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Nature Photonics reconeix el lideratge internacional del Centre de 
Tecnologia Nanofotònica de la Politècnica de València en el camp dels 
metamaterials 
 

 La prestigiosa revista Nature Photonics identifica investigadors de l’NTC com a 
autors de la major fita internacional assolida fins ara en el desenvolupament de 
metamaterials fotònics 

 

 

 
Nature Photonics, revista de major impacte internacional en el camp de l'òptica, destaca en l’últim número el 
lideratge internacional del Centre de Tecnologia Nanofotònica de la Universitat Politècnica de València en el 
camp dels metamaterials.  
 
La publicació, editada pel grup Nature, reculll un ampli reportatge escrit per dos dels popes de referència 
mundial en aquest camp, Costas M. Soukoulis, físic del laboratori d’AMES (Iowa State University) i Martin 
Wegener (Karlsruhe Institute of Technology).  
 
En el reportatge, tots dos investigadors fan una revisió dels èxits científics assolits fins al moment a tot el món, 
i també dels reptes de futur, en el desenvolupament de metamaterials fotònics. I el més nou en aquest camp, 
segons recull Nature Photonics, porta el segell del Centre de Tecnologia Nanofotònica de la Universitat 
Politècnica de València. Des dels seus laboratoris, els investigadors de l’NTC Javier Martí, Carlos García 
Meca, Alejandro Martínez i Juan Hurtado –juntament amb enginyers del King’s College de Londres– van 
desenvolupar el primer metamaterial multicapa d'índex negatiu a freqüències de l'espectre visible, insensible a 
la polarització de la llum i amb baixes pèrdues. Aquesta investigació va ser publicada per Physical Review 
Letters  
 
“Amb aquest metamaterial avancem cap a la "lent perfecta" ideada pel físic britànic Sir John Pendry. La 
consecució i l’aplicació d'aquesta lent permetria incrementar la capacitat d'emmagatzematge de sistemes 
òptics, dissenyar microscopis d'alta resolució que permeten veure fins i tot cadenes d'ADN o implementar 
circuits cada vegada més petits en dispositius electrònics”, explica Alejandro Martínez, investigador del Centre 
de Tecnologia Nanofotònica.  
 
A més, segons afig Javier Martí, director de l’NTC, amb aquest nou metamaterial, fabricat i mesurat als 
laboratoris del Centre, “fem un pas més cap a la invisibilitat en l'espectre òptic” destaca, que és un dels 
objectius del projecte del programa CONSOLIDER Engineering Metamaterials, finançat pel Ministeri de 
Ciència i Tecnologia, i coordinat pel Centre de Tecnologia Nanofotònica.   
 
Per a Javier Martí, la referència de Nature Photonics al treball desenvolupat per l'equip d'enginyers del centre 
“constitueix un reconeixement de les màximes autoritats mundials d'aquest camp de la investigació i suposa 
un incentiu de gran valor per al treball diari que duem a terme”. 
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