
 

 

 

                                                                

 
 

APLICABILIDADE DA EQUAÇÃO DE HELMHOLTZ EM MEIOS NÃO
HOMOGÊNEOS OBTIDOS DO USO DE MAPEAMENTOS QUASE

CONFORMES NA TRANSFORMADA ÓPTICA (TO)

RESUMO:  

O conceito de ondas eletromagnéticas está relacionado com a presença de um campo 
elétrico e um campo magnético variantes no tempo, os quais podem ser equacionados por 
um conjunto de leis físicas conhecidas, formalmente, como equações de Maxwell, e estas 
Leis relacionam as características físicas e propriedades como a permissividade elétrica, 
permeabilidade magnética e condutividade elétrica com os campos elétricos e magnéticos, e 
também dependem das propriedades eletromagnéticas dos meios de propagação, tai
como: meio linear, não-linear, isotrópico, não
objetivo deste trabalho é fazer uma análise sobre a validade e aplicação da Transformada 
óptica Quase-Conforme, para verificar o comportamento apresentado pelos campos
e magnético em meio não-homogêneo e isotrópico, afim de avaliar o efeito da aproximação 
adotada na transformada óptica quase
em meios não-homogêneos e a sua capacidade de controlar os campos elétri
magnético, visto que do eletromagnetismo clássico, é conhecido que a equação de 
Helmholtz é empregada somente em meios homogêneos. A transformada óptica quase
conforme (QCTO) é uma técnica que emprega transformações de coordenadas para o 
projeto de dispositivos eletromagnéticos e para o controle da propagação de ondas 
eletromagnéticas, tais como: guias de onda e mantos de invisibilidade. Geralmente, a QCTO 
resulta em um meio óptico com um índice de refração não
índice de refração considera que a equação de Helmholtz pode ser aplicada em um meio 
não-homogêneo. No entanto, a partir dos conceitos do eletromagnetismo clássico, é 
conhecido que a equação de Helmholtz não pode ser empregada em meios não
homogêneos. Portanto, este tr
projeto de dispositivos eletromagnéticos, assim como, sua capacidade no controle da 
propagação das ondas eletromagnéticas. Os resultados indicam que a QCTO funciona 
perfeitamente para o modo TE, porém o 
exceto se o gradiente do índice de refração for desprezível.
Palavras-chaves: Equação de Helmholtz; Meios Não
Quase-Conforme. 
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O conceito de ondas eletromagnéticas está relacionado com a presença de um campo 
elétrico e um campo magnético variantes no tempo, os quais podem ser equacionados por 
um conjunto de leis físicas conhecidas, formalmente, como equações de Maxwell, e estas 

is relacionam as características físicas e propriedades como a permissividade elétrica, 
permeabilidade magnética e condutividade elétrica com os campos elétricos e magnéticos, e 
também dependem das propriedades eletromagnéticas dos meios de propagação, tai

linear, isotrópico, não-isotrópico, homogêneo, não
objetivo deste trabalho é fazer uma análise sobre a validade e aplicação da Transformada 

Conforme, para verificar o comportamento apresentado pelos campos
homogêneo e isotrópico, afim de avaliar o efeito da aproximação 

adotada na transformada óptica quase-conforme, ou seja, o uso da equação de Helmholtz 
homogêneos e a sua capacidade de controlar os campos elétri

magnético, visto que do eletromagnetismo clássico, é conhecido que a equação de 
Helmholtz é empregada somente em meios homogêneos. A transformada óptica quase
conforme (QCTO) é uma técnica que emprega transformações de coordenadas para o 

spositivos eletromagnéticos e para o controle da propagação de ondas 
eletromagnéticas, tais como: guias de onda e mantos de invisibilidade. Geralmente, a QCTO 
resulta em um meio óptico com um índice de refração não-homogêneo e a dedução deste 

ração considera que a equação de Helmholtz pode ser aplicada em um meio 
homogêneo. No entanto, a partir dos conceitos do eletromagnetismo clássico, é 

conhecido que a equação de Helmholtz não pode ser empregada em meios não
homogêneos. Portanto, este trabalho estuda a validade da aplicação da QCTO para o 
projeto de dispositivos eletromagnéticos, assim como, sua capacidade no controle da 
propagação das ondas eletromagnéticas. Os resultados indicam que a QCTO funciona 
perfeitamente para o modo TE, porém o funcionamento para o modo TM não é garantido, 
exceto se o gradiente do índice de refração for desprezível. 
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O conceito de ondas eletromagnéticas está relacionado com a presença de um campo 
elétrico e um campo magnético variantes no tempo, os quais podem ser equacionados por 
um conjunto de leis físicas conhecidas, formalmente, como equações de Maxwell, e estas 

is relacionam as características físicas e propriedades como a permissividade elétrica, 
permeabilidade magnética e condutividade elétrica com os campos elétricos e magnéticos, e 
também dependem das propriedades eletromagnéticas dos meios de propagação, tais 

isotrópico, homogêneo, não-homogêneo. O 
objetivo deste trabalho é fazer uma análise sobre a validade e aplicação da Transformada 

Conforme, para verificar o comportamento apresentado pelos campos elétrico 
homogêneo e isotrópico, afim de avaliar o efeito da aproximação 

conforme, ou seja, o uso da equação de Helmholtz 
homogêneos e a sua capacidade de controlar os campos elétrico e 

magnético, visto que do eletromagnetismo clássico, é conhecido que a equação de 
Helmholtz é empregada somente em meios homogêneos. A transformada óptica quase-
conforme (QCTO) é uma técnica que emprega transformações de coordenadas para o 

spositivos eletromagnéticos e para o controle da propagação de ondas 
eletromagnéticas, tais como: guias de onda e mantos de invisibilidade. Geralmente, a QCTO 

homogêneo e a dedução deste 
ração considera que a equação de Helmholtz pode ser aplicada em um meio 

homogêneo. No entanto, a partir dos conceitos do eletromagnetismo clássico, é 
conhecido que a equação de Helmholtz não pode ser empregada em meios não-

abalho estuda a validade da aplicação da QCTO para o 
projeto de dispositivos eletromagnéticos, assim como, sua capacidade no controle da 
propagação das ondas eletromagnéticas. Os resultados indicam que a QCTO funciona 

funcionamento para o modo TM não é garantido, 
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