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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εισαγωγή

Στην  παρούσα  εργασία  θα  μελετήσουμε  τις  ιδιότητες  και  τις  πιθανές  εφαρμογές  των 
μεταϋλικών.  Η πρώτη φορά που προέκυψε αναφορά στα μεταϋλικά ήταν τη δεκαετία του 
1960 απο τον Veselago. Ο όρος μεταϋλικά υποδηλώνει -καθώς εμπεριέχει το πρόθεμα 
μετα- ότι πρόκειτι για υλικά τα οποία υπερβαίνουν τις ιδιότητες των συμβατικών υλικών 
που  βρίσκονται  στη  φύση.  Η  ιδέα  προέκυψε  όταν  ο  Veselago  εξέτασε  τη  δυνατότητα 
ύπαρξης υλικών τα οποία να διαθέτουν ταυτόχρονα αρνητική ηλεκτρική επιτρεπτότητα  ε 
και  αρνητική  μαγνητική  διαπερατότητα  μ,  μια  υπόθεση  η  οποία  δεν  παραβιάζει  τις 
εξισώσεις  του  Maxwell.  Μια  τέτοια  υπόθεση  θα  είχε  σαν  αποτέλεσμα  η  ένταση  του 
ηλεκτρικού πεδίου  E,  η  ένταση του μαγνητικού πεδίου  H και  το κυματοδιάνυσμα  k να 
σχηματίζουν μια αριστερόστροφη τριπλέτα, σε εμφανή αντίθεση με τα συμβατικά υλικά τα 
οποία  χαρακτηρίζονται  απο  δεξιόστροφη  τριπλέτα.  Αυτό  προκύπτει  απο  το  παρακάτω 
ζευγάρι εξισώσεων Maxwell:

k×E=ωμ0 μ H
k× H=−ωε0 ε E  

Εξαιτίας  αυτής  της  διαφοράς  προκύπτει  και  η  πρώτη  διάκριση  μεταξύ  μεταϋλικών και 
υλικών, όπου τα μεν πρώτα χαρακτηρίζονται ως αριστερόστροφα (left-handed media-LHM) 
και  τα  δε  δεύτερα ως δεξιόστροφα (right-handed media-RHM).  Επιπλέον το  διάνυσμα 
Poynting στα μεταϋλικά διατηρεί  τη  δεξιόστροφη τριπλέτα με  τα μεγέθη  E,  H  και  κατά 
συνέπεια το κυματοδιάνυσμα  k και το διάνυσμα Poynting  S είναι αντιπαράλληλα, καθώς 
S=E× H . Επιπλέον ο Veselago προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και υποστήριξε ότι τα 

συγκεκριμένα υλικά θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από αρνητικό δείκτη διάθλασης  n, ο 
οποίος προκύπτει αν λάβουμε υπόψη την αρνητική ρίζα στον ορισμό του δείκτη διάθλασης 
n=∓εμ .  Η  συγκεκριμένη  ιδιότητα  θα  προσέλκυε  μεγάλο  επιστημονικό  ενδιαφέρον 

αργότερα,  καθώς  οδηγεί  σε  αντιστροφή  του  νόμου  του  Snell  και  κατά  συνέπεια  στην 
αρνητική διάθλαση ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος όταν περάσει από ένα μεταϋλικό. 

Ο ίδιος ο Veselago σημείωσε κατά την εργασία του ότι 
τέτοια υλικά δεν έχουν βρεθεί στη φύση και προσέθετε 
ότι  προφανώς  υπάρχει  λόγος  για  αυτό  το  γεγονός. 
Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που τα μεταϋλικα,  τα  οποία 
έχουν  προκύψει  από  τη  δεκαετία  του  90,  όταν 
αναβίωσε το ενδιαφέρον για τη δουλειά του Veselago, 
και μετά είναι τεχνητά και επιπλέον προκύπτουν μέσα 
από  συγκεκριμένες  προτεινόμενες  διατάξεις  και  όχι 
από την ίδια τη δομή τους. Μάλιστα για να προκύψουν 
μεταϋλικά  γίνεται  χρήση  συγκεκριμένων 
ανομοιογενειών των διατάξεων, οι οποίες επηρρεάζουν 
τη συμπεριφορά του μεταϋλικού και έτσι προκύπτουν 

οι  επιθυμητές  ιδιότητες.  Αναλυτικότερα  και  μετά  από  πιο  επισταμένη  μελέτη  των 
μεταϋλικών, η οποία πραγματοποιήθηκε από το 1996 και μετά όταν ο Pendry πρότεινε τη 
δημιουργία τεχνητών μεταϋλικών, οι επιθυμητές διότητες των μεταϋλικών συνίστανται στα 
εξής:
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1. Έχουν αρνητικό δείκτη διάθλασης
2. Η φάση του κύματος προπορεύεται καθώς αυτό απομακρύνεται από την πηγή
3. Το πλάτος του κύματος αυξάνεται καθώς απομακρύνεται από την πηγή
4. Η ένταση  του  ηλεκτρικού  πεδίου  E,  η  ένταση  του  μαγνητικού  πεδίου  H και  το 

κυματοδιάνυσμα k σχηματίζουν μια αριστερόστροφη τριπλέτα

Τα  σημεία  1  και  4  προτάθηκαν  από  τον  ίδιο  τον  Veselago,  ενώ  τα  σημεία  2  και  3 
προέκυψαν από τη μεταγενέστερη δουλειά του Pendry. Oι παραπάνω ιδιότητες οδηγούν 
στη δημιουργία φαινομένων τα οποία προξενούν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον. Μερικά 
από αυτά, όπως υποδείχθηκαν πρώτα από τον Veselago αλλά και αργότερα από άλλους, 
είναι:  τροποποίηση  του  νόμου  του  Snell  που  αφορά  στη  διάθλαση,  αντιστροφή  του 
φαινομένου του Doppler, αντιστροφή της ακτινοβολίας Vavilov-Cerenkov, αντιστροφή της 
απόκλισης και  σύγκλισης σε κοίλους και  κυρτούς φακούς κ.α.  Ενώ αυτά τα φαινόμενα 
έχουν θεμελιωθεί  θεωρητικά κάποια  από αυτά δεν  είναι  εύκολο να  επιβεβαιωθούν και 
εργαστηριακά.  Ωστόσο το μεγαλύτερο ζήτημα στον τομέα των μεταϋλικών παραμένει  ο 
τρόπος κατασκευής τους. Η δυσκολία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η μονάδα ύλης p 
του  μεταϋλικού  θα  πρέπει  να  είναι  αισθητά  μικρότερη  από  το  μήκος  κύματος  λg
 p≪ λg  των πεδίων, έτσι ώστε το μεταϋλικό να συμπεριφέρεται σαν ομοιογενές υλικό 

σε μακροσκοπική κλίμακα. Αρκετοί τρόποι κατασκευής έχουν προταθεί από τους οποίους 
κάποιοι θα αναλυθούν αργότερα.

Η πρόσφατη έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και πλέον δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα 
και  υλοποίηση  δομών  με  αρνητικό  δείκτη  διάθλασης  (NRI).  Αντίθετα  πεδίο  μεγάλου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος αποτελούν οι αποκρίσεις όλων των είδων μεταϋλικών, όπως 
αυτά  με  μια  αρνητική  παράμετρο,  με  αρνητικό  δείκτη  διάθλασης  μικρότερο  του  -1, 
βαθμιαίου  δείκτη  (GRIN),  η  περίθλαση  και  η  μη  γραμμικότητα  και  πολλές  ακόμα 
ενδιαφέρουσες προτάσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κατηγορίες και τρόποι κατασκευής των μεταϋλικών

2.1 Αρνητικός δείκτης διάθλασης σε μεταϋλικά

Η μεγαλύτερη προοπτική των μεταϋλικών είναι η δυνατότητα να δημιουργηθεί μία δομή με 
αρνητικό  διαθλαστικό  δείκτη,  δεδομένου  ότι  αυτό  το  χαρακτηριστικό  δεν  βρίσκεται  σε 
κανένα μη συνθετικό υλικό. Σχεδόν όλα τα υλικά που συναντώνται στην οπτική, όπως το 
γυαλί  ή  το  νερό,  έχουν  θετικές  τιμές  και  για  τη  διηλεκτρική  σταθερά  ε  και  για  τη 
διαπερατότητα μ. Ωστόσο, πολλά μέταλλα (όπως το ασήμι και ο χρυσός), έχουν αρνητικές 
ε σε ορατά μήκη κύματος. Ένα υλικό με ένα από τα δύο (αλλά όχι και τα δύο) είτε το ε είτε 
το μ αρνητικό είναι αδιαφανές στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

Αν και οι οπτικές ιδιότητες από διαφανές υλικό πλήρως καθορισμένο από τις παραμέτρους 
ε  και  μ,  του  δείκτη  διάθλασης  χρησιμοποιούνται  συχνά  στην  πράξη,  μπορούν  να 
προσδιοριστούν από το. δείκτη διάθλασης. Όλα τα  γνωστά μη μεταϋλικά διαφανή υλικά 
έχουν θετικές ε και μ. Κατά συνθήκη, η θετική τετραγωνική ρίζα χρησιμοποιείται για το n.

Ωστόσο, ορισμένα κατασκευασμένα μεταϋλικά έχουν ε <0 και μ <0. Επειδή το γινόμενο εμ 
είναι θετικό, το n είναι πραγματικό. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αναγκαίο να λάβει την 
αρνητική τετραγωνική ρίζα για n. Ο φυσικός Victor Veselago απέδειξε ότι οι εν λόγω ουσίες 
μπορούν να μεταδώσουν φως.

Οι ανωτέρω σκέψεις είναι απλοϊκές για τα πραγματικά υλικά, τα οποία πρέπει να έχούν 
σύνθετη τιμή ε και μ. Το πραγματικό μερος και των δύο και μ και ε δεν χρειάζεται να είναι 
αρνητικό για ένα παθητικό υλικό για την εμφάνιση αρνητικής διάθλασης . Τα μεταϋλικά με 
αρνητικό n έχουν πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες:
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• νόμος του Snell   (n1sinθ1 = n2sinθ2),  αλλά ως n2 είναι αρνητική, οι  ακτίνες θα 
προκαλεί διάθλαση του φωτός στην ίδια πλευρά του κανονικού κατά την είσοδο του 
υλικού.

• Η μετατόπιση Doppler έχει αντιστραφεί: δηλαδή, μια πηγή φωτός που κινείται προς 
την κατεύθυνση του παρατηρητή, φαίνεται να μειώνει τη συχνότητά της.

• Η ακτινοβολία Cherenkov στοχεύει την αντίθετη κατεύθυνση.
• Το χρονικό μέσο διάνυσμα Poynting είναι αντιπαράλληλo με τη φάση ταχύτητας. 

Αυτό  σημαίνει  ότι  σε  αντίθεση  με  ένα  κανονικό  δεξιόστροφο  υλικό,  τα  μέτωπα 
κύματος κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη ροή της ενέργειας.

Για επίπεδα διαδιδόμενα  κύματα σε ηλεκτρομαγνητικά μεταϋλικά, το ηλεκτρικό πεδίο, το 
μαγνητικό  πεδίο  και  το  κυματοδιάνυσμα  ακολουθούν  έναν  κανόνα  προς  αριστερά, 
δημιουργώντας έτσι το όνομα αριστερόστροφα (meta) υλικά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι όροι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα μπορούν επίσης να προκύψουν για τη μελέτη 
τών chiral μέσων, αλλά η χρήση τους στο πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό το 
αποτέλεσμα. Η επίδραση της αρνητικής διάθλασης είναι ανάλογη με τη διάδοση κυμάτων 
σε μια αριστερόστροφη γραμμή μεταφοράς, και οι εν λόγω δομές έχουν χρησιμοποιηθεί για 
να επαληθευθούν ορισμένες από τις επιπτώσεις που περιγράφονται εδώ.

Η  κατεύθυνση  είναι  ένα  σημαντικό  χαρακτηριστικό  σε  μεταϋλικό  σχεδιασμό  και  την 
κατασκευή που σχετίζεται  με την κατεύθυνση της διάδοσης κυμάτων. Τα μεταϋλικά ως 
αριστερόστροφα μέσα υπάρχουν όταν τόσο η ε διηλεκτρική σταθερά όσο και η μ μαγνητική 
διαπερατότητα είναι αρνητικές. 

Σε  καθημερινή  βάση  -  στερεά  υλικά,  υγρά  ή  αέρια,  διαφανή  ή  αδιαφανή,  αγωγός  ή 
μονωτής – τα δεξιόστροφα υλικά κυριαρχούν. Αυτό σημαίνει ότι η διηλεκτρική σταθερά και 
η διαπερατότητα που οδηγούν σε ένα συνηθισμένο θετικό δείκτη διάθλασης είναι  θετικές. 
Ωστόσο, τα μεταϋλικά έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν μια κατάσταση όπου τόσο η 
επιτρεπτότητα όσο και η διαπερατότητα είναι αρνητικές,  με αποτέλεσμα έναν ιδιαίτερο, 
δείκτη αρνητικής διάθλασης, δηλαδή ένα αριστερόστροφο υλικό. 

Οι  περιοδικές δομές,  όπως οι  φωτονικοί  κρύσταλλοι,  δεν είναι  αποτελεσματικές δομές, 
όταν λειτουργούν σε συχνότητες σε συνθήκες Bragg, όπου η περίοδος είναι συγκρίσιμη (ή 
μεγαλύτερη  από  αυτή)  του  καθοδηγούμενου  μήκους  κύματος  (p  ≈  λg).  Σε  αυτές  τις 
συνθήκες, η δομή είναι περιθλαστικη και όχι διαθλαστική, και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
από ενιαίο  δείκτη  διάθλασης.  Ως εκ  τούτου,  περιοδικές δομές  σε συνθήκες Bragg δεν 
εμπίπτουν στην κατηγορία των μεταϋλικών, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην 
εισαγωγή,  ακόμη  και  αν  μπορούν  να  αναπαράγουν  αποτελέσματα  παρόμοια  με 
τηναρνητική διάθλαση. Παρ 'όλα αυτά, τα NRI μετα-υλικά, που δεν είναι άμεσα υπαρκτά 
στη  φύση,  γενικά  γίνονται  από  περιοδικές  διατάξεις  ώστε  να  ικανοποιούν  τον 
αποτελεσματικό μέσο όρο p <<λg μόνο σε ένα περιορισμένο εύρος ζώνης συχνοτήτων. 
Συνεπώς, είναι χρήσιμο να μελετηθούν στο γενικότερο πλαίσιο των περιοδικών δομών, για 
μια πλήρη ανάλυση και την ορθή κατανόηση της συμπεριφοράς τους.

Τα μεταϋλικά μπορούν να είναι μονοδιάστατα, δισδιάστατα ή τρισδιάστατα. Αν και μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι η δομή 1D δεν αποτελεί υλικό με τη μορφή της ύλης, μια 1D δομή 
μεταϋλικού  παρουσιάζει  όλες  τις  θεμελιώδεις  ιδιότητες  των  2D  και  3D  μεταϋλικών, 
παρόμοια  με  τις  1D  συμβατικές  περιοδικές  δομές  που  παρουσιάζουν  τις  θεμελιώδεις 
ιδιότητες  των  αντίστοιχων  2D  και  3D  δομών  (διάθλαση,  διάγραμμα  εύρους  ζώνης, 
αρμονικό φάσμα Bloch-Floquet, ελαττωματικά μέσα, επιφανειακά κύματα). Η συγκρίσιμη 
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συμπεριφορά των 1D μεταϋλικών με τα αντίστοιχα 2D και 3D είναι ακόμη πιο σημαντική, 
καθώς η απόκριση των αποτελεσματικών μέσων δεν εξαρτάται από τον τύπο πλέγματος 
του αλλά μόνο από τη φύση των "ατόμων" του. Γι 'αυτό, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια 
1D δομή παρουσιάζει την πραγματική φύση του δείκτη διάθλασης ενός μετα-υλικού. 
Το διάγραμμα διασποράς μιας τυπικής (συμβατικής) 1D περιοδικής δομής, με το άπειρο 
άθροισμα  των  θετικών  και  αρνητικών  αρμονικών  χώρου  ομάδικής  ταχύτητας  (Bloch-
Floquet θεώρημα) είναι:

β qω=±[ β 0ω
2π
p
q ]

και  φαίνεται  στην  εικόνα  3  για  δύο 
διαφορετικές  περιόδους  p.  Αποδεικνύεται  ότι 
εάν  η  συνθήκη  p  <<λg  ικανοποιείται,  η 
επιρροή των ανώτερων αρμονικών χώρου (| q 
|>  0)  είναι  αμελητέα,  έτσι  ώστε  ένας 
αποτελεσματικός δείκτης διάθλασης μπορεί να 
ορισθεί ως η θεμελιώδης αρμονική χώρου της 
δομής:

nω =
β 0ω
k 0

=
cβ0ω 
k 0

,

όπου το θετικό πρόσημο έχει επιλεγεί για να 
διασφαλίσθεί  θετική  ταχύτητα  ομάδας 
v g=∂ω/∂ β=∂ω /∂ β0ω  .  Θεωρώντας  τη 

συνάρτηση  Green  του  (απόκριση  πεδίου  σε 
μια μοναδιαία πηγή), η οποία προσδιορίζεται 
από  τους  ιδιορυθμούς  Ψ m z , β   και 
ιδιοσυχνότητες  ωm  β  ,  όπου  m  είναι  η 
"λειτουργία" ή δείκτης εύρους (m = 0,1,2, ...) 
και  καθορίζεται  από  την  επίλυση  της 
κυματικής εξίσωσης με επέκταση Fourier του 
πεδίου  Ψ  και  των  περιοδικών 
χαρακτηριστικων.  Στη  συνέχεια, 
χρησιμοποιώντας  το  γεγονός  ότι  η 
Ψ m z , β   χτίζει  ένα  πλήρες  ορθοκανονικό 

σύνολο ρυθμών μεταφοράς για την κυματική 
εξίσωση, η συνάρτηση Green γίνεται:

G z , z ' ,ω=∫∑ αm z ' , β Ψ m z , β dβ

με

αm=
Ψ m z ' , β 
ωm

2  β−ω2

όπου z και z' είναι οι χωρικές συντεταγμένες των σημείων παρατήρησης και της πηγής, 
αντίστοιχα, β είναι η σταθερά διάδοσης, η οποία ισχύει σε γενικές περιπτώσεις (2D και 3D 
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περιπτώσεις),  και  το  αm z ' , β   αντιπροσωπεύει  τους  συντελεστές  πλάτους  της 
επέκτασης της συνάρτησης Green. Η συνάρτηση Green,  είναι μοναδική σε συχνότητες 
λειτουργίας και τέμνει τις ιδιομορφές της δομής, δηλαδή ω=ωm β  . 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3 η μείωση της ηλεκτρομαγνητικής περιόδου βp επεκτείνει το 
"πλέγμα αρμονικών χώρου", και επομένως επεκτείνονται και οι εκάστοτε ζώνες της δομής, 
η οποία συγκλίνει προς το πλέγμα των αρμονικών χώρου, στην οριακή περίπτωση των 
αμελητέων  διαταραχών.  Υποθέτοντας  ότι  η  συχνότητα  λειτουργίας  ω  βρίσκεται  στη 
χαμηλότερη ζώνη συχνοτήτων (m = 0),  αυτή η επέκταση του διαγράμματος διασποράς 
αυξάνει την ποσότητα ∣ωm

2  β −ω2∣  για όλες τις συχνότητες m=1,2,... και έτσι μειώνεται η 
συμμετοχή των συχνοτήτων με m>0. Εάν ο λόγος  p / λg  είναι αρκετά μικρός, μόνο η 
θεμελιώδης αρμονική q=0 έχει σημασία και οι υπόλοιπες αγνοούνται. Έτσι ένα μεταϋλικό 
συμπεριφέρεται ανάλογα με την κρυσταλλική ύλη, όπου η μοριακή δομή είναι τόσο μικρή 
ηλεκτρομαγνητικά, ώστε το κύμα δεν “βλέπει” τα μόρια σε υπεριώδεις ( και πιο χαμηλές) 
συχνότητες.

2.2 Στοιχεία κατασκευής των μεταϋλικών 

Τα μεταϋλικά είναι τεχνητά υλικά που έχουν κατασκευαστεί για να παρέχουν ιδιότητες οι 
οποίες δεν μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμες στη φύση. Αυτά τα υλικά αποκτούν συνήθως 
τις ιδιότητες τους από τη δομή και  όχι από τη σύνθεση,  με τη συμμετοχή των μικρών 
ανομοιογενειών, ώστε να παρουσιάζουν αποτελεσματική μακροσκοπική συμπεριφορά.   

Η πρωτογενής έρευνα στα μεταϋλικά ασχολείται με υλικά με αρνητικό δείκτη διάθλασης. Με 
τον αρνητικό δείκτη διάθλασης φαίνεται να έχει καταστεί δυνατή η δημιουργία υπερφακών, 
που μπορούν να έχουν χωρική ανάλυση μικρότερη από το μήκος κύματος. Σε κάποιες 
εργασίες, έχει αποδειχτεί ότι επιτυγχάνεται ένα είδος «αορατότητας» τουλάχιστον πάνω σε 
μια στενή περιοχή μηκών κύματος με υλικά βαθμιαίου δείκτη (GRIN). Αν και τα πρώτα 
μεταϋλικά ήταν τα ηλεκτρομαγνητικά, τα ακουστικά και τα σεισμικά μεταϋλικά αποτελούν 
επίσης τομείς της ενεργού έρευνας.  

Οι  πιθανές  εφαρμογές  των  μεταϋλικών  είναι  ποικίλες  και  περιλαμβάνουν  εφαρμογές 
αεροδιαστημικής,  αισθητήρες  ανίχνευσης  και  παρακολούθησης  υποδομών,  έξυπνες 
συσκευές διαχείρισης της ηλιακής ενέργειας, στη δημόσια ασφάλεια, σε κεραίες σφαιρικού 
θόλου, σε υψηλής συχνότητας επικοινωνία στο πεδίο μάχης, σε φακούς και σε κεραίες 
υψηλής  απολαβής,  βελτιωμένους  αισθητήρες  υπερήχων,  ακόμα  και  σε  θωράκιση 
κατασκευών από σεισμούς.     

Η έρευνα σε μεταϋλικά είναι διεπιστημονική και  περιλαμβάνει  τομείς όπως η ηλεκτρική 
εφαρμοσμένη  μηχανική,  ο  ηλεκτρομαγνητισμός,  η  φυσική  στερεάς  κατάστασης,  τα 
μικροκύματα, η κατασκευή κεραιών, η οπτοηλεκτρονική, η κλασική οπτική, οι επιστήμες 
των υλικών, η μηχανική ημιαγωγών, οι νανοεπιστήμες και άλλες .

2.3 Ηλεκτρομαγνητικά μεταϋλικά

Τα  μεταϋλικά  έχουν  εξελιχθεί  σε  ένα  νέο  πεδίο  εντός  της  φυσικής  και  του 
ηλεκτρομαγνητισμού (ειδικά στην οπτική και στην φωτονική).  
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Δείχνουν προοπτική για οπτικές και μικροκυματικές εφαρμογές, όπως τα νέα είδη steerers 
δοκού,  διαμορφωτές,  band-pass  φίλτρα,  φακοί,  μικροκυματικούς  συζεύκτες  και  κεραίες 
σφαιρικού θόλου. Τα μεταϋλικά αποτελούνται από περιοδικές δομές.  

Ένα  ηλεκτρονικό  μεταϋλικό  επηρεάζει  τα  ηλεκτρομαγνητικά  κύματα,  έχοντας  δομικά 
χαρακτηριστικά μικρότερα από το μήκος κύματος του φωτός. Επιπλέον, εάν ένα μεταϋλικό 
συμπεριφέρεται σαν ένα ομοιογενές υλικό, τότε περιγράφεται από ένα δείκτη διάθλασης. 
Τα χαρακτηριστικά  του  πρέπει  να είναι  πολύ μικρότερα από το  μήκος κύματος.  Μέχρι 
σήμερα,  υποκυματικές (subwavelength)  κατασκευές έχουν δείξει  μόνο μερικά αμφίβολα 
αποτελέσματα σε ορατά μήκη κύματος.

Για την ακτινοβολία μικροκυμάτων, οι δομές πρέπει να είναι της τάξης λίγων εκατοστών. Τα 
μεταϋλικα  μικροκυματικών  συχνότητων  είναι  συνήθως  συνθετικά,  κατασκευάζονται  ως 
συστοιχίες  από  ηλεκτρικώς  αγώγιμα  στοιχεία  (όπως  βρόχους  καλωδίων),  τα  οποία 
διαθέτουν κατάλληλα επαγωγικά και χωρητικά χαρακτηριστικά. Αυτα είναι γνωστά ως split-
ring αντηχεία.  

Μια άλλη κατασκευή που μπορεί να παρουσιάζει υποκυματικά  p≪ λg  χαρακτηριστικά 
είναι  οι  επιφάνειες  επιλεκτικών  συχνοτήτων  (FSS),  γνωστές  ως  Τεχνητοί  Μαγνητικοί 
Αγωγοί (AMC) ή, εναλλακτικά ονομάζονται Επιφάνειες Υψηλών Αντιστάσεων(HIS).  Αυτά 
έχουν, επίσης, επαγωγικά και χωρητικά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται άμεσα με την 
υποκυματική δομή τους .

Οι  φωτονικοί  κρύσταλλοι  (Photonic  Crystals-  PCs)  και  οι  επιφανειες  επιλεκτικών 
συχνοτήτων  όπως  οι  σχάρες  διάθλασης,  οι  διηλεκτρικοί  καθρέπτες,  και  οι  οπτικές 
επικαλύψεις έχουν εμφανείς ομοιότητες με τα υποκυματικά δομημένα μεταϋλικά. Ωστόσο, 
αυτές  συνήθως  θεωρούνται  διαφορετικές  από  τις  υποκυματικές  δομές,  λόγω  της 
χαρακτηριστικής τους δομής για τα μήκη κύματος στα οποία λειτουργούν, και συνεπώς δεν 
μπορεί να υπάρξει προσέγγιση τους σαν ομοιογενή υλικά.  

Ωστόσο, δομές μεταϋλικών όπως οι φωτονικοί κρύσταλλοι είναι αποτελεσματικές για το 
ορατό φάσμα φωτός. Το μέσο του ορατού φάσματος έχει μήκος κύματος περίπου 560 nm, 
οι δομές PC είναι γενικά το ήμισυ αυτού του μεγέθους ή και μικρότερες, δηλαδή είναι <280 
nm.  

Ο W.E. Kock ανέπτυξε υλικά τα οποία είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά με τα μεταϋλικά ήδη 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1940. Τέτοιου είδους υλικά, περιγράφηκαν για πρώτη φορά 
θεωρητικά από τον Victor Veselago το 1967. Λίγο περισσότερο από 30 χρόνια αργότερα, 
το  2000,  ο  Smith  θα  αναφερθεί  στην  πειραματική  επίδειξη  της  λειτουργίας  των 
ηλεκτρομαγνητικών  μεταϋλικών  με  τη  χρήση  μιας  συστοιχίας  περιοδικών,  split-ring 
αντηχείων καθώς και  λεπτών δομών σύρματος.  Αργότερα,  προέκυψε μια μέθοδος που 
προβλέπεται να πραγματοποιήσει αριστερόστροφα μεταϋλικά, με τεχνητά ομαδοποιημένα 
μοντέλα  στοιχείων  που  φορτώνονται  σε  γραμμές  μεταφοράς  της  τεχνολογίας  των 
microstrip. 

Σε  συχνότητες  μικροκυμάτων,  ο  πρώτος πραγματικός  μανδύας αορατότητας  (cloaking) 
πραγματοποιήθηκε  το  2006.  Ωστόσο,  μόνο  ένα  πολύ  μικρό  αντικείμενο  ήταν  ατελώς 
αόρατο.      

Το 2007, ένας ερευνητής  ανέφερε ότι για να υλοποιηθούν οι εφαρμογές των μεταϋλικών, 
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πολλοί στόχοι πρέπει να επιτευχθούν: όπως η μείωση των απωλειών ενέργειας, η οποία 
αποτελεί  σημαντικό  περιοριστικό  παράγοντα,  και  η  διατηρηση  της  ανάπτυξης 
τρισδιάστατων ισότροπων υλικών, αντί των επίπεδων δομών και στη συνέχεια η εξεύρεση 
τρόπων για την μαζική παραγωγή τους.

2.4 Οι διάφορες κατηγορίες των ηλεκτρομαγνητικών μεταϋλικών

Τα ηλεκτρομαγνητικά μεταϋλικά έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν τεράστιο αντίκτυπο, 
διότι  με  τη  δυνατότητα  άμεσης  διάδοσης  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  σε 
ηλεκτρομαγνητική  επιφάνεια,  ολόκληρα  συστήματα  μπορεί  να  βελτιωθούν.  Για 
παράδειγμα,  η  χαμηλή  πυκνότητα  των  υλικών,  που  σημαίνει  ότι  οι  συνιστώσες,  οι 
συσκευές και τα συστήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά ελαφριά και όλο και πιο μικρά, ενώ 
την ίδια στιγμή προκύπτει βελτίωση του συστήματος και των επιδόσεων .

Επειδή  οι  φυσικοί  μπορούν  τώρα  να  εμβαθύνουν  στα  στοιχειώδη  σωματίδια,  τα  όρια 
μεταξύ  των  συνθετικών  υλικών  και  των  μετα-υλικών  είναι  αόριστα,  νέες  ιδιοτητες 
ανακαλύπτονται σε φυσικά υλικά. Επίσης ασυνήθιστες ιδιότητες παράγονται σε συμβατικά 
υλικά, από την επεξεργασία τους σε νανοκλίμακες. Ωστόσο, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
των μετα-υλικών είναι ότι μπορούν να είναι ειδικά κατασκευασμένα για την επίτευξη ενός 
συγκεκριμένου στόχου και  να  ενταχθούν στην  επιθυμητή εφαρμογή.  Το  μέγεθος  και  η 
απόσταση των στοιχείων στο υλικό αντιστοιχούν σε μικρότερα μήκη κύματος από το μήκος 
κύματος ακτινοβολίας. Έτσι η ακτινοβολία αυτή αντιλαμβάνεται το υλικό ως ομοιογενές .

Τα  ηλεκτρομαγνητικά  μεταϋλικά  συντίθενται  με  ενσωμάτωση  διαφόρων  στοιχείων  και 
προσθήκες με ποικίλα γεωμετρικά σχήματα και μορφές σε κάποια μέσα υποδοχής.  Οι 
διάφοροι τύποι σύνθετων 
υλικών,  τόσο 
ηλεκτρομαγνητικών  όσο 
και  άλλων  ειδών  είναι 
υπό  μελέτη  από πολλές 
ομάδες  σε  όλο  τον 
κόσμο.

Συχνά η συμπεριφορά, η 
σχεδιασμένη  δομή, 
καθώς  και  οι 
σχεδιασμένες 
παράμετροι  των 
ηλεκτρομαγνητικών 
μεταϋλικών 
περιγράφονται  από 
ορισμένους όρους, χωρίς 
αναφορά  στην  εξάρτηση 
τους  από τη  συχνότητά. 
Ωστόσο, σε αυτό το είδος 
των σύνθετων μέσων  τα 
ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα  αλληλεπιδρούν 
με  τις  προσθήκες, 
προκαλώντας  ηλεκτρική 
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και μαγνητική ορμή (momentum), οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη μακροσκοπική 
επιτρεπτότητα και τη διαπερατότητα του παρόντος, σύνθετου "μέσου" .

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρομαγνητικά μεταϋλικά μπορούν να συντεθούν με την ενσωμάτωση 
τεχνητά  κατασκευασμένων  προσθηκών  (όπως  μεγάλης  κλίμακας  τεχνητά  άτομα)  σε 
καθορισμένο  μέσο  υποδοχής  ή  σε  μια  επιφάνεια  υποδοχής,  όπως  προβλέπει  ο 
σχεδιαστής, με ένα μεγάλο σύνολο των διαθέσιμων, ανεξάρτητων παραμέτρων. Αυτές οι 
παράμετροι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το μεταϋλικό πρέπει να κατασκευαστεί. 
Περιλαμβάνουν τις ιδιότητες των υλικών υποδοχής, καθώς και το σχήμα, το μέγεθος και τη 
σύνθεση  των  προσθηκών.  Άλλες  παράμετροι  που  εξετάζονται  είναι  η  πυκνότητα,  η 
διαρρύθμιση και η ευθυγράμμιση αυτών των προσθηκών. Με τον καθορισμό όλων αυτών 
των παραμέτρων, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, ένα μεταϋλικό είναι σχεδιασμένο για 
συγκεκριμένες λειτουργίες ηλεκτρομαγνητικής απόκρισης. Επιπλέον, οι λειτουργίες αυτές 
δεν περιλαμβάνονται στην απόκριση των επιμέρους συστατικών του. Όλες οι παράμετροι 
σχεδιασμού μπορεί να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην τελική έκβαση της διαδικασίας 
σύνθεσης. Μεταξύ αυτών η γεωμετρία (ή το σχήμα) των προσθηκών είναι μια παράμετρος 
που μπορεί να παρέχει τις νέες δυνατότητες για την χρήση του μετα-υλικού .

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων αυτών, τα ηλεκτρομαγνητικά μεταϋλικά κατατάσσονται σε 
διαφορετικές επιμέρους κατηγορίες, ως εξής:  

2.5 Διπλά αρνητικά μεταϋλικά

Στα διπλά αρνητικά μεταϋλικά (DNG), τόσο η επιτρεπτότητα όσο και η διαπερατότητα είναι 
αρνητικές  και  ως αποτέλεσμα έχουν αρνητικό  δείκτη  διάθλασης.  Τα  DNG είναι  επίσης 
γνωστά και  ως μεταϋλικά με αρνητικό δείκτη (NIM).  Άλλες ορολογίες για τα DNG είναι 
"αριστερόστροφα  μέσα",  "μέσα  με  αρνητικό  διαθλαστικό  δείκτη¨,  “μέσα  ανάστροφου 
κύματος”, κ.λ.π. 

Σε  οπτικά  υλικά,  οι  δύο 
παράμετροι  ε  και  μ  είναι 
θετικές,  αυτό  έχει  ως 
αποτέλεσμα  την  διάδοση 
του  κύματος  προς  τα 
εμπρός. Αν τα ε και μ είναι 
αρνητικά,  παράγεται  ένα 
προς τα πίσω κύμα. Αν η ε 
και η μ έχουν διαφορετικά 
πρόσημα,  αυτό οδηγεί σε 
μη  διάδοση  κυμάτων.  Η 
περίπτωση  αυτή 
αντιστοιχεί στο 2ο και  4ο 
τεταρτημόριο της εικόνας 5 
όπου το  ε  βρίσκεται  στον 
οριζόντιο  άξονα,  και  το  μ 
στον κατακόρυφο άξονα.

Το  1968,  ο  Veselago 
δημοσίευσε  μια  εργασία 
περιγράφοντας διάδοση κυμάτων σε ένα υλικό του οποίου η διηλεκτρική σταθερά και η 
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διαπερατότητα υποτίθεται ότι είναι ταυτόχρονα αρνητικές, όπως φαίνεται στην εικόνα 6. Σε 
ένα  τέτοιο  υλικό,  έδειξε  ότι  η  ταχύτητα  φάσης  θα  είναι  αντιπαράλληλη  προς  την 
κατεύθυνση του διανύσματος Poynting. Αυτό είναι αντίθετο με την κυματική διάδοση στα 
φυσικά υλικά που υπάρχουν. Κατά τα έτη 2000 και 2001, δημοσιεύθηκαν εργασίες σχετικά 
με την πρώτη δημιουργία τεχνητού υλικού που έχει αρνητικό δείκτη διάθλασης.  

Μελέτες έχουν προτείνει εφαρμογές για αρνητικό δείκτη διάθλασης υλικών. Οι εφαρμογές 
αυτές  αφορούν  αντιστάθμιση  φάσης  με  ηλεκτρικά  μικρά  αντηχεία,  αρνητικές  γωνίες 
διάθλασης,  υποκυματικούς  κυματοδηγούς,  κεραία  ανάστροφων  κυμάτων,  ακτινοβολία 
Cherenkov,  φωτόνιο σήραγγας,  και  ενίσχυση  ηλεκτρικά μικρών κεραιών.  Η έννοια της 
συνεχούς  διέγερσης  κύματος  αποτελεί  βασική  συνιστώσα των  μελετών  αυτών  για  την 
απόκτηση αρνητικού δείκτη διάθλασης χρησιμοποιώντας μέσα DNG. Τα DNG μεταϋλικά 
είναι εκ φύσεως υλικά διασποράς, 
έτσι  ώστε  η  επιτρεπτότητα  τους 
και  η  διαπερατότητα  τους  να 
εξαρτώνται από τη συχνότητα του 
κύματος.  Μέχρι σήμερα, τα μέσα 
DNGs  κατασκευάζονται  μονο 
τεχνητά .

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  και  τα 
παθητικά  μονά  αρνητικά  (SNG) 
μεταϋλικά είναι από τη φύση τους 
μέσα  διασποράς.  Ως  εκ  τούτου, 
για   τα  παθητικά  μεταϋλικά,  τα 
πραγματικά  στοιχεία  των 
παραμέτρων  του  υλικού  είναι 
συχνά  αρνητικά  μόνο  για  μια 
ορισμένη ζώνη συχνοτήτων και, οι 
τιμές  τους  μπορούν  να 
μετακινούνται ή και να διαφέρουν 
σημαντικά,  με  τις  αλλαγές  στη 
συχνότητα.  Ως  εκ  τούτου,  θα 
πρέπει,  κατά  κανόνα,  να 
λαμβάνεται  υπόψη  η  εξάρτηση 
από τη συχνότητα αυτών των παραμέτρων του υλικού. 

2.6 Μονά αρνητικά μεταϋλικά

Τα  μονά  αρνητικά  μεταϋλικά  (SNG)  έχουν  αρνητική  είτε  την  επιτρεπτότητα  είτε  τη 
διαπερατότητα, αλλά όχι και τις δύο μαζί. Είναι τα ENG μεταϋλικά και τα MNG μεταϋλικά τα 
οποία αναλύονται κατωτέρω. Ενδιαφέροντα πειράματα διεξήχθησαν από τον συνδυασμό 
με δύο στρώματα SNG σε ένα μεταϋλικό. Αυτά δημιουργούν πράγματι μια άλλη μορφή 
DNG μεταϋλικού. Μια πλάκα του υλικού ENG και μια πλάκα υλικού MNG έχουν ενωθεί για 
τη διεξαγωγή πειραμάτων ανάκλασης κύματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση του 
σε  ιδιότητες,  όπως,  το ανώμαλο tunneling,  τη  διαφάνεια  και  τη  μηδενική  ανάκλαση.  Η 
επιτρεπτότητα  τους,  η   διαπερατότητα  και  ο  δείκτης  διάθλασης  τους  αλλάζουν  με  τις 
αλλαγές στη συχνότητα .

• Εψιλον αρνητικά μέσα  (ENG) η ε είναι αρνητική,  ενώ η μ είναι θετική. Πολλές 
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μορφές  πλάσματος  παρουσιάζουν  αυτό  το  χαρακτηριστικό.  Για  παράδειγμα,  τα 
ευγενή μέταλλα όπως χρυσός ή ασήμι θα παρουσιάσουν αυτό το χαρακτηριστικό 
στο υπέρυθρο και στο ορατό φάσμα.

• Μι αρνητικά (MNG) η ε είναι θετική, ενώ η μ είναι αρνητική. 

Ένα  υλικό,  το  οποίο  ονομάζεται  γυροτροπικό  ή  γυρομαγνητικό  παρουσιάζει  αυτά  τα 
χαρακτηριστικά. Ένα γυροτροπικό υλικό είναι ένα μέσο που έχει αλλάξει από την παρουσία 
ενός στατικού μαγνητικού πεδίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μαγνητο-οπτική επίδραση. 
Η  μαγνητο-οπτική  επίδραση  είναι  μια  σειρά  από  φαινόμενα  στα  οποία  ένα 
ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται μέσα από ένα μέσο που έχει αλλάξει από την παρουσία 
ενός  στατικού  μαγνητικού  πεδίου.  Σε  ένα  τέτοιο  υλικό,  οι  ελλειπτικές  πολώσεις 
περιστρεφόμενες αριστερά και δεξιά, μπορεί να διαδοθούν σε διαφορετικές ταχύτητες, κάτι 
που οδηγεί σε μια σειρά σημαντικών φαινομένων. Όταν το φως μεταδίδεται μέσω ενός 
στρώματος μαγνητο-οπτικών υλικών,  το αποτέλεσμα ονομάζεται  επίδραση Faraday:  το 
επίπεδο της πόλωσης μπορεί να περιστραφεί, σχηματίζοντας ένα περιστροφέα Faraday. 
Το αποτέλεσμα της ανάκλασης από ένα μαγνητο-οπτικό υλικό είναι γνωστό ως μαγνητο-
οπτικό φαινόμενο Kerr (δεν πρέπει να συγχέεται με το φαινόμενο Kerr). Δύο γυροτροπικά 
υλικά με αντίστροφες κατευθύνσεις περιστροφής των δύο βασικών πολώσεων ονομάζονται 
οπτικώςς ισομερή.

2.7 Μεταϋλικά ηλεκτρομαγνητικού διακένου ζώης (electromagnetic bandgap - EBG)

Τα μεταϋλικά EBG (εικόνα 7) ελέγχουν τη διάδοση του φωτός. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με 
μια κατηγορία μεταϋλικών που είναι γνωστή ως φωτονικοί κρύσταλλοι (PC), ή μια άλλη 
κατηγορία μεταϋλικών γνωστή ως αριστερόστροφα υλικά (LHM) Και τα δύο είναι μια νέα 
κατηγορία  τεχνητών  μηχανικών  κατασκευών,  και  επιτυγχάνουν  τη  χειραγώγηση  της 
διάδοσης  των  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  (φως).  Οι  PC  μπορεί  να  απαγορεύσουν 

εντελώς τη διάδοση του φωτός  . Ωστόσο, τόσο οι PC όσο και τα LHM είναι σε θέση να του 
επιτρέπουν να διαδίδεται σε ορισμένες  κατευθύνσεις, και μπορούν να σχεδιαστούν ώστε 
να έχουν ηλεκτρομαγνητικά φασματικά κενά στην επιθυμητή συχνότητα.  
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Επιπλέον, μεταϋλικά όπως οι φωτονικοί κρυστάλλοι της εικόνας 8 είναι σύνθετα, περιοδικά 
υλικά και θεωρούνται ηλεκτρομαγνητικά υλικά EBG. Ωστόσο, ένας PC πρώτα διακρίνεται 

από τις μικρότερες του μήκους κύματος δομές του, όπως τα συντονίσιμα μεταϋλικά, επειδή 
το  PC  αντλεί  τις  ιδιότητές  του  από  τα 
χαρακτηριστικά  φασματικά  κενά  του. 
Επιπλέον,  ο  PC  λειτουργεί  στο  μήκος 
κύματος  του  φωτός,  ενώ  άλλα  μεταϋλικά 
λειτουργούν  σε  μικρότερα  μήκη  από  το 
μήκος  κύματος.  Επιπλέον  παρουσιάζεται 
σύνθετη  ανάκλαση  των  φωτονικών 
κρυστάλλων με λειτουργίες διάθλασης του 
φωτός.  Αντίθετα,  μια  διηλεκτρική  σταθερά 
και  διαπερατότητα  καθορίζει  τα  μεταϋλικά 
(επίσης  μια  σύνθετη  απόκριση),  τα  οποία 
προέρχονται  από  μια  δομή  κάτω  του 
μήκους κύματος του φωτός και η περίθλαση 
τους πρέπει να καταργηθεί .

Ο  PC  είναι  επίσης  ένα  υλικό  στο  οποίο 
περιοδικές  προσθήκες  αναστέλλουν  την 
κυματική  διάδοση  λόγω  καταστροφικής 
παρέμβασης  από  σκέδαση  και  από 
περιοδική  επανάληψη.  Η  φωτονική 
bandgap  ιδιότητα  των   φωτονικών 
κρυστάλλων  τους  καθιστά  το 
ηλεκτρομαγνητικό  ανάλογο   των 
ηλεκτρονικών ημιαγώγιμων κρυστάλλων .

Η  προβλεπόμενη  παραγωγή  υλικού  του  EBG  έχει  θέσει  ως  στόχο  τη  δημιουργία 
περιοδικών, διηλεκτρικών δομών, με χαμηλές απώλειες και  υψηλής ποιότητας. Ένα EBG, 
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όπως αυτό της εικόνας 9, επηρεάζει τις ιδιότητες των φωτονίων με τον ίδιο τρόπο που τα 
υλικά των ημιαγωγών επηρεάζουν τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων. Έτσι, ο κρύσταλλος είναι 
το τέλειο υλικό EBG, επειδή δεν επιτρέπει τη διάδοση του φωτός . 

Τα μεταϋλικά ηλεκτρομαγνητικού bandgap (EBG) έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη 
διάδοση μιας  ζώνης συχνοτήτων,  για  ορισμένες γωνίες  άφιξης  και  πόλωσης.  Με  EBG 
υλικά  νέες  μέθοδοι  χρησιμοποιούν  τις  ιδιότητες  των  διαφόρων  διηλεκτρικών  για  να 
επιτευχθεί καλύτερη απόδοση. Μια ποικιλία από σχήματα και δομές έχουν προταθεί για 
την  κατασκευή των  ειδικών EBG μεταϋλικών.  Ωστόσο,  στην  πράξη  είναι  αδύνατον  να 
οικοδομήσουμε  μια  άψογη  συσκευή  EBG.  Παράγοντες  όπως  η  εξέλιξη  των  ιδεών,  η 
έρευνα,  οι  δοκιμές  και  η  ανάπτυξη,  σε  συνδυασμό  με  τις  προοπτικές  σημαντικών 
τεχνολογικών λύσεων, έχουν οδηγήσει την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης επιστήμης EBG.  

Η εμπορική παραγωγή των διηλεκτρικών διατάξεων EBG έχει  καθυστερήσει,  επειδή τα 
εμπορικά πλεονεκτημάτα δεν είναι άμεσα εμφανή. Ωστόσο, οι νεοσύστατες εταιρείες μέχρι 
τώρα ασχολούνται αποκλειστικά με την αξιοποίηση μεταϋλικών EBG. Αυτά τα μεταϋλικά 
έχουν κατασκευαστεί για συχνότητες που κυμαίνονται από λίγα gigahertz (GHz), έως και 
αρκετά terahertz (THz). Με άλλα λόγια, οι εφαρμογές έχουν επιτύχει συνθετικά υλικά για 
ραδιοσυχνότητες,  μικρoκυματικές  συχνότητες  ακόμη  και  συχνότητες  ως  τα  μέσα  της 
υπέρυθρης περιοχής. 

Ένα  EBG  είναι  το  αποτέλεσμα  ενός  μεταϋλικού  που  λειτουργεί  σε  καθεστώς  όπου  η 
περίοδος είναι ένα σημαντικό ποσοστό του μήκους κύματος.

2.8 Δισισοτροπικά και δισανισοτροπικά μεταϋλικά

Τα  Διπλοθετικά μέσα (DPS) υπάρχουν στη φύση, σαν φυσικά διηλεκτρικά. Η διηλεκτρική 
σταθερά  και  η  μαγνητική  διαπερατότητα  τους  είναι  ταυτόχρονα  θετικές  και  η  διάδοση 
κυμάτων σ' αυτά γίνεται στην κατεύθυνση προς τα εμπρός. Έχουν παραχθεί τεχνητά υλικά 
τα οποία έχουν DPS, ENG, και MNG ιδιότητες  .

Η κατηγοριοποίηση των μεταϋλικών σε μονά ή διπλά αρνητικά, ή διπλά θετικά, συνήθως 
γίνεται με βάση την υπόθεση ότι το μεταϋλικό έχει ανεξάρτητες ηλεκτρικές και μαγνητικές 
αποκρίσεις  που  περιγράφονται  από  τις  παραμέτρους  ε  και  μ.  Ωστόσο,  σε  πολλά 
παραδείγματα  ηλεκτρομαγνητικών  μεταϋλικών,  το  ηλεκτρικό  πεδίο  προκαλεί  μαγνητική 
πόλωση, και το μαγνητικό πεδίο προκαλεί ηλεκτρική πόλωση, δηλαδή, μαγνητο-ηλεκτρική 
ζεύξη. Τέτοια μέσα  ονομάζονται ως δισισοτροπικά. Μέσα τα οποία εμφανίζουν μαγνητο-
ηλεκτρικές ζεύξεις, και τα οποία είναι ανισότροπα (όπως συμβαίνει σε κοινά μεταϋλικά ) 
αναφέρονται ως δισανισοτροπικά .

Εγγενείς στην μαγνητο-ηλεκτρική ζεύξη των διμερών ισοτροπικών μέσων είναι οι τέσσερις 
παράμετροι υλικού που αλληλεπιδρούν με την ηλεκτρική (Ε) και τη μαγνητική (H) ένταση 
των πεδίων, καθώς και την ηλεκτρική (D) και τη μαγνητική (Β) πυκνότητα ροής. Αυτές οι 
τέσσερις παράμετροι υλικού είναι οι ε, μ, κ και χ δηλαδή η επιτρεπτότητα, η διαπερατότητα, 
η  δύναμη  της  χειροτροπίας  (chiral  force),  και  η  παράμετρος  Tellegen,  αντίστοιχα. 
Επιπλέον, σε αυτό το είδος των μέσων , οι παράμετροι υλικού δεν μεταβάλλονται με τις 
αλλαγές των μετρήσεων κατά μήκος ενός περιστρεφόμενου συστήματος συντεταγμένων. 
Γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως αμετάβλητα ή μονοδιάστατα .

Οι  εγγενείς  μαγνητοηλεκτρικές παράμετροι,  κ και  χ,  επηρεάζουν τη φάση του κύματος. 
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Επιπλέον, η επίδραση της παραμέτρου χειροτροπίας επηρεάζει τη διάσπαση του δείκτη 
διάθλασης. Σε ισοτροπικό μέσο αυτό έχει ως αποτέλεσμα διάδοση κυμάτων μόνο αν ε και 
μ έχουν το ίδιο πρόσημο. Σε δισισοτροπικά μέσα με το χ να θεωρείται μηδενικό, και το κ να  
έχει μη μηδενική τιμή, μπορούν να εμφανιστούν διαφορετικά αποτελέσματα. Τόσο το προς 
τα  πίσω  το  κύμα  όσο  και  ένα  κύμα  προς  τα  εμπρός  μπορούν  να  εμφανιστούν. 
Εναλλακτικά, μπορούν να εμφανιστούν δύο κύματα προς τα εμπρός ή δύο πίσω κύματα, 
ανάλογα με τη δύναμη της παραμέτρου χειροτροπίας.

2.9 Αριστερόστροφα υλικά split-ring-αντηχείου/καλωδίου

Στην πρωτοποριακή εργασία του ο Veselago απέδειξε ότι ένα υποθετικό μέσο με αρνητική 
διηλεκτρική σταθερά και διαπερατότητα είναι συμβατό με τις εξισώσεις του Maxwell και 
προσπάθησε  να  περιγράψει  τις  ηλεκτρομαγνητικές  ιδιότητες  του  εν  λόγω  μέσου.  Για 
παράδειγμα, επεσήμανε ότι σε αυτά τα μέσα το ηλεκτρικό πεδίο Ε, το μαγνητικό πεδίο H 
και  ο  φορέας  διάδοσης  k  θα  ακολουθήσει  έναν  αριστερόστροφο κανόνα (εξ  ου  και  η 
ονομασία των συγκεκριμένων μέσων σαν «αριστερόστροφα»), καθώς και ότι η φάση και η 
ταχύτητα ομάδας θα πρέπει να είναι αντι-παράλληλα (λόγω αρνητικού δείκτη διάθλασης). 
Ωστόσο ο Veselago δεν προέβλεψε με βεβαιότητα τυχόν ειδικές δομές που θα εμφανίζουν 
αυτές τις ιδιότητες. Αναγνώρισε ότι το πλάσμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
απόκτηση  αρνητικής  επιτρεπτότητας  και 
θεώρησε  ότι  κάποιο  είδος  μαγνητικού 
πλάσματος  (που δεν  είναι  διαθέσιμο  φυσικά) 
απαιτείται  για  την  απόκτηση  αρνητικής 
διαπερατότητας.  Η  λύση  στο  πρόβλημα  της 
υλοποίησης  ενός  τέτοιου  μέσου  αρνητικού 
διαθλαστικού  δείκτη  (NRI)  δόθηκε  τρεις 
δεκαετίες αργότερα από τους Shelby, Smith και 
Schultz.  Η  δομή  που  χρησιμοποιήθηκε 
αποτελείτο  από  μια  σειρά  από  ταινίες 
καλωδίων  για  να  συνθέσει  την  αρνητική 
επιτρεπτότητα και split-ring αντηχεία (χωρητικά 
φορτισμένοι  βρόχοι)  για  να  δημιουργήσει  την 
αρνητική  διαπερατότητα,  όπως  φαίνεται  στην 
εικόνα  10.  Η  χρήση  ενός  πίνακα  από 
επαγωγικά καλώδια για να συνθέσουν τεχνητά διηλεκτρικά, με συμπεριφορά που μοιάζει 
με το πλάσμα, αναφέρθηκαν στο παρελθόν από τον Rotman (αν και ο Rotman ποτέ δεν 
διερεύνησε την περιοχή με ε<0) και ανεξάρτητα από τον Pendry. Από την άλλη πλευρά, η 
χρήση των  split-ring  αντηχείων  για  τη  σύνθεση  μέσων  αρνητικής  διαπερατότητας  έχει 
προταθεί από τον Pendry. Παρ 'όλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι τα μαγνητικά σωματίδια 
που κατασκευάζονται από χωρητικά φορτισμένους βρόχους προτάθηκαν επίσης από τον 
Sergei Schelkunoff το 1952. Ωστόσο ο Schelkunoff πρότεινε αυτά τα σωματίδια, ως μέσο 
σύνθεσης τιμών υψηλής διαπερατότητας (και όχι αρνητικές), αλλά αναγνώρισε ότι τέτοια, 
υψηλής διαπερατότητας τεχνητά διηλεκτρικά, θα  παρουσίαζαν μεγάλη διασπορά.

2.10 Μεταϋλικά αρνητικού διαθλαστικού δείκτη από γραμμές μετάδοσης
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Μια εναλλακτική μέθοδος για την επίτευξη αριστερόστροφων μεταϋλικών συνίσταται στη 
φόρτιση ενός μέσου γραμμής μετάδοσης, με αντιδραστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, για τη 

σύνθεση  αριστερόστροφων  μεταϋλικών  σε  δύο  διαστάσεις,  ένα  δίκτυο  μικροταινιακών 
γραμμών μπορεί να φορτωθεί περιοδικά με σειριακούς πυκνωτές και παράλληλα πηνία, 
όπως φαίνεται στην εικόνα 11.  Η βασική ιδέα είναι ότι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ της 
αρνητικής διηλεκτρικής σταθεράς και ενός πηνίου διακλάδωσης ( L0 ), καθώς και, μεταξύ 
της  αρνητικής  διαπερατότητας  και  μια  σειράς  πυκνωτών  ( C 0 ).  Αυτό  επιτρέπει  σε 
κάποιον  να  συνθέσει  τεχνητά  μέσα (μετα-υλικά),  με  αρνητική  διηλεκτρική  σταθερά  και 
αρνητική διαπερατότητα, και ως εκ τούτου υλικά με αρνητικό δείκτη διάθλασης. Όταν η 
διάσταση  του  κυττάρου  μονάδων d  είναι  πολύ  μικρότερη  από το  μήκος  κύματος  που 
παρεμβαίνει  και   καθοδηγείται,  η  σειρά  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  ένα  ομοιογενές, 
αποτελεσματικό  μέσο,  και  ως  τέτοιο  μπορεί  να  περιγραφεί  με  τις  αποτελεσματικές 
παραμέτρους  ε eff ω και  μeff ω ,  οι  οποίες  προκύπτουν  μέσα  από  μια  αυστηρή 
περιοδική ανάλυση να είναι της μορφής:

ε eff ω=2ε ρ−
g

ω2 L0d
, μeff ω=μ ρ−

1 / g
ω2C0d

Εδώ, τα ε ρ , μρ  είναι θετικές παράμετροι υλικού που περιγράφουν το μέσο πλήρωσης 
της γραμμής μετάδοσης και  είναι ανάλογα προς την  C x  χωρητικότητα και  την  L x  
αυτεπαγωγή ανά μονάδα μήκους αυτού του μέσου γραμμής μετάδοσης . Ο γεωμετρικός 
παράγοντας g συσχετίζει την χαρακτηριστική αντίσταση του δικτύου γραμμής μεταφοράς 
με  την  αντίσταση  κύματος  του  αποτελεσματικού  μέσου.  Επιπλέον,  ο  παράγοντας  2 
μπροστά από την πραγματική διαπερατότητα του 2D υλικού είναι αναγκαίος για τον ορθό 
υπολογισμό σκέδασης στα άκρα του μοναδιαίου κυττάρου (το στοιχείο αυτό γίνεται 1 για 
1D μέσα).

Κατά τη μελέτη της προηγούμενης εξίσωσης, διαπιστώνεται ότι,  καθώς d → 0, όλο και 
μεγαλύτερες τιμές των πυκνωτών σειράς και των παράλληλων πηνίων απαιτείται για να 
διατηρηθεί ένας ορισμένος δείκτης διάθλασης. Αυτό είναι ένα πρακτικό ζήτημα, αλλά όχι 
θεμελιώδες, καθώς αν οι σειριακοί πυκνωτές δημιουργηθούν με παράλληλες πλάκες, τότε 
καθώς d → 0, το αντίστοιχο  C 0  (το οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο προς το d) θα 
αυξηθεί αναλογικά αφήνοντας έτσι το γινόμενο C 0d  σταθερό (το ίδιο επιχείρημα μπορεί 
να υποστηριχθεί και για τα πηνία).

Ένα τυπικό διάγραμμα διασποράς για 1D μέσα NRI-TL φαίνεται στην εικόνα 12: 
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Όπως  φαίνεται  εδώ  η  κάτω  ζώνη  είναι  αριστερόστροφη  (πίσω  κύμα),  στην  οποία  η 
ταχύτητα  φάσης  είναι  αρνητική  αλλά  η  ταχύτητα  ομάδας  (κλίση)  είναι  θετική  (η  ισχύς 
μετακινείται μακριά από την πηγή). Σε αυτή την κατώτερη ζώνη, τα φορτισμένα στοιχεία 
C 0  και  L0  κυριαρχούν, ενώ σε υψηλότερες συχνότητες των υποκειμένων η γραμμή 

μετάδοσης λειτουργεί σε μια δεξιόστροφη ζώνη. Συνήθως, αυτές οι δύο ζώνες χωρίζονται 
από  μια  ζώνη αποκοπής,  η  οποία  οριοθετείται  από  τις  δύο  συχνότητες  «πλάσματος» 
f C1  και f C2 . Αυτές είναι οι συχνότητες στις οποίες η αποτελεσματική επιτρεπτότητα 

και διαπερατότητα εξαφανίζονται, δηλαδή είναι  ε eff ω =0, μeff ω =0 . Ως εκ τούτου, με 
τον καθορισμό των αποτελεσματικών παραμέτρων του υλικού που προκύπτουν από τις 
προηγούμενες σχέσεις, οι εν λόγω συχνότητες αποκοπής εύκολα διαπιστώνεται ότι είναι:

f C1=
1
2π  1/ g

μ0C0d

f C2=
1

2π  g
ε0 L0d

όπου η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής μεταφοράς είναι:

Ζ x=g  μ ρ

ε ρ
= L x

C x

Με την ταύτιση των f C1  και f C2 , η ζώνη αποκοπής στην εικόνα 12α μπορεί να κλείσει 
επιτρέποντας  έτσι  την  πρόσβαση για  μετατοπίσεις  φάσης γύρω από το σημείο  μηδέν, 
όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  12.  Η  προϋπόθεση  για  μια  κλειστή  ζώνη  αποκοπής  είναι 
συνεπώς:

Ζ x= L0

C0

Υπό αυτές τις συνθήκες, η αποτελεσματική σταθερά διάδοσης μπορεί να προσεγγίζεται 
από τον τύπο:

βBloch=ωε ρ μρ−
1

ωL0d C0d 
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Η  έκφραση  αυτή  μπορεί  να  ερμηνευθεί  ως  το  άθροισμα  της  φάσης  στην  οποία 
υποβλήθηκε η γραμμή μεταφοράς (προς τα εμπρός κύμα) και του ενιαίου προς τα πίσω 
κύματος της γραμμής LC. Ομοίως, ο αντίστοιχος αποτελεσματικός δείκτης διάθλασης θα 
είναι n=cβ Bloch/ω . Επειδή υπάρχει και η προς τα πίσω (αριστερόστροφη) και η προς τα 
εμπρός (δεξιόστροφη) απόκριση συχνότητας στην αντίστοιχη κυρίαρχη σταθερά διάδοσης 
Bloch, στη βιβλιογραφία μικροκυμάτων, τα μέσα γραμμής μετάδοσης της εικόνας 11 είναι 
επίσης γνωστά με το όνομα «Σύνθετα-Δεξιο-Αριστερό-Στροφα (CRLH)" μέσα.

2.11 3D NRI δομές μεταϋλικών

Ουσιαστικά, το 2D μέσο SRR/καλωδίου  μπορεί να επεκταθεί και να γίνει τρισδιάστατο και 
ισοτροπικό  από  την  εκτύπωση  ενός  SRR  στις  έξι  έδρες  μιας  κυβικής  κυψελίδας  και 
εισάγοντας ορθογώνια καλώδια στο σύστημα αξόνων x, y, z που διέρχεται από το κέντρο 
του  κύβου.  Σε  μια  πρόσφατη  σχετική  πρόταση,  τα  χειροτροπικά  SRR (τύπου σπιράλ) 
τίθενται στις έξι έδρες ενός κύβου για την παραγωγή μιας 3D περιοδικής δισισοτροπικής 
απόκρισης  αρνητικού  δείκτη.  Τα  μεταϋλικά  γραμμής  μετάδοσης  με  αρνητικό  δείκτη 
διάθλασης έχουν επίσης γενικευθεί  σε  τρισδιάστατα  ισότροπα μέσα.  Τέτοια 3D NRI-TL 
μέσα  μπορούν  να  προκαλέσουν  αποτελεσματική  ζεύξη  επίπεδων  κυμάτων,  τα  οποία 
προσπίπτουν από τον ελεύθερο χώρο. Η εικόνα 13α δείχνει το μοναδιαίο κύτταρο για ένα 
τέτοιο 3D ισότροπο μεταϋλικό NRI-TL.  Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση γραμμών μετάδοσης 
μπορεί να επεκταθεί σε οπτικές συχνότητες.  Για το σκοπό αυτό, η βασική ιδέα προέρχεται 
από την παρατήρηση ότι τα πλασμονικά σωματίδια (π.χ. άργυρος), παρουσιάζουν φυσικά 
αρνητική  επιτρεπτότητα  σε  οπτικές  συχνότητες  και  ως  εκ  τούτου  μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  για  να  συνθέσουμε  οπτικούς  νανο-επαγωγείς.  Έτσι  το  μοναδιαίο 
κύτταρο  της  εικόνας  13 μπορεί  να  μεταφερθεί  στον  οπτικό  τομέα,  αντικαθιστώντας  τα 
πηνία με ασημένια σωματίδια (π.χ. σφαίρες), ενώ οι πυκνωτές μπορούν να λαμβάνονται 
μέσω των τομών μεταξύ των σφαιρών, όπως προτείνεται στην εικόνα 13 b. Θα μπορούσε 

να προβλεφθεί ότι σε αυτό το πρότυπο γραμμής μετάδοσης, η επίπτωση των απωλειών 
θα είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθεί.

Άλλες ιδέες για την επέκταση των NRI-TL μεταϋλικών σε τρεις διαστάσεις έχουν επίσης 
διερευνηθεί. Πρόκειται για τα "κλιμακωτά" μετα-υλικά με την έννοια ότι δεν μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν  με  αυθαίρετη  πόλωση  από  τον  ελεύθερο  χώρο.  Αντ'  αυτού  είναι 

19

Εικόνα 13



ισότροπα αν είναι διεγερμένα με ενσωματωμένες πηγές, έτσι ώστε να παρατηρούνται οι 
σχετικές τάσεις που είναι πάνω στις συνδέσεις. Τέλος, μια ενδιαφέρουσα δομή βασίζεται 
στον  λεγόμενο  συμμετρικό  συμπιεσμένο  κόμβο  (SCN)  που  χρησιμοποιείται  για  την 
αριθμητική επίλυση εξισώσεων Maxwell με τη μέθοδο της μήτρας γραμμής μετάδοσης.

Πρόσφατα έχει υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την εφαρμογή των ογκομετρικών 
μεταϋλικών στο  οπτικό  πεδίο.  Αυτές  οι  καινοτομίες  είναι  σημαντικές  γιατί  δείχνουν  ότι 
τεχνητά  υλικά,  με  κατά  παραγγελία  ιδιότητες,  μπορούν  να  κατασκευαστούν  σε 
νανοκλίμακα. Ωστόσο, μπορούν ακόμη πολλά να γίνουν. Για παράδειγμα, έχει προταθεί 
ένα  μεταϋλικο  που  βασίζεται  στην  «fishnet»  δομή  και  μπορεί  να  διαθλά  αρνητικά  το 
διάνυσμα διάδοσης, αλλά όχι το διάνυσμα Poynting. Από την άλλη πλευρά, προτάθηκε και 
άλλη  δομή  που  διαθλά  αρνητικά  την  δύναμη  με  χρήση  της  ανισοτροπίας  του  (ένα 
φαινόμενο  παρόμοιο  με  το  αποτέλεσμα  του  υπερ-πρίσματος),  αλλά  όχι  το  διάνυσμα 
διάδοσης.  Δηλαδή,  και  στις  δύο  δομές  η  αρνητική  διάθλαση  προκαλείται  από  την 
ανισοτροπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

20



Πρακτικές εφαρμογές των μεταϋλικών

3.1 “Εξωτικά” Υλικά

Πίσω στο 1967, ο Veselago αναφέρθηκε, στην κλασική πλέον εργασία του, στις εξωτικές 
ιδιότητες των μεταϋλικών LH (ή NRI), οι οποίες αναφέρθηκαν και πιο πάνω. Μεταξύ αυτών 
των  ιδιοτήτων,  η  αντιστροφή  του  φαινομένου  Doppler  φαίνεται  εξαιρετικά  δύσκολο  να 
παραχθεί  πειραματικά.  Ένα  φαινόμενο  που   μοιάζει  πολύ  με  την  αντιστροφή  της 
ακτινοβολίας  Vavilov-Cerenkov  έχει  εφαρμοστεί  στις  κεραίες  διαρροής  κύματος.  Η 
αντιστροφή του νόμου Snell  και η σχετική παραδοσιακή αντιστροφή οπτικού φακού και 
εστίασης πλάκας, μετά τις αρχικές διαφωνίες, έχουν επικυρωθεί θεωρητικά και πειραματικά 
από αρκετούς ερευνητές. Ωστόσο, λίγες πρακτικές εφαρμογές προέκυψαν, κυρίως λόγω 
της δυσκολίας της μαζικής κατασκευής αποδοτικών NRI μεταϋλικών. Το 2000, ο Pendry 
είχε  αναφερθεί  στο  φαινόμενο  της  «υπερ-εστίασης",  αξιοποιώντας  μια  επιφάνεια 
πλασμονικού συντονισμού (επιφανειακά κύματα) στις διεπαφές της LH πλάκας Veselago 
για να ενισχύσει τα οδεύοντα κύματα και έτσι να ξεπεραστεί το όριο περίθλασης. Αυτή η 
συναρπαστική ιδέα έχει  συγκεντρώσει  τεράστια  προσοχή,  καθώς αρχικά είχε  θεωρηθεί 
από πολλούς ότι αποτελεί μια επαναστατική ανακάλυψη για την υποκυματική απεικόνιση. 
Ωστόσο, προέκυψαν σοβαροί περιορισμοί για το πείραμα αυτό, με κύριο περιορισμό την 
καταστρατήγηση της συνθήκης ε /ε0=μ / μ0=−1 , και το γεγονός ότι η υπερ-ανάλυση με 
LH-πλάκα, αν και μπορεί να είναι δισδιάστατη , δεν μπορεί να υπερ-εστιάσει στην ενέργεια 
σε τρισδιάστατο χώρο. Μια ανάλυση του φακού του Pendry παρέχεται από τον Marqués, 
που τον  παρομοιάζει  με  συσκευή σηράγγων-  αντιστοίχισης,  γνωστή στους μηχανικούς 
μικροκυμάτων.  Παρά  τα  πρωταρχικά  ελπιδοφόρα  αποτελέσματα  με  τη  χρήση 
απλουστευμένων (όχι NRI) δομών, ο υπερφακός δεν φαίνεται να είναι έτοιμος ακόμα για 
πρακτικούς σκοπούς στην οπτική. Ωστόσο, πολλές συναφείς συναρπαστικές ερευνητικές 
κατευθύνσεις, όπως ο hyperlens έχουν προταθεί και καταβάλλονται προσπάθειες για την 
υλοποίηση τους, και να εμπλουτιστεί το δυναμικό πεδίο της υποκυματικής απεικόνισης.

Από την αρχική πρόταση του Linden, πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί για την υλοποίηση 
των οπτικών αρνητικών παραμέτρων (ε<0 ή μ <0 ή και τα δύο) των μεταϋλικών,. Ωστόσο, 
οι  δομές  αυτές  είναι  γενικά  ηλεκτρομαγνητικά  λεπτά  οπτικά  στρώματα  με  προσθήκες 
μεταϋλικών,  που  είναι  ουσιαστικά  παρεμφερείς  με  επιφάνειες  επιλογής  συχνότητας 
μικροκυμάτων, παρά πραγματικά υλικά, με εξαίρεση ορισμένα πρόσφατα παραδείγματα 
για κάποιες πολυστρωματικές δομές. Μια άλλη πρόσφατη εφαρμογή μεταϋλικών, η οποία 
είναι πάρα πολύ ελκυστική για τους επιστήμονες, είναι το cloaking, που βασίζεται είτε στην 
ακύρωση  της  σκέδασης  είτε  στον  μετασχηματισμό  συντεταγμένων.  Στη  δεύτερη 
περίπτωση, χρησιμοποιούνται μετα-υλικά βαθμιαίου δείκτη (GRIN) για να δημιουργήσουν 
καλούπι για τη ροή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ενώ τέτοιες δομές GRIN μπορούν 
κατ'  αρχήν  να  υλοποιηθούν  με  τεχνητά  διηλεκτρικά  θετικών  παραμέτρων,  ή  από  πιο 
πρόσφατα τρισδιάστατα μεταϋλικά, η πρακτική τους εφαρμογή είναι εξαιρετικά δύσκολη σε 
μικροκύματα  και  σχεδόν  αδιανόητη  στην  οπτική,  όπου  πολλοί  περιορισμοί,  όπως  τα 
προβλήματα κατασκευής, απαγορευτικές απώλειες, ο περιορισμός του εύρους ζώνης και η 
περίθλαση  θα  έχει  ως  αποτέλεσμα  περισσότερο  παραμορφωμένες  εικόνες  παρά 
πραγματική αφάνεια. 

3.2 Ηλεκτρομαγνητικός μανδύας (cloaking) με μεταϋλικά
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Ο  ηλεκτρομαγνητικός  μανδύας  προκαλεί  αυξανόμενο  ενδιαφέρον  στην  επιστημονική 
κοινότητα, ιδίως μεταξύ των ερευνητών οι οποίοι αναπτύσσουν τα  λεγόμενα μετα-υλικά 
ως τεχνητές κατασκευές, οι οποίες έχουν εξωτικές ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες.

Η ιδέα για μια συσκευή που κάνει τα αντικείμενα αόρατα με το γυμνό μάτι έχει μια πολύ 
μεγάλη ιστορία, ξεκινώντας από την λαογραφία πολλών λαών, αλλά υπάρχουν ερευνητές 
που  υποστηρίζουν  ότι  μπορεί  μια  τέτοια  συσκευή  να  είναι  σχεδόν  υλοποιήσιμη, 
τουλάχιστον σε ένα περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων. Το ερώτημα είναι αν μπορεί ένα 
φυσικό  σώμα  πεπερασμένου  μεγέθους  να  γίνει  αόρατο  για  την  ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία.  Οι  επιστήμονες απασχολούνται  με αυτό το ερώτημα πολύ καιρό.  Ο Dollin 
δημοσίευσε μια εργασία το 1961, όπου περιγράφεται μία ανομοιογενής και ανισότροπη 
μαγνητο-διηλεκτρική δομή, τέτοια ώστε ένα επίπεδο κύμα που έρχεται από το άπειρο σε 
αυτό το σώμα να "διέρχεται μέσα από αυτό χωρίς παρεμβολές". Προφανώς ανεξάρτητα 
από αυτό το πρώιμο έργο, παρόμοιες δομές, πιο πρόσφατα, έχουν προταθεί σε μια σειρά 
εργασιών από τους  Leonhardt,  Pendry,  Greenleaf  και  άλλους.  Σε  άλλο παράδειγμα,  ο 
Kerker δημοσίευσε μια εργασία με τίτλο "Αόρατα σώματα» το 1975, η οποία ήταν ένας 
πρόδρομος  μιας  άλλης  πρόσφατης  σειράς  δημοσιεύσεων  από  τους  Alu  και  Engheta, 
σχετικά με τις αόρατες δομές που βασίζονται στην ακύρωση της διασποράς.

Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  και  τεχνικές  cloaking  σχετικές  με  τον   μετασχηματισμό 
συντεταγμένων, καθώς και με τη χρήση τεχνητών υλικών που υλοποιούνται ως πυκνοί 
βρόχοι γραμμών μεταφοράς. Υπάρχουν κάποιες άλλες τεχνικές, όπως η χρήση τεχνητών 
ηλεκτρομαγνητικών  επιφανειών  ,  οι  οποίες  επιτρέπουν  να  κρύβονται  αντικείμενα 
ορισμένων ειδικών σχημάτων για  μία μόνο κατεύθυνση φωτισμού,  ή  με τη χρήση των 
πλασμονικών δομών συντονισμού.

Στην καρδιά της έρευνας για τεχνικές cloaking είναι η χρήση υλικών με πολύ συγκεκριμένες 
και  συχνά αρκετά  εξωτικές  ιδιότητες.  Επειδή  η  φύση δεν  μας  προσφέρει  έτοιμα  προς 
χρήση υλικά με τις αναγκαίες ιδιότητες, η μόνη δυνατότητα είναι να τα υλοποιήσουμε ως 
τεχνητά υλικά (μεταϋλικά).

Tο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Τεχνητά Ηλεκτρομαγνητικά υλικά και τα μεταϋλικά ορίζει το 
μετα-υλικό  ως  «μια  διάταξη  τεχνητών  δομικών  στοιχείων,  με  στόχο  την  επίτευξη 
επιθυμητών  και  ασυνήθιστων  ηλεκτρομαγνητικών  ιδιότητων".  Εάν  ορισμένες 
ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες ενός υλικού (συνήθως λαμβάνονται υπόψη η επιτρεπτότητα 
του και η διαπερατότητα του) είναι απαραίτητες για μια εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη 
σειρά από μήκη κύματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το υλικό αυτό πρέπει να 
εμφανίζεται ομοιογενές στην κλίμακα του μήκους κύματος. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος 
των “μορίων” του, καθώς και η απόσταση μεταξύ των “μορίων” θα πρέπει να είναι πολύ 
μικρότερη από το μήκος  κύματος.  Εάν η  εφαρμογή είναι,  για  παράδειγμα,  στο φάσμα 
συχνοτήτων των μικροκυμάτων, όπου το μήκος κύματος είναι της τάξης των εκατοστών, το 
μέγεθος ενός και μόνο "μορίου" πρέπει να είναι της τάξης των χιλιοστών, και μπορεί να 
σχεδιαστεί  και  να  κατασκευαστεί  από  τα  συνήθη  υλικά  που  αποτελούνται  από  τα 
συνηθισμένα, αμελητέα σε αυτό το μήκος κύματος κλίμακας, μόρια. Αυτή είναι μία από τις 
αιτίες που επικάτησε ο όρος "μετα-υλικό": είναι ένα τεχνητό υλικό με ασυνήθιστες ιδιότητες, 
διαφορετικό  από  τα  συνήθη  υλικά  με  τις  συνήθεις  ιδιότητες.  Φυσικά,  αν  η  επιθυμητή 
εφαρμογή είναι σε πολύ υψηλές συχνότητες, όπως στο ορατό φάσμα, το μέγεθος αυτών 
των τεχνητών “μορίων” θα πρέπει να είναι της τάξης των δεκάδων νανομέτρων ή ακόμα 
και μικρότερες, γεγονός που καθιστά την υλοποίηση μια σοβαρή τεχνολογική πρόκληση.
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Οι λειτουργικές ιδιότητες των μεταϋλικών ορίζονται από τα (κανονικά) υλικά από τα οποία 
δημιουργείται  το  μετα-υλικό  και  έχουν  σχέση  με  το  σχήμα  τους,  τον  αμοιβαίο 
προσανατολισμό  τους  και  τη  συγκέντρωση  των  προσθηκών,  κ.ο.κ.  Αυτό  σημαίνει  ότι 
υπάρχουν  πάρα  πολλοί  βαθμοί  ελευθερίας  στο  σχεδιασμό  της  επιθυμητής 
ηλεκτρομαγνητικής  απάντησης,  επιτρέποντας την  πραγματοποίηση τεχνητών μέσων με 
αρκετά εξωτικές και  ακραίες ιδιότητες, όπως απαιτείται για την υλοποίηση των συσκευών 
cloaking.  Αν  και  η  έρευνα  σχετικά  με  τα  μεταυλικά  ξεκίνησε  μόλις  πρόσφατα,  τα 
αποτελέσματα καλύπτουν αρκετά αυτό το θέμα.

3.2.1 Τι είναι το cloaking και η αορατότητα

Τι  είναι  ένας  ηλεκτρομαγνητικός  μανδύας;  Πρόκειται  για  μια  επινόηση  που  κάνει  ένα 
αντικείμενο  «αόρατο»  για  τις  ηλεκτρομαγνητικές  ακτινοβολίες,  σε  μια  συγκεκριμένη 
περιοχή συχνοτήτων. Φυσικά, οι πιο συναρπαστικές εφαρμογές του είναι αυτές οι οποίες 
το επιτυγχάνουν στο ορατό τμήμα του φάσματος. Ένα αντικείμενο είναι αόρατο όταν δεν 
αντανακλά κύματα  πίσω στην πηγή και,  επιπλέον,  δεν  διασπείρει  κύματα  προς άλλες 
κατευθύνσεις,  και  δεν  δημιουργεί  καμία  σκιά  (το  τελευταίο  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει 
διασπορά με κατεύθυνση προς τα εμπρός).  Από αυτές  τις  συνθήκες  προκύπτει  ότι  το 
αντικείμενο  δεν  θα  πρέπει  να  απορροφά  οποιαδήποτε  ενέργεια.  Με  άλλα  λόγια,  το 
αντικείμενο δεν πρέπει να διαταράξει τα υφιστάμενα πεδία έξω από αυτό.

Κατά τη θεωρία της σκέδασης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (συμπεριλαμβανομένου του 
φωτισμού), η δημιουργία "μανδύα" για ένα αντικείμενο σημαίνει τη μείωση της συνολικής 
διατομής σκέδασης του (SCS), στο μηδέν, αφού  η συνολική διατομή σκέδασης ορίζεται ως 
ο λόγος της συνολικής σκεδαζόμενης ιχύος προς την πυκνότητα ισχύος. Το cloaking δεν 
πρέπει να συγχέεται με την τεχνολογία stealth. Οι τεχνολογίες Stealth ελαχιστοποιούν την 
ισχύ  που  ανακλάται  πίσω στο  ραντάρ  ανίχνευσης  (διατομή  backscattering  ή  "διατομή 
ραντάρ").  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  είτε  με  την  κάλυψη ενός  αντικειμένου  με  ένα  στρώμα 
απορρόφησης, ή με τη διαμόρφωση του αντικειμένου, έτσι ώστε το πεδίο σκέδασης στην 
κατεύθυνση  του  φωτισμού  να  είναι  ελάχιστο.  Προφανώς,  ακόμη  και  ένα  ιδανικό 
αεροσκάφος stealth είναι ορατό, αν παρατηρείται από τα πλάγια ή από πίσω. Μπορεί να 
αποδειχθεί  ότι  τα  απορροφητικά  καλύμματα  και  η  διαμόρφωση  του  αντικειμένου  δεν 
μπορούν να μειώσουν τη συνολική διατομή σκέδαση πάνω από 50%.

Η έννοια της αορατότητας έχει στενή σχέση με το cloaking στην πρόσφατη βιβλιογραφία. 
Μερικές δομές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μανδύες, αν το αντικείμενο που 
πρέπει να γίνει αόρατο αποτελείται από, π.χ., ένα τέλεια κοίλο θάλαμο, αφού μέσα σε αυτό 
το περίβλημα δεν υπάρχουν πεδία.

3.2.2 Τεχνικές ακύρωσης σκέδασης (scattering cancellation) 

Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι η σκέδαση από ένα αντικείμενο μπορεί να μετριαστεί 
με  την  προσθήκη  στο  σύστημα ενός  άλλου αντικείμενου,  η  σκέδαση του  οποίου  είναι 
συμπληρωματική σε σχέση με τον κύριο σκεδαστή. Αυτός ο τύπος ελαχιστοποίησης της 
σκέδασης μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με την κάλυψη του κυρίως σκεδάζοντος 
αντικειμένου  από  μία  ή  πολλαπλές  στρώσεις  διηλεκτρικού  υλικού.  Το  πρόσφατο 
ενδιαφέρον  για  την  τεχνική  αυτή  έχει  αναζωπυρωθεί,  μετά  από  πρόταση  για  χρήση 
πλασμονικών  υλικών  για 
διαφάνεια.
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Η εικόνα 14 μας δίνει ένα παράδειγμα της αρχής  ακύρωσης  σκέδασης. Εδώ είναι ένα 
σφαιρικό  διηλεκτρικό  αντικείμενο,  με   επιτρεπτότητα  μεγαλύτερη  σε  σχέση  με  το 
περιβάλλον μέσο, το οποίο καλύπτεται από ένα διηλεκτρικό περίβλημα με  επιρεπτότητα 
μικρότερη σε σχέση με το περιβάλλον μέσο. Η διάμετρος του περιβλήματος μπορεί να 
επιλεγεί έτσι ώστε η σκέδαση από τον πυρήνα και το περίβλημα να αλληλοακυρώνονται, 
δεδομένου  ότι  οι  διπολικές  ροπές  έχουν  αντίθετο  πρόσημο.  Βέβαια,  ενδέχεται  να 
υπάρχουν επίσης και  άλλοι  τρόποι εκτός από τη χρήση πολωμένων μέσων, αλλά έχει 
αποδειχθεί  ότι  αποτελεσματική  αορατότητα  μπορεί  να  επιτευχθεί  ακόμη  και  με  την 
καταστολή της σκέδασης του διπόλου. Το cloaking ομάδων σωματιδίων και η επέκταση της 
προσέγγισης  της  ακύρωσης  σκέδασης  στις  υπέρυθρες  και  οπτικές  συχνότητες  έχουν 
επίσης προταθεί, καθώς και η αποτελεσματικότητα των υλικών διασποράς.

Τα προβλήματα της  αξιοποίησης μανδυών,  με  βάση την  τεχνική ακύρωσης σκέδασης, 
αφορούν στην υλοποίηση των υλικών με τις  απαραίτητες εξωτικές παραμέτρους (π.χ., 
υλικών που έχουν σχετική επιτρεπτότητα  ε r1 ). Υπάρχουν ορισμένα υλικά που είναι 
άμεσα διαθέσιμα στη φύση και έχουν την επιθυμητή ε r  σε χαμηλές τιμές για συχνότητες 
στην περιοχή των THz, δηλαδη στις υπέρυθρες ή στις οπτικές συχνότητες (πλασμονικά 
υλικά όπως το ασήμι και ο χρυσός). Η χρησιμοποίηση αυτών των πλασμονικών υλικών 
περιορίζεται από τις απώλειες τους και από το γεγονός ότι οι ιδιότητες τους ποικίλλουν 
σημαντικά σε συνάρτηση με τη  συχνότητα.  Επιπλέον,  σε  μια  συγκεκριμένη συχνότητα 
μπορεί να μην υπάρχει κανένα υλικό με τις κατάλληλες ιδιότητες.

Πρόσφατα προτάθηκε  ο  σχεδιασμός ενός 
μανδύα  ακύρωσης  σκέδασης,  που 
αποτελείται  από  μεταλλικά  εμφυτεύματα 
λεπτών πλακών παράλληλων μεταξύ τους, 
οι  οποίες  τοποθετούνται  ακτινωτά  γύρω 
από  την  κυλινδρική  περιοχή  όπου  είναι 
τοποθετημένο ένα διηλεκτρικό αντικειμένο. 
Αυτή  η  δομή  είναι  ένα  παράδειγμα  μιας 
συσκευής  ακύρωσης  σκέδασης  η  οποία 
αποτελείται  από  ένα  τεχνητό  μεταϋλικό, 
όπως φαίνεται στην εικόνα 15.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής ακύρωσης 
σκέδασης είναι η απλή σχεδίαση και δομή 
(με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  υλικά  με  τις 
επιθυμητές ιδιότητες είναι διαθέσιμα), καθώς και η δυνατότητα να προκληθεί αορατότητα ή 
cloaking με ισοτροπικά και ομοιογενή υλικά. Τα μειονεκτήματα, ανάλογα με το είδος του 
αντικειμένου που πρέπει να γίνεται αόρατο (προσπελάσιμο αντικείμενο) είναι η υλοποίηση 
των μεταϋλικών με τις απαιτούμενες ιδιότητες, αν δεν είναι διαθέσιμα πλασμονικά υλικά, οι 
περιορισμοί του bandwidth που είναι εγγενείς στα μετα-υλικά, καθώς και ο θεμελιώδης 
περιορισμός  της  ταχύτητας  διάδοσης  της  ενέργειας  κατά  την  απόκρυψη  συμπαγών 
αντικείμενων στον ελεύθερο χώρο με  παθητικούς μανδύες (για την ιδανική κυκλοφορία της 
ενέργειας  το  ηλεκτρομαγνητικό  κύμα  πρέπει  να  κάνει  κύκλο  γύρω  από  το  cloaked 
αντικείμενο γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός).

3.2.3 Τεχνική μετασχηματισμού συντεταγμένων

Πρόσφατα οι Leonhardt και Pendry πρότειναν τη δημιουργία ενός μανδύα από μεταϋλικά, 
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ο οποίος επιτρέπει την παρουσία σωμάτων με μηδενικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μέσα σε 
μια  συσκευή  από  τέτοια  υλικά.  Αυτή  η  τεχνική  στηρίζεται  στον  μετασχηματισμό 
συντεταγμένων.  Για  παράδειγμα  ένα  σημείο  στον  ηλεκτρομαγνητικό  χώρο 
μετασχηματίζεται σε σφαίρα στον φυσικό χώρο, κάνοντας έτσι δυνατή τη δημιουργία ενός 
σφαιρικού όγκου, όπου δεν υφίστανται ηλεκτρομαγνητικά πεδία αλλά αντίθετα οδηγούνται 
γύρω από το σώμα. 

Το  cloaking  για  σώματα  στον  ελεύθερο  χώρο,  με  την  τεχνική  μετασχηματισμού 
συντεταγμένων, απαιτεί οπωσδήποτε τη χρήση ανισότροπων μεταϋλικών χωρίς απώλειες 
με ορισμένες ιδιότητες,  όπως της ενεργής διηλεκτρικής σταθεράς ( ε r ) ή της ενεργής 
διαπερατότητας ( μr ) με τιμές μικρότερες από τις αντίστοιχες στον ελεύθερο χώρο.

Η πρώτη υλοποίηση ενός μανδύα αλλαγής συνταταγμένων, που λειτουργεί στην περιοχή 
των  μικροκυμάτων,  έχει  παρουσιαστεί  πρόσφατα.  Η  δομή  του  είναι  μια  δισδιάστατη 
απλούστευση της γενικότερης περίπτωσης και  λειτουργεί  ως μανδύας για μία  πόλωση 
μόνο, για την οποία το ηλεκτρικό πεδίο είναι παράλληλο προς τον άξονα του κυλινδρικού 
μανδύα  (ΤΜ  πόλωση).  Μια  άλλη  δισδιάστατη  απλοποίηση  που  επιτυγχάνει  την  TΕ 
πόλωση στο ορατό τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, έχει επίσης προταθεί, αλλά 
δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη.

Μία  από  τις  μεγάλες  προκλήσεις  για  την  υλοποίηση  των  μανδυών  μετα-υλικών  που 
επιτυγχάνουν την αυθαίρετη πόλωση (arbitrary polarization) από τα πεδία είναι η ανάγκη 
του σχεδιασμού υλικών των οποίων η σχετική διαπερατότητα είναι  ίση με  την  σχετική 
επιτρεπτότητα. Όπως φαίνεται, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τεχνητά χειρότροπα υλικά. Σε 
αυτά  τα  υλικά  η  επιθυμητή  απόκριση  παρέχεται  από   μικρά  ηλεκτρικά  εγκλείσματα 
(συνηθέστερα, έλικες μετάλλου). Δεδομένου ότι τόσο οι ηλεκτρικές όσο και οι μαγνητικές 
πολώσεις παρέχονται από τις ίδιες προσθήκες, το σχήμα τους μπορεί να επιλέγεται έτσι 
ώστε  η  σχετική  πραγματική  διαπερατότητα  να  είναι  ίδια  με  την  επιτρεπτότητα.  Η 
χειροτροπία,  η  οποία  δεν  είναι  επιθυμητή  για  την  εφαρμογή  του  cloaking,  μπορεί  να 
αντισταθμιστεί  με  τη  χρήση  μείγματος  από  σπείρες.  Πρόσφατα,  έχει  προταθεί  τέτοιος 
χειρότροπος  μανδύας  και  η  απόδοσή  του  αποδείχθηκε  πειραματικά  σε  συχνότητες 
μικροκυμάτων.

Γενικά  η  λειτουργία  όλων  αυτών  των  μανδυών  περιορίζεται  από  τη  διεσπαρμένη 
(dispersive) και με απώλειες επιτρεπτότητα ή διαπερατότητα, που είναι εγγενείς σε αυτά τα 
μεταϋλικά που χρησιμοποιούνται για τους μανδύες, και έχουν σαν αποτέλεσμα ένα πολύ 
στενό  εύρος  συχνοτήτων  στο  οποίο  επιτγχάνεται  το  cloaking.  Επίσης  η  εισαγωγή 
απλουστεύσεων για τις ιδανικές τιμές επιτρεπτότητας και διαπερατότητας, αναπόφευκτα 
εξασθενεί την απόδοση του μανδύα.

Ένα  θεμελιώδες  σχεδιαστικό  πρόβλημα  σχετίζεται  με  τους  περιορισμούς  στους 
συσχετισμούς  που  προκύπτουν  όταν  κάνουμε  cloaking  σε  αντικείμενα  στον  ελεύθερο 
χώρο: το κύμα που προωθείται μέσα από τον μανδύα πρέπει να έχει ταχύτητα μεγαλύτερη 
από αυτη του κύματος εκτός του αντικειμένου. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί για cloaking 
π.χ. ακουστικών κυμάτων , αλλά γίνεται ένα σοβαρό πρόβλημα όταν επιθυμούμε cloaking 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον αέρα, ή στον ελεύθερο χώρο, αφού το κύμα έξω από το 
μανδύα ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα φάσης των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων  μπορεί  φυσικά  να  είναι  γρηγορότερη  από  την  ταχύτητα  του  φωτός,  αλλά  η 
ταχύτητα  της  ενέργειας  σε  ένα  παθητικό  σύστημα  δεν  μπορεί.  Μια  λύση  είναι  να 
συμπεριληφθούν  ενεργά  στοιχεία  στα  υλικά  που  συνθέτουν  τον  μανδύα.  Η  τελευταία 
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επιλογή παρουσιάζει το μειονέκτημα των πιθανών πεδιακών ασταθειών και καθιστά τον 
σχεδιασμό των απαραίτητων τύπων μεταϋλικών ακόμη πιο δύσκολο και περίπλοκο.

Πρόσφατες  θεωρητικές  εξελίξεις  της  προσέγγισης  μετασχηματισμού-οπτικής  για  το 
cloaking  περιλαμβάνουν  τη  χρήση  μη  γραμμικών  μετασχηματισμών  και  την  ιδέα  της 
χρησιμοποίησης  διαφορετικών  μετασχηματισμένων  χώρων  στον  τανυστή  πεδίου 
(ηλεκτρικό πεδίο και μαγνητική επαγωγή) και στον τανυστή διέγερσης (πεδίο μετατόπισης 
και μαγνητικό πεδίο). Επιπλέον έχει προταθεί μια εναλλακτική προσέγγιση στον σχεδιασμό 
των τεχνητών υλικών, τα οποία επιτελούν την επιθυμητή μετατροπή της κατανομής των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων του χώρου που έχει καταληφθεί από τα υλικά.

Τα οφέλη της τεχνικής μετασχηματισμού συντεταγμένων είναι η απλότητα του θεωρητικού 
σχεδιασμού και το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από το σχήμα του αντικειμένου 
στον μανδύα ή την συστατική του ύλη. Τα μειονεκτήματα είναι οι δυσκολίες στην υλοποίηση 
των υλικών με τις κατάλληλες ιδιότητες, ειδικά όταν λειτουργούμε σε ευρύ εύρος ζώνης και 
η απόκρυψη από σήματα (ενεργειακοί παλμοί) είναι υποχρεωτική.

3.2.4 Τεχνική γραμμής μετάδοσης

Πρόσφατα έχει προταθεί μια τεχνική cloaking, η οποία είναι ριζικά διαφορετική. Η τεχνική 
αυτή βασίζεται στη χρήση των ογκομετρικών δομών, που αποτελούνται από δισδιάστατα ή 
τρισδιάστατα δίκτυα γραμμών μετάδοσης. Σε αυτές τις δομές, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
διαδίδονται  στο  εσωτερικό  των  γραμμών μεταφοράς,  αφήνοντας  έτσι  τον  όγκο  μεταξύ 
αυτών των γραμμών αποτελεσματικά cloaked.

Δεδομένου ότι τα πεδία που εισέρχονται από το περιβάλλον μέσο στον μανδύα πρέπει να 
«πιέζονται»  ανάμεσα  στις  γραμμές  μεταφοράς,  χρειάζεται  ένα  στρώμα  ζεύξης  να 
συνδυάσει τα πεδία μεταξύ αυτού του μέσου και του δικτύου. Στο σχήμα αυτό το στρώμα 
περιγράφεται ως ένα «στρώμα μετάβασης". Έχει προταθεί ότι στην πράξη αυτό το στρώμα 
μπορεί  να  υλοποιηθεί,  π.χ.  με  σταδιακή  διεύρυνση  γραμμών  μετάδοσης  παράλληλων 
λωρίδων, που στην ουσία λειτουργούν ως μετασχηματιστές λειτουργίας μεταξύ του μανδύα 
και  του  περιβάλλοντος  μέσου.  Η  λειτουργία  του  εν  λόγω  πρακτικά  υλοποιήσιμου 
στρώματος μετάβασης έχει επιβεβαιωθεί αριθμητικά και πειραματικά σε διάφορες δομές.

Παρόλο που η βασική αρχή του cloaking, με δίκτυα γραμμών μετάδοσης είναι πολύ απλή, 
δεν  μπορεί  να  ξεπεράσει  τον  εξής  θεμελιώδη  περιορισμό:  για  τέλειο  cloaking  ενός 
αντικειμένου στον ελεύθερο χώρο, η ταχύτητα κύματος μέσα στις γραμμές μεταφοράς θα 
πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα του φωτός. Αυτό συμβαίνει επειδή το ίδιο το δίκτυο 
"επιβραδύνει"  το  κύμα,  δεδομένου  ότι  μια   γραμμή  μεταφοράς  βλέπει  όλες  τις  άλλες 
γραμμές  μεταφοράς  σαν  περιοδικά  φορτία.  Είναι  δυνατή  η  απόκτηση  ιδανικoύ 
κυματαριθμού σε ένα δίκτυο, ακόμα και όταν κάνουμε cloaking αντικειμένων στον ελεύθερο 
χώρο, με την τοποθέτηση περιοδικών φορτίων σε ένα τέτοιο δίκτυο. Ωστόσο, η λύση αυτή 
έχει το αναπόφευκτο μειονέκτημα της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού και της μεγάλης 
διασποράς συχνότητας. Ως εκ τούτου συμπεραίνεται ότι για τις πρακτικές εφαρμογές που 
απαιτούν  μεγάλο  εύρος  ζώνης,  ή  και  την  απόκρυψη  από  σήματα,  η  χρήση  απλών 
αφόρτιστων  δικτύων  γραμμών  μεταφοράς  είναι  προτιμότερη,  έστω  και  αν  η  ταχύτητα 
διάδοσης  στο  εσωτερικό  του  μανδύα  δεν  είναι  η  ιδανική.  Αυτό  απεικονίζεται  με  τη 
διεξαγωγή  προσομοιώσεων  πλήρους  κύματος  ενός  ομοιογενούς  κυλίνδρου  μέσα  στον 
οποίο το κύμα ταξιδεύει με τον ίδιο κυματαριθμό, όπως και σε ένα μανδύα που αποτελείται  
από δισδιάστατα δίκτυα μεταφοράς με ελεύθερο χώρο ανάμεσα στις γραμμές μεταφοράς. 
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Η σκέδαση από αυτό τον "μανδύα" είναι συγκρίσιμη με την σκέδαση από ένα δισδιάστατο 
πίνακα απόαγώγιμες ράβδους.

Τα αποτελέσματα μπορούν να ερμηνευθoύν με τον ακόλουθο τρόπο: επειδή ο «μανδύας» 
είναι απόλυτα ταυτισμένος με τον περιβάλλοντα ελεύθερο χώρο, μόνο σκέδαση προς τα 
εμπρός μπορεί να συμβεί. Αυτή η σκέδαση προς 
τα εμπρός γίνεται  ισχυρότερη όσο αυξάνεται  το 
ηλεκτρικό  μέγεθος  του  μανδύα,  όπως 
αναμενόταν.  Από  την  εικόνα  16  μπορούμε  να 
συμπεράνουμε ότι  ακόμα και με ένα μανδύα με 
διάμετρο  ίση  με  0.4λ,  η  συνολική  διατομή 
σκέδασης  του  πίνακα  PEC  (Perfect  Electric 
Conductor)  μπορεί  να  μειωθεί  κατά  75%. 
Υπάρχουν επίσης και άλλες περιοχές στις οποίες 
μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματική απόκρυψη, 
ανάλογα με το ηλεκτρικό μέγεθος του μανδύα, το 
οποίο  μπορεί  να  είναι  ακόμη  και  αρκετά  μήκη 
κύματος.  Είναι  σαφές  ότι  το  αποτέλεσμα  του 
cloaking  θα  είναι  αναπόφευκτα  μικρότερης 
ευρυζωνικότητας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ένας  κυλινδρικός  μανδύας  όπως  φαίνεται  στην 
εικόνα  16  έχει  πρόσφατα  μελετηθεί  αριθμητικά. 
Για να υπολογιστεί η συνολική διατομή σκέδασης 
των  cloaked  και  uncloaked  αντικειμένων, 
φωτίζεται το υπόδειγμα στην εικόνα 16 και το ίδιο 
μοντέλο  χωρίς  τον  μανδύα,  δηλαδή,  ο  πίνακας 
PEC  μόνος,  με  επίπεδα  κύματα  που  έχουν  το 
ηλεκτρικό  πεδίο  παράλληλο  προς  τον  άξονα  z. 
Από  την  προσομοίωση,  αφαιρούμε  την 
σκεδαζόμενη ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις 
στο  xy-επίπεδο  και  υπολογίζεται  η  συνολική 
διατομή σκέδασης στις δύο περιπτώσεις. Για να 
τονιστεί  η  αποτελεσματικότητα  της  απόκρυψης, 
κανονικοποιούμε  την  υπολογιζόμενη  συνολική 
διατομή  σκέδασης  του  cloaked  αντικειμένου  ως 
προς  τη  συνολική  διατομή  σκέδασης  του  uncloaked  αντικειμένου,  όπως  και  στην 
περίπτωση του ομογενούς "μανδύα". Το αποτέλεσμα ειναι η συνολική κανονικοποιημένη 
SCS, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 16. Το σχετικό εύρος ζώνης, όπου επιτυγχάνεται 
ένα  λογικό  αποτέλεσμα  απόκρυψης  (SCStot,  ν  <0,5,  δηλαδή,  μείωση  της  συνολικής 
διατομής σκέδασης κατά περισσότερο από 50%), είναι περισσότερο από 75% με κεντρική 
συχνότητα  στα 2.9GHz.  Στη βέλτιστη συχνότητα απόκρυψης των 3.2GHz,  το συνολικό 
SCS του cloaked αντικειμένου έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 96%, σε σύγκριση με το 
uncloaked αντικείμενο.

Τα  οφέλη  από  την  τεχνική  γραμμής  μετάδοσης  είναι  η  απλή  δομή,  η  ευκολία  της 
κατασκευής  και  συναρμολόγησης,  καθώς  και  η  λειτουργία  ευρείας  ζώνης.  Το 
σημαντικότερο μειονέκτημα της εφαρμογής αυτής, ιδίως σε σύγκριση με τις προηγούμενες 
τεχνικές στις οποίες αναφερόμαστε, είναι ο περιορισμός της σχετικά με το μέγεθος και το 
σχήμα του cloaked  αντικειμένου.
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3.2.5 Πειραματικά αποτελέσματα για cloaking με ογκομετρικούς μανδύες γραμμών 
μετάδοσης 

Δεδομένου  ότι  η  υλοποίηση  των  μετα-υλικών,  και  ιδίως  εκείνων  που  απαιτούνται  για 
μανδύες  μετασχηματισμού  συντεταγμένων  ή  για   ακύρωση  σκέδασης,  είναι  μάλλον 
δύσκολη,  υπήρξαν  πολύ  λίγα  πειραματικά  αποτελέσματα  που  σχετίζονται  με  αυτές  τις 
τεχνικές   cloaking.  Η  προσέγγιση  των  γραμμών  μετάδοσης,  από  την  άλλη  πλευρά, 
προσφέρει έναν τρόπο για να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικός μανδύας με πολύ απλές 
κατασκευές. Έχει μελετηθεί πρόσφατα το πώς η υλοποίηση του στρώματος μετάβασης, το 
οποία  βασίζεται  στην  επέκταση  των  παράλληλων  ταινιών  γραμμών  μεταφοράς, 
συνεργάζεται με τις αναπόφευκτες ατέλειες που σχετίζονται με την κατασκευή του. Σε αυτή 
την περίπτωση έχει μελετηθεί ένα δισδιάστατο δίκτυο γραμμών μεταφοράς με τετράγωνο 
σχήμα και  ο  στόχος  της  μελέτης ήταν να δείξει  την  τέλεια  ζεύξη των κυμάτων μεταξύ 
ελεύθερου  χώρου  και  εύκολα  υλοποιήσιμου  δικτύου  cloaking.  Η  καλή  σύζευξη  TE-
πολωμένων  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων,  που  εκπέμπονται  από  μια  κυλινδρική  πηγή 
τοποθετημένη κοντά στο δίκτυο, έχει επιτευχθεί με αριθμητικές προσομοιώσεις. 

Σαν αποτέλεσμα αυτών των δομών έχουμε έναν μανδύα ο οποίος ειναι αόρατος για κάθετα 
πολωμένη  μικροκυματική  ακτινοβολία  ακόμη  και  αν  τα  κύματα  προσπίπτουν  από 
διαφορετικές κατευθύνσεις.

3.2.6 Άλλες τεχνικές cloaking

Υπάρχουν επίσης και άλλες τεχνικές cloaking. Μια τέτοια τεχνική προτάθηκε από τον Kildal 
και  τους  συνεργάτες  του  πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.  Η εν  λόγω τεχνική 
βασίζεται  στην  επικάλυψη  ενός  αντικειμένου,  που  αποτελείται,  για  παράδειγμα,  από 
μέταλλα, με τη λεγόμενη σκληρή επιφάνεια να έχει επίμηκες σχήμα προς την κατεύθυνση 
της διάδοσης των κυμάτων. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αποτελεσματικά για τη μείωση της προς τα εμπρός σκέδασης από το εν λόγω αντικείμενο, 
με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής διατομής σκέδασης. Το σαφές μειονέκτημα αυτής 
της τεχνικής,  είναι ότι  το αποτέλεσμα του cloaking εξαρτάται  σε μεγάλο βαθμό από τη 
γωνία  άφιξης  του  ηλεκτρομαγνητικού  κύματος.  Αυτή  είναι  μια  λογική  συνέπεια  του 
γεγονότος ότι η «απόκρυψη» της συσκευής δεν είναι συμμετρική, αλλά έχει ένα επίμηκες 
σχήμα. Παρ 'όλα αυτά, αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη σε 
εφαρμογές όπου η γωνία προσπτώσεως είναι γνωστή, για παράδειγμα στη μείωση της 
σκέδασης από την κεραία υποστήριξης.

Μια άλλη πολύ εξωτική τεχνική απόκρυψης, προτάθηκε από τους Milton και Nicorovici και 
βασίζεται στη χρήση ενός λεγόμενου υπερφακού, ως μανδύα σκέδασης αντικειμένων που 
τοποθετούνται  κοντά  σε  έναν  τέτοιο  μηχανισμό.  Αυτό το φαινόμενο εξαρτάται  από την 
ανώμαλη τοπική απόκριση που μπορεί να προκληθεί από την επιφάνεια του υπερφακού. 
Μια ιδιαίτερη ιδιότητα του παρόντος μανδύα είναι ότι το cloaking μπορεί να επιτευχθεί για 
τα  αντικείμενα  που  τοποθετούνται  έξω  από  την  "συσκευή  cloaking".  Δεδομένου  ότι  η 
μέθοδος απόκρυψης βασίζεται στο ανώμαλο φαινόμενο συντονισμού, αναμένεται να είναι 
πολύ ευαίσθητο σε απώλειες και σφάλματα κατασκευής.

3.2.7 Συμπεράσματα

Το cloaking και  η αορατότητα έχουν,  τα τελευταία χρόνια, γίνει  πραγματικότητα και  όχι 
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φαντασία, μετά την ανακάλυψη και την υλοποίηση των διαφόρων τύπων μεταϋλικών και 
πλασμονικών υλικών. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές τεχνικές για να επιτευχθεί cloaking 
από ηλεκτρομαγνητικά ή ακουστικά κύματα,  και  όλες αυτές οι  τεχνικές έχουν ορισμένα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σύγκριση με τις άλλες. Επί του παρόντος, η σχετική 
έρευνα  για  το  cloaking  αποσκοπεί  στο  να  επεκτείνει  το  εφικτό  εύρος  ζώνης,  όπου  η 
αφάνεια αυθαίρετων ή συγκεκριμένων αντικειμένων μπορεί να επιτευχθεί, καθώς και να 
επεκτείνει  την κατασκευή τέτοιων συσκευών στο οπτικό φάσμα συχνοτήτων.  Υπάρχουν 
ορισμένοι  θεμελιώδεις  περιορισμοί  στην  απόκρυψη,  ειδικά  με  παθητικές  συσκευές, 
ωστόσο  πρόσφατα  έχουν  πραγματοποιηθεί  συσκευές  που  παρουσιάζουν  πραγματική 
απόκρυψη, παρ' όλο που δεν είναι τέλειες.

3.3 Συσκευές ανισοτροπικών μεταϋλικών 

Το 2006, ο Pendry πρότεινε μια μαθηματική περιγραφή του οπτικού μετασχηματισμού, η 
οποία  σύντομα  θεωρήθηκε  ως  μια  αποτελεσματική  μέθοδος  για  να  ελεγχθούν  τα 
ηλεκτρομαγνητικά (ΗM) κύματα με τη χρήση τεχνητών μέσων. Η απαιτούμενη διηλεκτρική 
σταθερά και η μαγνητική διαπερατότητα των εν λόγω μέσων μπορεί να προκύψει από τον 
οπτικό  μετασχηματισμό.  Εναλλακτικά,  μια  οπτική  μέθοδος  χαρτογράφησης 
χρησιμοποιήθηκε για να σχεδιάσει ένα μέσο που δημιουργεί τέλεια αορατότητα στο όριο 
των ακτίνων-εντοπισμού. Οι αόρατοι μανδύες αναλύθηκαν λεπτομερώς με τη χρήση των 
οπτικών μετασχηματισμών, και επαληθεύονται αριθμητικά από προσομοιώσεις πλήρους 
κύματος και πειραματικά από μια δισδιάστατη (2D) χαρτογράφηση διαμόρφωσης κοντινού 
πεδίου σε μικροκυματικές συχνότητες. Εμπνευσμένοι από την πρόοδο και στις  θεωρητικές 
και  στις  πειραματικές  μελέτες  του  αόρατου  μανδύα,  όλο  και  περισσότεροι  ερευνητές 
ασχολούνται  με  αυτόν  τον  θεματικό  τομέα.  Επιπλέον,  άλλες  συσκευές,  όπως  οι 
ηλεκτρομαγνητικοί περιστροφείς  έχουν προταθεί για να τονιστεί η ευελιξία του οπτικού 
μετασχηματισμού.

3.3.1 Διατύπωση του οπτικού μετασχηματισμού

Ξεκινώντας  από  τη  γενική  διαδικασία  του  σχεδιασμού  οπτικού  μετασχηματισμού, 
θεωρούμε  τις  μετατροπές  που  είναι  αμετάβλητες  στο  χρόνο,  δηλαδή  για  μέσα  που 
εξαρτώνται μόνο από τις χωρικές συντεταγμένες. Ας υποθέσουμε ότι ο μετασχηματισμός 
συντεταγμένων μεταξύ του αρχικού χώρου (x, y, z) και του νέου μετασχηματισμένου χώρου 
(x ', y', z') είναι:

x'=x'(x,y,z)
y'=y'(x,y,z)
z'=z'(x,y,z)

Με  τις  παραπάνω  εξισώσεις,  μπορούμε  να  επιτύχουμε  την  Ιακωβιανή  μήτρα 
μετασχηματισμού, η οποία ορίζεται ως εξής:

  Λ=
∂x ' , y ' y , z ' 

∂x , y , z 
=

∂ x '
∂ x

∂ x '
∂ y

∂ x '
∂ z

∂ y '
∂ x

∂ y '
∂ y

∂ y '
∂ z

∂ z '
∂ x

∂ z '
∂ y

∂ z '
∂ z
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Με το μετρικό αναλλοίωτο των εξισώσεων του Maxwell,  οι  τανυστές  παραμέτρων του 
μέσου στον μετασχηματισμένο χώρο μπορούν να εκφραστούν ως εξής:

ε '=
Λ⋅ε⋅Λr

det  Λ
, μ '=

Λ⋅μ⋅Λ
r

det  Λ

όπου η ορίζουσα det  Λ  είναι ο καθοριστικός παράγοντας του Ιακωβιανού πίνακα. Ως 
εκ  τούτου,  οι  παράμετροι  υλικού  του  μέσου  μετατροπής  μπορούν  να  επιτευχθούν 
χρησιμοποιώντας  την  προτεινόμενη  μέθοδο.  Δεδομένου  ότι  η  διαπερατότητα  και  η 
επιτρεπτότητα των απαιτούμενων μέσων είναι συχνά μικρότερη από το 1, οι  συσκευές 
μετατροπής αποτελούνται από ανομοιογενή και ανισοτροπικά μεταϋλικά.

3.3.2 Ηλεκτρομαγνητικοί συγκεντρωτές

Η έννοια του ΗΜ συγκεντρωτή προτάθηκε αρχικά 
από  τον  Rahm.  Μπορεί  να  συγκεντρώνει 
ηλεκτρομαγνητικά  κύματα  σε  μια  μικρή  κλειστή 
περιοχή.  Η  ύπαρξη  των  ΗΜ  συγκεντρωτών 
μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  το  σχεδιασμό 
αποτελεσματικών  κεραιών  λήψης  και 
αποτελεσματικών  ηλιακών  κυττάρων.  Οι 
αυθαίρετοι  σε  σχήμα  ΗΜ  συγκεντρωτές 
παρουσιάστηκαν αργότερα χρησιμοποιώντας το 
μετασχηματισμό συντεταγμένων και  την  τεχνική 
NURBS για την αναπαράσταση των γεωμετρικών 
ορίων.  Για  τον  οπτικό  μετασχηματισμό  των 
αυθαίρετων  σε  σχήμα  συγκεντρωτών 
χρησιμοποιήθηκαν  τύποι  κλειστής  μορφής, 
καθώς  και  ένας  τετράγωνος  συγκεντρωτής  για 
την ενίσχυση των επίπεδων κυμάτων.

Η εικόνα  17  δείχνει  το  αριθμητικό  αποτέλεσμα 
που προκύπτει από έναν συγκεντρωτή σε σχήμα 
καρδιάς,  όταν  το  ΤΕ  κύμα  διαδίδεται  από  τα 
αριστερά  προς  τα  δεξιά.  Το  εξωτερικό  όριο  του  συγκεντρωτή  περιγράφεται  από  την 
καμπύλη Bézier. Σαφώς, οι εντάσεις των πεδίων ενισχύθηκαν σημαντικά στην εσωτερική 
περιοχή  του  συγκεντρωτή.  Δεν  υπάρχουν  αντικατοπτριζόμενα  κύματα  έξω  από  το 
συγκεντρωτή, λόγω των εγγενών αντιστάσεων που ταιριάζουν στη μέθοδο του οπτικού 
μετασχηματισμού. Στην εικόνα 17 επίσης απεικονίζεται η κατανομή της έντασης της ροής 
του επίπεδου κύματος. Είναι προφανές ότι οι εντάσεις των πεδίων ενισχύθηκαν σημαντικά 
στην εσωτερική περιοχή εντός του υλικού συγκεντρωτή.

Παρόμοια με τον μανδύα, μπορεί κανείς να σχεδιάσει επίσης έναν ΗΜ συγκεντρωτή με 
ακανόνιστα όρια. Η εικόνα 17 δείχνει τα αριθμητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού πεδίου 
και τις δυναμικές γραμμές, για συγκεντρωτές με μη σύμμορφα εσωτερικά και εξωτερικά 
σύνορα.  Είναι  προφανές  ότι  αποδεικνύεται  ότι  τα  πεδία  συγκεντρώνονται  από  τη 
μεγαλύτερη κυκλική περιοχή προς τη μικρότερη και στις δύο περιπτώσεις, γεγονός που 
οδηγεί σε αυξημένη ένταση πεδίου στο εσωτερικό του ΗΜ συγκεντρωτή.
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3.3.3 Ηλεκτρομαγνητικοί μετατροπείς κυμάτων

Έχει  προταθεί  μια  προσέγγιση  για  την 
μετατροπή κυλινδρικων κυμάτων σε επίπεδα 
κύματα,  σε  ένα  μικρό  εύρος  συχνοτήτων, 
χρησιμοποιώντας  τον  οπτικό 
μετασχηματισμό.  Αυτή  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί  είτε  ως  κεραία  τεσσάρων 
ακτίνων,  είτε  σε  ένα  μικρό  εύρος  για  τις 
μετρήσεις  κοντινού  πεδίου  των  επίπεδων 
κυμάτων.  Η  εικόνα  18  δείχνει  τη  δομή  του 
μετατροπέα  ΗM  κυμάτων  και  τις  διανομές 
των  ηλεκτρικών  πεδίων  μέσα  και  έξω  από 
τον μετατροπέα. Όταν τα κυλινδρικά κύματα 
διαδίδονται μέσω του μεταϋλικού στρώματος 
μετατροπής,  τέσσερις  δέσμες  επίπεδων 
κυμάτων  εμφανίζονται  στον  περιβάλλοντα 
χώρο.  Ως εκ  τούτου,  σε  πολύ  μικρό  εύρος 
συχνοτήτων,  τα  κυλινδρικά  κύματα  που 
εκπέμπονται  από την  γραμμική   πηγή  μετατρέπονται  σε  επίπεδα  κύματα  σε  τέσσερις 
κατευθύνσεις.  Είναι  σαφές  ότι  το  φαινόμενο  της 
σκέδασης  στις  τέσσερις  γωνίες  του  τετραγώνου 
είναι αρκετά μικρό. Με άλλα λόγια, ο μετατροπέας 
παρέχει δέσμες ακτινοβολίας υψηλής οδήγησης σε 
τέσσερις κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις,  ως εκ 
τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό 
κεραιών οδήγησης ή σκόπευτρα κύματος. 

Ομοίως,  η  θεωρία  μετασχηματισμού 
συντεταγμένων  είχε  χρησιμοποιηθεί  για  να 
υλοποιήσει  υποστρώματα  που  μπορούν  να 
τροποποιήσουν την εκπομπή μιας ενσωματωμένης 
πηγής.  Με  τον  κατάλληλο  μετασχηματισμό,  η 
ενέργεια  που  ακτινοβολείται  από  μια  πηγή 
ενσωματωμένη  σε  αυτά  τα  μέσα, 
που παραλλάσονται στον χώρο, θα 
συγκεντρωθούν σε μια στενή δέσμη. 
Η  τεχνική  του  οπτικού 
μετασχηματισμού  είναι  μια  ισχυρή 
προσέγγιση για σχεδιασμό κεραιών 
υψηλής οδήγησης.

3.3.4  Κάμψη  Ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων

Ο  Rahm  επέκτεινε  την  κατηγορία 
των  κατασκευών  οπτικού 
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μετασχηματισμού, εισάγοντας ενσωματωμένο μετασχηματισμό συντεταγμένων, ο οποίος 
επιτρέπει  στα  ΗΜ  κύματα  να  μεταφερθούν  και  να  διασπαστούν.  Ο  οπτικός 
μετασχηματισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί  για να κάμψει  τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα στην επιθυμητή κατεύθυνση μέσα σε ένα κυματοδηγό,  ή στον ελεύθερο χώρο, 
χωρίς  καμία  ανάκλαση  (ή  με  μικροσκοπικές  ανακλάσεις)  σχεδιάζοντας  κατάλληλα 
ανομοιογενή και ανισότροπα υλικά.
Μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  ο  ενσωματωμένος πεπερασμένος οπτικός μετασχηματισμός 
για να υλοποιηθεί η κάμψη του κύματος. Ορίζεται μια χαρτογράφηση από τον αρχικό χώρο 
στον μετασχηματισμένο χώρο ως εξής:

x '=xcos  θy
h


y '=xsin  θy
h


z '=z

όπου θ είναι η γωνία κάμψης και h είναι μια βοηθητική μεταβλητή. Η εικόνα  20 απεικονίζει 
την  κατανομή  των  μαγνητικών  πεδίων  στο  εσωτερικό  των  στροφών  κυματοδηγού  με 
διαφορετικές  γωνίες  κάμψης  και  διαφορετικές  τιμές  του  h.  Είναι  σαφές  ότι  τα  κύματα 
ταξιδεύουν μέσω των στροφέων του κυματοδηγού, με μικρότερη ανάκλαση και διατηρούν 
την αρχική πεδιακή μορφή τους σε όλες τις περιπτώσεις.

Η αυθαίρετη δομή της συσκευής κάμψης κύματος έχει σχεδιασθεί και  αναλυθεί μέσω του 
οπτικού  μετασχηματισμού  και  αποτελείται  από  απλά  και  εφικτά  μεταϋλικά.  Η  συσκευή 
μειωμένων παραμέτρων είναι μονοαξονική, και συνεπώς υλοποιείται με τη χρήση τεχνητών 
δομών.  Όταν μια  τέτοια συσκευή τοποθετείται  μέσα σε έναν μεταλλικό κυματοδηγό, τα 
κύματα θα οδηγούνται από τις στροφές με πολύ μικρές αντανακλάσεις.  Όταν βρίσκεται 
στον αέρα, τα κύματα θα είναι λυγισμένα σε κάθε καθορισμένη κατεύθυνση.

3.3.5 Άλλες συσκευές οπτικού μετασχηματισμού

Ο οπτικός  μετασχηματισμός  μπορεί  επίσης  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  σχεδιαστεί  ένας 
μεγάλος  αριθμός  άλλων  συσκευών,  όπως  κεραίες  υψηλής  απόδοσης,  ΗM  ρυθμιστές 
πορείας, υπερσκεδαστές, συσκευές απεικόνισης, κλπ. Για παράδειγμα, έχει προταθεί μια 
κεραία φακού που προκύπτει από έναν διακριτό ενσωματωμένο οπτικό μετασχηματισμό, 
που  θα μπορούσε  να  βρει  σημαντικές  εφαρμογές  στις  τηλεπικοινωνίες  και  σε  άλλους 
τομείς.  Χρησιμοποιώντας  τον  ενσωματωμένο  οπτικό  διακριτό  μετασχηματισμό,  έχει 
σχεδιαστεί  μια  πολυεπίπεδη  κεραία  φακού  υψηλής  απόδοσης.  Όλα  τα  στρώματα  της 
κεραίας του φακού αποτελούνται από ομοιογενή και ομοαξονικά ανισοτροπικά μετα-υλικά, 
τα οποία είναι απλά και πραγματοποιήσιμα. Όταν ο πολυεπίπεδος φακός ενσωματώνεται 
σε μια κεραία κέρας, η κεραία φακός παρέχει μια δέσμη ακτινοβολίας υψηλής οδήγησης. 
Όταν ο πολυεπίπεδος φακός τοποθετείται στον ελεύθερο χώρο, η ΗΜ δέσμη διαμόρφωσης 
μπορεί να υλοποιηθεί.
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Εικόνα 21

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου του διακριτού οπτικού μετασχηματισμού, χωρίζοντται οι 
φυσικοί και οι  εικονικοί χώροι σε πολλά επίπεδα, με τον ίδιο τρόπο. Για κάθε στρώμα, 
καθορίζεται  μια  ξεχωριστή  αντιστοίχιση  μεταξύ  του  εικονικού  χώρου  και  του  φυσικού 
χώρου. Εξ ου και ο πραγματικός «φυσικός χώρος» είναι η προσέγγιση τραπεζίου που 
λαμβάνεται  στοιβάζοντας  ορθογώνια  το  ένα  πάνω στο  άλλο.  Σε  αυτό  το  σημείο,  όσο 
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των στρωμάτων,  τόσο πιο ακριβής θα είναι η μετατροπή. 
Συγκριτικά,  ο  φακός  που σχεδιάστηκε από συνεχή οπτικό μετασχηματισμό αποτελείται 
από ανομοιογενή και έντονα ανισοτροπικά μετα-υλικά, τα οποία είναι πολύ πιο δύσκολο να 
τα χειριστεί κανείς σε πραγματικές εφαρμογές.

Για να διαπιστωθεί η απόδοση της προτεινόμενης κεραίας φακού, διδονται στην εικόνα 21 
τα  αποτελέσματα  της  προσομοίωσης.  Η  εικόνα  21  παρουσιάζει  την  κατανομή  των 
ηλεκτρικών πεδίων μέσα και έξω από την κεραία φακό, που σχεδιάστηκε με συνεχή οπτικό 
μετασχηματισμό. Είναι σαφές ότι σχεδόν όλες οι ΗΜ ενέργειες είναι συγκεντρωμένες σε 
μια ακτίνα επίπεδων κυμάτων στην πρόσοψη των κεραιών φακού.

3.4 Εφαρμογές μεταϋλικών γραμμών μεταφοράς

3.4.1 Αρνητική διάθλαση

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα που σχετίζονται με τα μεταϋλικά είναι η αρνητική 
διάθλαση,  η  οποία  υποστηρίζεται  από  αριστερόστροφα  ισότροπα  μεταϋλικά  που 
χαρακτηρίζονται  από αρνητικό δείκτη διάθλασης. Ένας τρόπος για να καταλάβουμε την 
αρνητική διάθλαση είναι μέσα από την έννοια της αντιστοίχισης φάσης, όπως εξηγείται 
στην εικόνα 22, δεδομένου ότι ο νόμος Snell είναι μια εκδήλωση αντιστοίχισης της φάσης 
από τον εγκάρσιο φορέα διάδοσης στη διεπαφή μεταξύ δύο διηλεκτρικών. Η εικόνα 22 
δείχνει  ότι  το  αριστερόστροφο  μέσο  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  από  ένα  αρνητικό 
διαθλαστικό δείκτη.
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Με βάση την αρνητική διάθλαση μπορεί 
να προταθεί  μια νέα κατηγορία φακών. 
Παραδείγματα  τέτοιων  φακών 
προβλέπονται  από  τον  Veselago  και 
φαίνονται στην εικόνα 23. Όταν ο δείκτης 
είναι n=-1 το μήκος κύματος είναι ίσο με 
αυτό του ελεύθερου χώρου, ωστόσο, το 
μέσο  διαθλά  κάπως  περίεργα.  Στην 
πραγματικότητα,  η  παρατήρηση  αυτή 
μπορεί  να  οδηγήσει  σε  λεπτότερους 
τεχνητούς φακούς. Για παράδειγμα, ένας 
επίπεδος κυρτός φακός με δείκτη n=2 θα 
είναι  της  ίδιας  ισχύος  (εστιακή 
απόσταση) με έναν επίπεδο κοίλο φακό 
με δείκτη n=-1.

Ωστόσο, ο φακός με n=2 θα πρέπει να 
είναι  δύο  φορές  πιο  παχύς.  Οι  φακοί 
αρνητικού δείκτη θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν δυνατότητες για τη βελτίωση των 

εκτροπών των φακών (αν και  πάντα θα υπάρχει  μια χρωματική εκτροπή).  Ίσως ο πιο 
ιδιόμορφος φακός  αρνητικού  δείκτη  είναι  ο  επίπεδος  φακός  χωρίς  οπτικό  άξονα,  που 
εμφανίστηκε από τον Veselago σε εργασία του και φαίνεται στην εικόνα 23.

3.4.2 Ο υπερφακός των Veselago-Pendry

Μια  από  τις  πιο  συναρπαστικές  προτάσεις,  στην  έρευνα  των  μεταϋλικών,  είναι  η 
απεικόνιση πέρα από το όριο περίθλασης. Αυτή η αναζήτηση ξεκίνησε όταν ο John Pendry 
υποστήριξε ότι ο φακός Veselago της εικόνας 23 θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ενεργεί ως 
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ένας  “τέλειος  φακός”.  Αυτή  η  πρόταση  θα  πρέπει  να  κατανοηθεί,  στο  πλαίσιο  της 
λειτουργίας  του  φακού  Veselago  ως  μικροσκοπίου.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  αυτό  που 
περιορίζει την ανάλυση είναι τα χαμένα εγκάρσια κυματοδιανύσματα  k x  (υποθέτοντας 
2D  διάδοση  για  απλοποίηση).  Το  διαδιδόμενα  κύματα  k xk 0 ,  που  αντιστοιχούν  σε 
μεγάλες γωνίες διάδοσης με τον οπτικό άξονα, δεν θα συλλέγονται από το διάφραγμα του 
φακού και θα χαθούν. Ωστόσο, αν η διάμετρος του φακού είναι αρκετά μεγάλη, όλα αυτά τα 
διαδιδόμενα κύματα θα πρέπει να συλλέγονται και θα συγκεντρώνονται στο επίπεδο της 
εικόνας 24, σύμφωνα με το διάγραμμα ακτίνων του σχήματος. Ωστόσο, ακόμη και στην 
περίπτωση  αυτή,  η  ανάλυση  ενός  συμβατικού  φακού  θα  ήταν  περιορισμένη,  διότι  τα 
οδεύοντα κύματα  (κοντινό πεδίο) δεν θα φθάσουν στο επίπεδο της εικόνας 24, λόγω της 
εκθετικής εξασθένησης τους με την απόσταση. Ως εκ τούτου, στην καλύτερη περίπτωση, η 
ανάλυση ενός συμβατικού φακού μικροσκόπιου θα περιοριστεί στο  2π /k 0=λ0 , δηλαδή 
κάτω από το μήκος κύματος του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που χρησιμοποιείται για την 
απεικόνιση.

Για τον φακό Veselago-Pendry, τα διαδιδόμενα κύματα k xk 0 αποκαθίστανται τέλεια στο 
επίπεδο  της  εικόνας,  σύμφωνα  με  το  διάγραμμα  ακτινοβολίας  τοης  εικόνας  24.  Στην 
περίπτωση αυτή, υπάρχει απόλυτη αντιστοίχιση (χωρίς ανακλάσεις) για όλα τα συστατικά 
k x ,  κάτι  το  οποίο  είναι  πολύ  σημαντικό  δεδομένου  ότι  η  διάθλαση  σε  πλάγια 

πρόσπτωση σε ένα συμβατικό (θετικός δείκτης) διηλεκτρικό οδηγεί σε ανακλάσεις. Αυτό 
που  είναι  ακόμη  πιο  σημαντικό  όμως  είναι  το  γεγονός  ότι  η  αυθαίρετη  συνιστώσα 
οδευόντων κυμάτων k xk 0 αντιστοιχίζεται επίσης και η αντίστοιχη μεταφορά συντελεστή 
από τις πηγές έως το επίπεδο της εικόνας είναι ένα προς ένα. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον 
υπό ιδανικές συνθήκες, ο φακός Veselago αποκαθιστά μια «τέλεια» εικόνα.

Στην εικόνα 24, η εικόνα μιας πηγής (μικρό ηλεκτρικό δίπολο), σχεδιάζεται μέσα από μια 
έκδοση ενός φακού γραμμής μετάδοσης Veselago-Pendry. Σημειώνεται ότι το πιο φωτεινό 
σημείο βρίσκεται στην έξοδο του φακού και κατά μήκος της γραμμής που ενώνει την πηγή 
και  την  εικόνα.  Από την  άλλη πλευρά,  αν  κάποιος  εξετάσει  τα  κυλινδρικά κύματα  στο 

σχήμα, καθίσταται προφανές ότι το κέντρο φάσεως σε καθεμία από τις τρεις περιφέρειες 
προσδιορίζει  τη  θέση της πηγής,  το κέντρο της NRI-TL πλάκας και  η  εικόνα,  η  οποία 
βρίσκεται εκτός της NRI-TL πλάκας και αντίστοιχα με την εικόνα ακτίνας (παρά το γεγονός 
ότι ο συγκεκριμένος φακός είναι μόνο το ένα τέταρτο-μήκος κύματος σε πάχος, η εικόνα 
ακτίνας φαίνεται να παραμένει  αντιπροσωπευτική κάτι  το οποίο είναι κάπως περίεργο). 
Συνεπώς, σε αυτόν τον “υπερ-αναλυτικό” τρόπο λειτουργίας και γύρω από την περιοχή της 

35

Εικόνα 24



εικόνας δεν μπορεί να προσδιοριστεί μια περιοχή σημείου, δεδομένου ότι η περιοχή της 
εικόνας κυριαρχείται από τα ισχυρά οδεύοντα κύματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το είδος της 
απεικόνισης,  στο  οποίο  χρησιμοποιήθηκε  μια  ταινία  απο  άργυρο  ως  ηλεκτροστατικός 
υπερφακός, για να μεταφέρεται ένα οπτικό πρότυπο (μάσκα), από το επίπεδο πηγής έως 
το επίπεδο της εικόνας με την ανάλυση υπο-περίθλασης, μπορεί να είναι χρήσιμο, όπως 
αποδείχθηκε.

Η  πλήρως  ισοτροπική  3D  δομή  της  εικόνας  23  είναι  δύσκολο  να  πραγματοποιηθεί 
πειραματικά. Ωστόσο, διατηρώντας μόνο τα οριζόντια επίπεδα της κυψελίδας φαίνεται στην 
εικόνα, ότι μια ογκομετρική πολυστρωμτική δομή NRI-TL μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί. 
Η  προκύπτουσα δομή θα είναι  ισοτροπική  για  τα  κύματα με  τα μαγνητικά  πεδία  τους 
πολωμένα  κάθετα  προς  τα  στρώματα.  Η  αντίστοιχη  δομή  φαίνεται  στο  σχήμα   και 
αποτελείται από στρώσεις συνεπίπεδων NRI ταινιών γραμμών μεταφοράς. Προκειμένου 
να μειωθούν οι απώλειες, χρησιμοποιούνται τσιπ υψηλής χωρητικότητας και πηνία για τη 
φόρτωση  των  τυπωμένων  γραμμών  μετάδοσης.  Έχουν  επίσης  αναφερθεί  άλλες 
πρόσφατες  προσπάθειες  δημιουργίας  υπερφακών,  με  τη  χρήση  ευρυζωνικών 
ογκομετρικών και ισοτροπικών φακών NRI-TL.

Μια συναρπαστική πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα του υπερφακού Veselago-Pendry είναι η 
εφαρμογή  μαγνητικής  τομογραφίας  (MRI).  Συγκεκριμένα,  έχει  κατασκευαστεί  ένας 
μαγνητοστατικός  τρισδιάστατος  φακός,  με  βάση  το  στοιχείο  SRR,  που  μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ευαισθησίας των πηνίων επιφανείας. Έτσι προκύπτει η 
σαφής βελτίωση της εικόνας μαγνητικής τομογραφίας των δύο ανθρώπινων γονάτων και 
χωρίς την παρουσία του υπερφακού μεταξύ των γονάτων,  όπως φάνηκε σε πρόσφατη 
εργασία.

Το κύριο  μειονέκτημα του  υπερφακού Veselago-Pendry  είναι  ότι  η  επιτευχθείσα υπερ-
ανάλυση είναι πολύ ευαίσθητη σε απώλειες υλικού. Ένα ξεχωριστό παράδειγμα για την 
επίλυση  αυτού  του  προβλήματος  είναι  ο  λεγόμενος  «hyperlens»  που  χρησιμοποιεί 
ανισότροπα  μεταϋλικά,  που  χαρακτηρίζονται  από  υπερβολικά  χωρητικό  διάγραμμα 
διασποράς. Αυτά τα “υπερβολικά” μέσα υποστηρίζουν στενά περιορισμένες ακτίνες (όπως 
οι  «κώνοι  απόκρισης»  στο  ανισοτροπικό  πλάσμα),  που  έχουν  παρουσιαστεί  σε 
προηγούμενες  εργασίες  με  μικροκύματα  και  χρησιμοποιούν  μεταϋλικά  γραμμών 
μετάδοσης. Όταν αυτά τα “υπερβολικά” μεταϋλικά διαμορφώνονται σε ένα κυλινδρικό (ή 
σφαιρικό) φακό, τότε οι ακτίνες που προέρχονται από ένα αντικείμενο προχωρούν προς τα 
έξω  και  τονίζουν  τα  υπό  το  μήκος  κύματος  χαρακτηριστικά.  Όταν  χωρίζονται  από 
αποστάσεις  λ /2  ή μεγαλύτερες, θα μπορούν να παρατηρηθούν με χρήση συμβατικών 
μικροσκοπίων. Η πειραματική επίδειξη αυτής της ιδέας σε οπτικές συχνότητες γίνεται με τη 
χρήση στρωματικών δομών αργύρου /  διηλεκτρικού για τη σύνθεση των απαιτούμενων 
υπερκανονικών (extraordinary) μετα-υλικών. Οι hyperlenses προσφέρουν μεγέθυνση και 
είναι σημαντικά λιγότερο ευαίσθητοι στις υλικές ζημιές, αλλά η απόσταση εργασίας μεταξύ 
του αντικειμένου και  του φακού πρέπει  να είναι πολύ μικρή, σε σύγκριση με το μήκος 
κύματος ελεύθερου χώρου.

Τέλος,  θα  ήταν  ενδιαφέρον  να  συγκριθούν,  εν  συντομία,  η  απεικόνιση  με  υπερφακό 
μεταϋλικών και με τα συμβατικά μικροσκόπια κοντινού πεδίου. Τα τελευταία μπορούν να 
επιτύχουν ακραία ανάλυση υπό το μήκος κύματος, αλλά απαιτούν οξείες γωνίες και ακριβή 
μηχανική σάρωση σε πολύ κοντινή απόσταση από το υπόδειγμα. Από την άλλη πλευρά, οι 
τεχνικές με τα μεταϋλικά μπορούν να διαμορφώσουν την εικόνα χωρίς σάρωση (δηλαδή 
παράλληλα, κάτι που είναι σημαντικό για βιολογική απεικόνιση), σε κανονικές αποστάσεις 
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από το υπόδειγμα και θα μπορούσαν να προσφέρουν μεγέθυνση (π.χ. στην περίπτωση 
του hyperlens). Επιπλέον, η παράλληλη διαμόρφωση απεικόνισης που προσφέρεται από 
υπερ-φακό μεταϋλικού,  μπορεί  να αποδειχθεί  χρήσιμη για την φωτολιθογραφία υπό το 
μήκος κύματος.

3.4.3 Μερικές κεραίες μεταϋλικών γραμμών μετάδοσης 

Μερικές  από  τις  πρώτες  εφαρμογές  των  μεταϋλικών  πραγματοποιήθηκαν  στις 
ραδιοσυχνότητες-μικροκύματα για την υλοποίηση νέων συσκευών, όπως κεραίες διαρροής 
κυμάτων (Leaky-Wave Antennas - LWAs) και κεραίες μικρής απόκρισης, υψηλού επιπέδου 
ζεύξης  ή  και  υψηλής  κατευθυντικότητας  ζεύκτες,  πολυζωνικοί  διαιρέτες  ισχύος,  μικροί 
μετατοπιστές φάσης ομάδικής καθυστέρησης, νέες τεχνικές φίλτρων κ.λπ. Συχνά αυτές οι 
συσκευές εκμεταλλεύονται τις ιδιαίτερες ιδιότητες διασποράς του προς τα πίσω κύματος. 
Οι ιδιότητες αυτές περιλαμβάνουν την συστολή των καθοδηγούμενων κυμάτων καθώς η 
συχνότητα  μειώνεται  (κάτι  το  οποίο  είναι  ευεργετικό  για  την  ελαχιστοποίηση  των 
διαστάσεων) και την αντιστάθμιση φάσης, όταν τα ανάποδα κύματα ενσωματώνονται με τα 
φυσικά πρόσθια κύματα, με βάση τη σχέση:

βBloch=ωε ρ μρ−
1

ωL0d C0d 
 (εξίσωση Bloch)

Παρακάτω  περιγράφονταιι  μερικές  από  αυτές  τις  εξελίξεις,  που  σχετίζονται  με  τις 
εφαρμογές της κεραίας που χρησιμοποιεί μεταϋλικά γραμμών μετάδοσης.

3.4.4 Κεραίες διαρροής κυμάτων

Η προσέγγιση γραμμών μετάδοσης (TL) για τη σύνθεση μεταϋλικών NRI έχει  οδηγήσει 
στην ανάπτυξη νέων ειδών κεραιών διαρροής κύματος (LWA). Με την κατάλληλη επιλογή 
των  παραμέτρων  κυκλώματος  μιας  μακριάς  γραμμής  μεταφοράς  NRI  πολλών-μηκών 
κύματος, μπορεί να σχεδιαστεί μια δομή ταχέων κυμάτων (δηλαδή με ταχύτητα φάσης που 
υπερβαίνει την ταχύτητα φάσης του φωτός στο κενό), η οποία υποστηρίζει μια θεμελιώδη 
χωροταξική αρμονία που ακτινοβολεί στην προς τα πίσω κατεύθυνση.

Σε  αντίθεση  με  προηγούμενες  εργασίες  για  τις  LWA ανάποδου  κύματος,  οι  οποίες 
λειτουργούν στην -1 χωρική αρμονική, οι εν λόγω κεραίες λειτουργούν στην περιοχή των 
βασικών χωρικών αρμονικών n=0, η οποία διευκολύνει την αντιστοίχιση και επιτρέπει τον 
καλύτερο  έλεγχο  της  διαρροής  ακτινοβολίας.  Επίσης,  με  την  επιβολή  προϋπόθεσης 
κλειστής ζώνης αποκοπής στην εξίσωση

Z x= L0

C0

,

το LWA των γραμμών μετάδοσης μετα-υλικού μπορεί να σαρωθεί ως προς τη συχνότητα 
με κατεύθυνση από πίσω (β <0) προς τα εμπρός (β> 0), μέσω broadside (β = 0), κάτι που 
παλαιότερα θεωρούνταν αδύνατo.

3.4.5 Mικρές κεραίες NRI-TL 

Μια μέθοδος για την παραγωγή μικρών κεραιών είναι να εκμεταλλευτoύμε τις ιδιότητες 
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διασποράς  των  γραμμών  μεταφοράς  NRI,  όπως  φαίνεται  στην  εξίσωση  Bloch. 
Συγκεκριμένα,  μια  σωστά σχεδιασμένη γραμμή μεταφοράς NRI  μπορεί  να γίνει  για  να 
εκπέμψει όταν το ηλεκτρικό μήκος της γίνεται πολλαπλάσιο του μισού μήκους κύματος:

βBloch⋅l ant=nπ , όπουn=±1,±2,...

Από  την  εξίσωση  Bloch  μπορεί  να 
συναχθεί ότι, για συγκεκριμένα L0 , 
C 0  το  μήκος  κύματος 
λeff=2π / βBloch  μπορεί   να  γίνει 

πολύ  μικρότερo  από  το  μήκος 
κύματος  ελεύθερου  χώρου.   Αυτό 
ισχύει  ιδιαίτερα  σε  χαμηλότερες 
συχνότητες,  όταν  το  μήκος  κύματος 
ελεύθερου χώρου αυξάνεται, κάτι που 
οδηγεί  σε  αποτελεσματική 
μικρογράφηση  της  κεραίας.  Μια 
φυσική  υλοποίηση  μιας  τέτοιας 
κεραίας  φαίνεται  στην  εικόνα  25, 
εφόσον  η  γραμμή  μεταφοράς  NRI 
υλοποιείται  με  επικάλυψη 
μπαλωμάτων.  Χαρακτηριστικά  το 
μήκος αυτών των κεραιών l ant μπορεί να γίνει αρκετά μικρό (ένα δέκατο με ένα εικοστό 
του μήκους κύματος ελεύθερου χώρου). Ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό αυτών των κεραιών 
είναι  ότι  μπορούν να συντονίζονται  σε διάφορες συχνότητες.  Επιπλέον,  τα μπαλώματα 
μπορούν  να  οργανωθούν  σε  2D  σχήματα,  για  πρόσθετη  ευελιξία  σχεδιασμού  και  για 
εφαρμογές διπλής πόλωσης. Το κύριο μειονέκτημα αυτών των κεραιών NRI-TL εν τούτοις, 
είναι το αρκετά στενό εύρος ζώνης τους (συνήθως 1% -2% για  απώλεια μικρότερη από 10 
dB).

3.4.6 Μικρές κεραίες μηδενικού δείκτη

Μια  σχετική  τεχνική  για  σμίκρυνση  της  κεραίας 
προκύπτει  από  τη  λειτουργία  μιας  μικρής  γραμμής 
μεταφοράς NRI για τη συχνότητα μηδενικού δείκτη (με 
βBloch=0 ).  Η μετρούμενη απώλεια  επιστροφής μιας 

τέτοιας κεραίας με μέγεθος λ0/10×λ0/10×λ0/ 20  που 
λειτουργεί στα 3,1 GHz, είχε εύρος ζώνης 10 dB στα 53 
MHz (1,7%). Η κεραία  αποτελούνταν από 4 μονάδιαία 
κύτταρα σε  διάταξη 2x2. Το εύρος ζώνης της κεραίας 
μπορεί  να αυξηθεί  με  αποσυντονισμό της  απόκρισης 
κάθε ενός κυττάρου ανά μονάδα (ή ομάδες κυττάρων 
ανά μονάδα) σε μια ελαφρώς διαφορετική συχνότητα, 
δημιουργώντας  έτσι  μια  ζώνη  διέλευσης  πολλαπλών 
συντονισμών επιστροφής-απώλειας.

Μια άλλη μέθοδος για την ενίσχυση του εύρους ζώνης 
της  κεραίας  μηδενικού  δείκτη  προκύπτει  από ισοπέδωση της  αντίστοιχης  μονοπολικής 
γεωμετρίας. Με τον τρόπο αυτό, τα vias μπορούν να αυξηθούν σε πάχος και έτσι αυξάνεται  
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το εύρος ζώνης. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή προσφέρει το πλεονέκτημα της μείωσης 
του συνολικού ύψους της κεραίας. Η εικόνα 26 δείχνει μια αντίστοιχη δομή κεραίας ενιαίας 
μονάδας-κυττάρων  που  τροφοδοτείται  από  ένα  συνεπίπεδο  κυματοδηγό  (CPW)  με 
περικομμένο επίπεδο γείωσης.

Για να διατηρηθεί  το μικρό μέγεθος,  η κεραία αποτελείται  από ένα μοναδιαίο κύτταρο-
μονάδα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 26 αυτή η κεραία επιτυγχάνει μια απόκριση εξαιρετικά 
ευρείας ζώνης με ένα συμπαγή σχεδιασμό. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι μια κεραία 
διπλής λειτουργίας που οδηγεί σε ορθογώνιες πολώσεις στα 3,3 - 3,8 GHz WiMax και 5,15 
έως 5,85 GHz  WiFi, καθιστώντας τη κατάλληλη για χρήση σε συστήματα MIMO χαμηλού 
κόστους, για ασύρματες εφαρμογές LAN.

Η  κεραία  της  εικόνας  26  προκαλεί  ένα  σχόλιο  σχετικά  με  τη  χρήση  μετα-υλικών  για 
ορισμένες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, αυτή η κεραία ήταν εμπνευσμένη από την έννοια του 
μηδενικού  δείκτη  διάθλασης.  Ωστόσο,  η  δομή  αυτή  περιέχει  ένα  μόνο  κύτταρο  και, 
συνεπώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αντίληψη της εν λόγω κεραίας ως «μεταϋλικού» 
είναι κάπως ακραία. Παρ 'όλα αυτά, το παράδειγμα αυτό καταδεικνύει ότι από την άποψη 
των μεταϋλικών, μπορούν να υλοποιηθούν χρήσιμες δομές που περιέχουν μόνο πολύ λίγα 
κύτταρα ανά μονάδα.

3.5  Φωνονικοί  κρύσταλλοι  (Phononic  Crystals  -  PNCs)  και  ακουστικά  μεταϋλικά 
(Acoustic Metamaterials - AM) 

Τα  κλασσικά  κύματα,  συμπεριλαμβανομένων  των  ελαστικών  κυμάτων  (ακουστικά  και 
μηχανικά κύματα) και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (οπτικά κύματα και μικροκύματα), 
περιγράφονται  από  τις  συμβατικές  κυματικές  εξισώσεις.  Τα  ελαστικά   κύματα  ήταν  οι 
πρώτες  κυματομορφές  που  μελετήθηκαν  σε  συμπυκνωμένη  ύλη  και  έχουν  ένα  ευρύ 
φάσμα εφαρμογών. Το 1987 προτάθηκαν οι φωτονικοί κρύσταλλοι για να περιγράψουν τη 
διάδοση των οπτικών κυμάτων σε περιοδικές  δομές με  μη σταθερό δείκτη διάθλασης, 
ανάλογα με τη διάδοση των ηλεκτρονίων σε πραγματικούς κρυστάλλους. Το φαινόμενο 
αυτό ανατρέχει στο κλασσικό έργο του Brillouin. Ο Brillouin θεωρούσε τα ελαστικά κύματα 
σαν περιοδικές χορδές,  τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σαν ηλεκτρικά κυκλώματα,  και  τα 
ηλεκτρόνια  σαν  κρυστάλλους  σε  ένα  σύστημα  από  το  οποίο  προκύπτουν  ορισμένες 
σημαντικές  έννοιες,  όπως  η  ζώνη  Brillouin  και  το  κενό  ζώνης,  οι  οποίες  συνήθως 
χαρακτηρίζουν διάφορες μορφές κυμάτων, όπως τα ηλεκτρόνια ως μονοδιάστατα κύματα, 
τα  οπτικά κύματα ως κυματοδιανύσματα,  καθώς και  τα  ελαστικά κύματα  ως τανυστικά 
κύματα. Όπως και οι φωτονικοί κρύσταλλοι, η έννοια των φωνονικών κρυστάλλων (PNC) 
επινοήθηκε  από  τα  ελαστικά  κύματα  που  διαδίδονται  σε  περιοδικές  δομές  και 
διαμορφώνονται με περιοδικές ελαστικές σταθερές και πυκνότητα μάζας.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η μελέτη των ελαστικών κυμάτων σε ένα 
τεχνητά δομημένο υλικό φαίνεται ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω των καινοτόμων και 
μοναδικών ιδιοτήτων τους, καθώς και την προοπτική τους για ακουστικές εφαρμογές στην 
καθημερινή  ζωή.  Μια  περιοδική  δομή,  με  ελαστική  σταθερά  και  πυκνότητα  μάζας, 
διαμορφώνεται,  σε  κλίμακα ανάλογη με  το  μήκος  κύματος  των  ηχητικών κυμάτων,  σε 
φωνονικούς κρυστάλλους, που διαθέτουν μια σειρά από σημαντικές ιδιότητες: κενό εύρους 
ζώνης, κατάσταση αιχμής εύρους ζώνης, και την ικανότητα να επιβραδύνουν την ταχύτητα 
του  ήχου  (φαινόμενο  αργού  κύματος),  ανάλογη  με  τη  διάδοση  ηλεκτρονίων  σε 
πραγματικούς  κρυστάλλους.  Επιπλέον,  με  την  τεχνητή  δημιουργία  των  δομών  σε 
υποκυματική κλίμακα, τεχνητά ακουστικά «άτομα», μπορούν να κατασκευαστούν σε PNC 
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για να αλλάξει σημαντικά η διέγερση και η διάδοση των ακουστικών κυμάτων, και ως εκ 
τούτου να οδηγήσει σε περιορισμένη ανάλυση υποπερίθλασης, η οποία οδηγεί σε δεκάδες 
νέα φαινόμενα, όπως η αρνητική ελαστική σταθερά και οι  αρνητικές πυκνότητες μάζας. 
Ένας άλλος  τρόπος για να  προσεγγίσουμε την  περιορισμένη ανάλυση υποπερίθλασης 
είναι η δημιουργία ακουστικών επιφανειακών κυμάτων, που περιορίζονται δισδιάστατα σε 
ένα  ενιαίο  ηχητικό επίπεδο «ατόμων» με  τέτοιους μηχανικούς  PNCs.  Οι  υποκυματικές 
ιδιότητες συνδέονται εγγενώς με την παροδική φύση των ακουστικών κυμάτων επιφάνειας 
κατά μήκος της τρίτης διάστασης. Αυτά τα δομημένα τεχνητά επιφανειακά και στοιβαγμένα 
(stacked) υλικά ονομάζονται ακουστικά μεταϋλικά (AMS). Τα ακουστικά μεταϋλικά είναι ένα 
νέο πεδίο έρευνας και παρουσιάζουν εγγενείς αφύσικες και ενδιαφέρουσες ιδιότητες,  οι 
οποίες είναι σημαντικές για τη βασική έρευνα, και προσφέρουν δυνατότητες για εφαρμογές 
που μπορεί να φέρουν επανάσταση στα ακουστικά υλικά.

Δεν υφίσταται ακόμη ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός των AMS. Ορισμένοι ερευνητές 
ορίζουν ένα ακουστικό μετα-υλικό, ως ένα τεχνητά δομημένο μέσο που εμφανίζει κάποιες 
νέες  και  απρόσμενες  ιδιότητες,  για  μήκη  κύματος  πολύ  μεγαλύτερα  από  ότι  οι 
περιοδικότητες του. Άλλοι επεκτείνουν την έννοια των μεταϋλικών για να περιλαμβάνει και 
τα PNCs. 

3.5.1 Οι φωνονικοί κρύσταλλοι και οι νέες ιδιότητες τους

Οι φωνονικοί  κρύσταλλοι  είναι  τεχνητά  περιοδικά σύνθετα  υλικά και  αποτελούνται  από 
περιοδικά  διεσπαρμένες  μονάδες  (μονή  ακουστική  λειτουργική  σκέδαση)  μέσα  σε  μια 
μήτρα με υψηλή  αντίσταση της πυκνότητας μάζας ή και της ελαστικής σταθεράς, τα οποία 
μπορεί να οδηγήσουν σε νέες ακουστικές διασπορές και δομές ζώνης λόγω της περιοδικής 
σκέδασης Bragg,  καθώς επίσης και  τοπικές σκεδάσεις  Mie από αυτές τις  μονάδες.  Τα 
PNCs μπορούν να  ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες:  ακουστικοί  φωνονικοί  κρύσταλλοι 
(APNCs)  με  ρευστή  μήτρα,  και  ελαστικοί  φωνονικοί  κρύσταλλοι  (EPNCs)  με  ελαστική 
στερεά μήτρα.

Ο  σχηματισμός  των  δομών  ζώνης  σε  PNCs έχει  ερευνηθεί  στη  φυσική,  και  γίνονται 
συγκρίσεις με άλλα κύματα, ενώ τα ηλεκτρόνια σε ένα ημιαγωγό μπορεί να καταλάβουν 
μόνο  ορισμένες  ζώνες   ενέργειας,  τα  PNCs επιτρέπουν  στα  ακουστικά  κύματα  να 
ταξιδεύουν διαμέσου της  ζώνης διέλευσης για  συγκεκριμένες  περιοχές  συχνοτήτων.  Οι 
άλλες συχνότητες αναστέλλονται από το χάσμα ζωνών. Αυτό προσφέρει έναν πολύ ακριβή 
τρόπο για να ελέγθούν τα φωνόνια, ο ήχος, και άλλα κύματα.

Η έρευνα για τα PNCs αρχικά επικεντρώθηκε στον υπολογισμό της δομής των ζωνών και 
το μηχανισμό σχηματισμού. Η δημιουργία ενός PNC με ένα πλήρες χάσμα ζωνών, απαιτεί 
σχεδιασμό με διαφορετικές τοπολογικές δομές και με διαφορετικές γεωμετρικές μονάδες ή 
με  διαφορετικά  περιοδικά  πλέγματα.  Οι  δομές  ζώνης  των  PNCs μπορούν  επίσης  να 
κατασκευαστούν  και  να  προσαρμοστούν  με  τη  μεταβολή  του  λόγου πλήρωσης  και  τη 
χρήση νέων υλικών, με διαφορετικές ελαστικές σταθερές. Σε γενικές γραμμές, οι μονάδες 
με  χαμηλή  πυκνότητα  μάζας  σε  μια  μήτρα  με  υψηλή  πληθυσμιακή  πυκνότητα  μάζας, 
σχηματίζουν  εύκολα  ένα  πλήρες  χάσμα  ζωνών.  Επίσης  και  η  υψηλή  αντίθεση  σε 
ακουστικές ταχύτητες οδηγεί σε ένα πλήρες χάσμα ζωνών.

40



Για  να  σχεδιάσουμε  PNCs,  που  να 
ικανοποιούν  συγκεκριμένες  απαιτήσεις, 
έχουν  αναπτυχθεί  διάφορες  μέθοδοι 
υπολογισμού,  συμπεριλαμβανομένης  της 
επέκτασης  επιφανειακού  κύματος  (PWE), 
της  μεθόδου μεταβίβασης μήτρας (TMM), 
της θεωρίας πολλαπλής σκέδασης (MST), 
των  πεπερασμένων  διαφορών  στο  πεδίο 
του  χρόνου  (FDTD),  καθώς  και  της 
μεθόδου  των  πεπερασμένων  στοιχείων 
(FEM).  Όλες  αυτές  οι  μέθοδοι  έχουν 
πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα. 
Πρόσφατα,  αποδείχθηκε  ότι  οι  γενετικοί 
αλγόριθμοι  παρέχουν  μια  καλύτερη 
προσέγγιση για  την  αναζήτηση βέλτιστων 
διαρθρωτικών παραμέτρων στο σχεδιασμό 
των PNCs.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός με τον ακριβή 
υπολογισμό των δομών ζώνης, έχει οδηγήσει σε πολλά νέα 
φαινόμενα που μπορούν να επιτευχθούν με τους PNCs. 
Όταν  οι  PNCs έχουν  κάποιες  ατέλειες  σημείου  και 
γραμμής  εντός  του  χάσματος,  τα  ελαστικά  κύματα 
εντοπίζονται  στην  κοιλότητα  του  ατελούς  σημείου,  ή 
διαδίδονται  στην  ατελή  γραμμή,  όπως και  το  φως σε 
φωτονικούς  κρυστάλλους.  Επιπλέον,  οι  δυναμικές 
επιδράσεις  των  PNCs,  έχουν  προσελκύσει  επίσης  το 
ενδιαφέρον. Ο Chan ερεύνησε το φαινόμενο σήρραγγος 
(tunnelling effect) στο χάσμα ενός τρισδιάστατου APNC, και 
παρατήρησε  μια  υπερηχητική  ταχύτητα  και  ανώμαλη 
μετατόπιση φάσης, που συνδέονται με τα φαινόμενα των 
βραδέων κυμάτων. Πρόσφατα, οι Zhang και Liu έχουν 
διαπιστώσει  ότι  η  μέγιστη  μετάδοση  των  ακουστικών 
κυμάτων  εμφανίζεται  κοντά  στο  σημείο  Dirac,  σε  ένα 
δισδιάστατο APNC. Η μετάδοση των ηχητικών κυμάτων 
μέσω  των  APNC είναι  αντιστρόφως  ανάλογη  με  το 
πάχος τους, διαφορετική από το φαινόμενο σήρραγγος, το 
οποίο  είναι  εξασθενημένο  εκθετικά  στο  χάσμα  ζωνών του 
APNC.

Επιπλέον, το επίκεντρο της έρευνας για τα  PNCs έχει 
μεταφερθεί  από  το  χάσμα  ζωνών  στις  ακραίες 
καταστάσεις  εύρους  ζώνης,  όπου  μια  νέα  σειρά 
φαινομένων  παρατηρούνται,  όπως  η  κάμψη  των 
ηχητικών  κυμάτων,  η  ισχυρή  διασπορά  ομαδικής 
ταχύτητας,  και  το  φαινόμενο  υπερ-πρίσματος.  Η 
αρνητική διάθλαση, η οποία προτάθηκε για πρώτη φορά στα 
στα  οπτικά  μεταϋλικά,  έχει  επιτευχθεί  και  στην 
ακουστική, τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά, με την 

41

Εικόνα 27

Εικόνα 28



προσεκτική  σχεδίαση  της  ακουστικής  διασποράς  στις  ζώνες  Brillouin  των  APNCs.Η 
ακουστική αρνητική διάθλαση, και το προκύπτον φαινόμενο υπερφακού , έχει γίνει ένα από 
τα πλέον ενδιαφέροντα θέματα της έρευνας των APNCs, προσελκύοντας το ενδιαφέρον 
πολλών επιστημόνων.  Η αρνητική  διάθλαση των ηχητικών κυμάτων σε  APNCs γίνεται 
σύμφωνα με δύο μηχανισμούς: α) την ισχυρή σκέδαση Bragg κοντά στα όρια της ζώνης 
Brillouin  στην πρώτη ζώνη,  χωρίς  να εμφανίζει  αρνητικό διαθλαστικό δείκτη και  β)  την 
αναδίπλωση ζώνης, στη δεύτερη ζώνη, προκαλώντας αρνητική διάθλαση προς τα πίσω με 
πίσω κυματοδιάνυσμα, το οποίο είναι παρόμοιο με ένα AM με ισοδύναμες διπλό-αρνητικές 
παραμέτρους. Λόγω της ανισοτροπίας, η διάδοση των ηχητικών κυμάτων σε APNCs είναι 
πιο περίπλοκη από ότι σε ισοτροπικές τοπολογίες, όπως φαίνεται στην εικόνα 28. Κατά τη 
διάρκεια πειραμάτων, που έχουν διεξαχθεί χρησιμοποιώντας το αρνητικό αποτέλεσμα της 
διάθλασης,  χρησιμοποιήθηκε  ένα  APNC για να  επικεντρωθεί  σε  ένα  ακουστικό  κύμα, 
προκειμένου να επιτευχθεί ακουστική απεικόνιση σημειακής πηγής. Δεδομένου ότι υπάρχει 
μόνο  μία  διαμήκης  πόλωση  για  ηχητικά  κύματα  στο  υγρό,  το  φαινόμενο  της 
διπλοδιάθλασης (birefraction) δεν μπορεί ποτέ να συμβεί για καθαρά διαμήκη ακουστικά 
κύματα.  Ωστόσο,  έχουν  επιτευχθεί  με  επιτυχία  αρνητικές  διπλοδιαθλάσεις  και  διπλή 
εστίαση των ηχητικών κυμάτων σε ένα APNC, ως αποτέλεσμα της αλληλοκάλυψης των 
δύο υψηλών ζωνών Bloch,  όπως φαίνεται  στην  εικόνα  28.  Επιπλέον,  η  συντονισμένη 
αρνητική  διάθλαση  και  η  συντονισμένη  ακουστική  απεικόνιση  έχουν  επίσης  μεγάλο 
ενδιαφέρον.  Περιστρέφοντας  τις  καταχωρίσεις  ενός  APNC,  είμαστε  σε  θέση  να 
διαμορφώνουμε τη δομή ζώνης και τη διασπορά των ακουστικών κυμάτων στα APNCs, και 
στη  συνέχεια  να  συντονίζουμε  τη  διάθλαση  των  ακουστικών  κυμάτων  από  θετική  σε 
αρνητική.

Για τη μελέτη της διάδοσης των ηχητικών κυμάτων σε ένα APNC, πρέπει να κατανοήσουμε 
τη φύση των ιδιο-μορφών του κύματος του APNC. Όπως τόνισε ο Bloch, ένα κύμα που 
διαδίδεται σε μια περιοδική δομή είναι διαφορετικό από ένα επίπεδο κύμα μόνο κατά την 
περιοδική διαφοροποίηση. Με άλλα λόγια, το κύμα σε ένα  PNC είναι ένα κύμα Floquet-
Bloch, δηλαδή η υπέρθεση πολλών επίπεδων κυμάτων από όλα τα άτομα. Ως εκ τούτου, η 
ταχύτητα του κύματος Bloch είναι διαφορετική από εκείνη του κάθε επίπεδου κύματος, και 
γι'  αυτό υπάρχουν τρεις ταχύτητες: η ταχύτητα ομάδας, η ταχύτητα της ενέργειας και η 
ταχύτητα φάσης. Ο Sakoda απέδειξε ότι  η ταχύτητα της ενέργειας ενός κύματος Bloch 
ισοδυναμεί με την ταχύτητα ομάδας. Συνεπώς, μπορούμε να εκφράσουμε την ταχύτητα της 
ροής  ενέργειας  ως  την  κλίση  της  επιφάνειας  equifrequency  (EFS)  ως  εξής,  όπου  η 
κατεύθυνση της κανονικής γραμμής δείχνει την κατεύθυνση της διάδοσης του κύματος:
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Η εμφάνιση αρνητικής διάθλασης δείχνει ότι αυξάνεται η συχνότητα καθώς η EFS παίρνει 
κοίλη μορφή. Εξ ου και η διάδοση των ηχητικών κυμάτων σε ένα APNC μπορεί να γίνει 
κατανοητή από την εξέταση των δομών των ακουστικών ζωνών και της EFS.

Η ανάπτυξη της έρευνας για τα PNCs έχει δείξει ότι τα υλικά αυτά έχουν ένα ευρύ φάσμα 
πιθανών εφαρμογών. Tα PNCs μπορούν  χρησιμοποιηθούν για την καλή ηχητική μόνωση, 
την προστασία από ηχητικά σοκ, φαινόμενο βραδέων κυμάτων, φιλτράρισμα ακουστικών 
κυμάτων,  σε  ακουστικούς  κυματοδηγούς,  ευθυγράμμιση  των  ακουστικών  κυμάτων  και 
στοχευμένη  ακτινοβολία,  και  ιδίως  για  την  ακουστική  απεικόνιση  υψηλής  ευκρίνειας. 
Πρόσφατα ένα  PNC έχει  επίσης  χρησιμοποιηθεί  για  την  επίτευξη  ακουστικού  cloaking 
μέσω ακουστικού μετασχηματισμού.
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3.5.2 Ακουστικά μεταϋλικά ( ΑΜ) 

Παρά το γεγονός ότι για την κατανόηση των PNCs χρησιμοποιήθηκε μια αναλογία με τα 
ηλεκτρόνια  σε  πραγματικούς  κρυστάλλους,  στους  οποίους  τα  άτομα  στα  κρυσταλλικά 
πλέγματα  καθορίζονται  με  «φυσικό»  τρόπο,  όχι  μόνο  μπορούμε  να  διατηρήσουμε  τη 
συμμετρία πλέγματος των PNCs αλλά και να δημιουργήσουμε ακουστικά άτομα σ' αυτούς. 
Συνεπώς, είναι δυνατό να επεκταθεί η έννοια των PNCs στην «ατομική» κλίμακα και να 
επιτευχθεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή νέων τύπων τεχνητών ακουστικών υλικών, που 
ονομάζονται AM και στα οποία η απόκριση από ένα άτομο και η αλληλεπίδρασή του με την 
απόκριση  Bragg  από  τη  συμμετρία  πλέγματος,  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  νέες  και 
εξωτικές ιδιότητες.

Το οπτικό αντίστοιχο ενός ΑΜ είναι ένα οπτικό μεταϋλικό, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα αποτελεσματικό μέσο με ταυτόχρονη αρνητική επιτρεπτότητα και διαπερατότητα και, 
συνεπώς να  έχει  ουσιαστικά  αρνητικό  διαθλαστικό  δείκτη.  Τα  οπτικά  μετα-υλικά  έχουν 
πολλά εντυπωσιακά αποτελέσματα, σε σύγκριση με αυτά με κανονικό διαθλαστικό δείκτη. 
Αντίστοιχα, είναι άκρως επιθυμητό να επιτευχθεί  ταυτόχρονα αρνητική πυκνότητα μάζας 
και ελαστικής σταθεράς καθώς και ο συνεπαγόμενος αρνητικός δείκτης των AMs. Παρά το 
γεγονός ότι ένας ισοδύναμος αρνητικός δείκτης μπορεί να επιτευχθεί με τα παραδοσιακά 
PNCs, η υψηλή ανισοτροπία και η περιορισμένη ανάλυση σταθερού πλέγματος των υλικών 
αυτών  ενδέχεται  να  παρεμποδίσουν  την  πρακτική  εφαρμογή  τους.  Έτσι,  έχει  μεγάλο 
ενδιαφέρον να δημιουργηθούν οι επιθυμητές ιδιότητες σε ατομική κλίμακα. Προφανώς, η 
διάσταση του τεχνητού «ατόμου» θα επεκτείνει  σημαντικά τις  ιδιότητες και δυνατότητες 
ενός  PNC με απλά «άτομα» (εικόνα 29),  και μερικά ανώμαλα φαινόμενα, πέρα από τη 

γνωστή  περιοδικότητα  του  χώρου  αποτελούν  αντικείμενο  μεγάλου  ενδιαφέροντος. 
Αντίστοιχα με τα οπτικά μετα-υλικά, τα ΑΜ δείχνουν επίσης πολλά ενδιαφέροντα φαινόμενα 
για  τα  ηχητικά  κύματα,  όπως  χάσμα  ζωνών  χαμηλής  συχνότητας,  αρνητική  διάθλαση, 
φαινόμενο υπερφακού, εντοπισμένα περιορισμένα κύματα, κλπ.

Για τους περισσότερους PNCs, τα συμβατικά ακουστικά «άτομα», δεν έχουν ούτε αρνητική 
πυκνότητα  μάζας  ούτε  αρνητική  ελαστική  σταθερά.  Για  τα  ΑΜs,  ωστόσο,  το  ειδικό 
μοναδιαίο κελί με τα τοπικά ηχητικά στοιχεία μπορεί να οριστεί ως ένα τεχνητό «άτομο», με 
εξωτικές   ακουστικές  παραμέτρους  στο  πλαίσιο  της  προσέγγισης  μεγάλου  μήκους 
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κύματος. Τα διάφορα τεχνητά «άτομα» έχουν τις δικές τους συχνότητες συντονισμού και τα 
δικά τους χαρακτηριστικά. Τα τεχνητά ακουστικά «άτομα» ταξινομήθηκαν ως «εγγενή», ή 
«αδρανή»  από τον Fok, καθώς οι συχνότητες συντονισμού των «ατόμων», εξαρτώνται 
από τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες των υλικών (ταχύτητα φάσης), ή σχετίζονται με την 
κλίμακα και τη γεωμετρία των ατόμων, αντίστοιχα. Ωστόσο, με βάση έναν τέτοιο ορισμό 
των  «ατόμων»,  οι  δύο  αυτές  διαφορετικές  περιπτώσεις  δεν  μπορούν  να  διακριθούν, 
δεδομένου ότι τα «άτομα» μπορεί να σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι ευαίσθητα τόσο στις 
γεωμετρικές όσο και  τις εγγενείς ιδιότητες των υλικών.

Υπάρχουν  διάφοροι  τρόποι  για  να  σχεδιαστούν  ακουστικά  «άτομα»  στα  AMs.  Τοπικά 
υποκυματικά αντηχεία, με το δικό τους μηχανικό ταλαντωτή, μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
τεχνητά «άτομα» και παρουσιάζουν νέες αποτελεσματικές ελαστικές παραμέτρους (δηλ. η 
ελαστική  σταθερά  και  η  πυκνότητα  της  μάζας  να  είναι  μεμονωμένα  ή  ταυτόχρονα 
αρνητικές) και άλλες εξωτικές ακουστικές ιδιότητες με βάση την μεγάλου μήκους κύματος 
προσέγγιση, όπως φαίνεται στην εικόνα 30. Οι αρνητικές ελαστικές παράμετροι μπορούν 
να  ληφθούν  από  μια  συγκεκριμένη  περιοχή  συχνοτήτων,  αν  ένα  κατάλληλο  τοπικό 
αντηχείο  είναι  τοποθετημένο  μέσα  στις  δομές.  Με  την  προσέγγιση  μεγάλου  μήκους 
κύματος, οι ελαστικές παράμετροι μπορούν να ανακτηθούν από την περαιτέρω ανάλυση 
των συντελεστών κύματος-σκέδασης.  Αυτά τα «άτομα» μπορεί  τοπικά και  συνολικά να 
παρουσιάζουν είτε διπολικό συντονισμό ή μονοπολική απόκριση. Η απόκριση κάποιων 
κυλινδρικών και  σφαιρικών  «ατόμων»  μπορεί  να  προκύψει  αναλυτικά  με  τη  συνεκτική 
προσέγγιση δυναμικού (CPA).  Τρεις  συστατικοί τύποι  PNCs, με τοπικά κυλινδρικές και 
σφαιρικές δομές συντονισμού, έχει επίσης αποδειχθεί πειραματικά ότι παρουσιάζουν μια 
αρνητική  πυκνότητα  μάζας,  που  οφείλεται  στην  διπολική  απόκριση.  Για  AMs  που 
αποτελούνται από φυσαλίδες αέρα στο νερό, διαφορετικές τάξεις σκέδασης Mie μπορεί να 
οδηγήσουν  σε  μονοπολικό  και  διπολικό  συντονισμό  σε  διαφορετικές  συχνότητες,  που 
αντιστοιχούν σε αρνητική ελαστική σταθερά και  αρνητική πραγματική πυκνότητα μάζας, 
αντίστοιχα.  Πρόσφατα,  έχει  επιτευχθεί  η  αρνητική  ελαστική  σταθερά  σε  μονοπολική 
συχνότητα  από  ένα  ΑΜ,  που 
αποτελείται  από  μια  σειρά 
υποκυματικών  αντηχείων  Helmholtz 
(HRs).  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία 
γραμμών  μεταφοράς,  κάποια  AMs με 
υποκυματικά  HRs  μπορούν  να 
σχεδιαστούν για  να υλοποιήσουμε τις 
προς  τα  πίσω  ιδιότητες,  όπως  η 
αριστερόστροφη  μετάδοση.  Εδώ, 
αποκαλύπτεται  ένα  χάσμα  ζωνών 
χαμηλής συχνότητας, που οφείλεται σε 
μονοπολικό  συντονισμό  με  αρνητική 
δυσκαμψία σε ένα AM που αποτελείται 
από  HRs  όπως  στην  εικόνα  30. 
Χρησιμοποιώντας  μια  προσέγγιση 
ομογενοποίησης  σε  δύο  στάδια,  η 
πραγματική  πυκνότητα  μάζας  και  η 
ελαστική σταθερά μπορεί να προκύψει 
αναλυτικά  για  AMs  από  HRS  σε 
ρευστό και η μορφή αυτών των αναλυτικών λύσεων μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των 
τριών τοπικών στοιχείών συντονισμού που αναφέρθηκαν. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την 
προσέγγιση  μεγάλου  μήκους  κύματος,  η  πραγματική  πυκνότητα  μάζας  και  η  ελαστική 
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σταθερά  μπορούν  επίσης  να  ανακτηθούν  από  την  μετάδοση  και  τους  συντελεστές 
ανάκλασης.

Ο ουσιαστικός αρνητικός διαθλαστικός δείκτης των AMs δίνεται από τον τύπο:

n= B0 ρe

 ρ0 Be

Εδώ n ο είναι ο δείκτης διάθλασης,  Β0  και  ρ0  η ελαστική σταθερά αναφοράς και η 
πυκνότητα  της  μάζας  αναφοράς,  αντίστοιχα,  και Βe  και  ρe  είναι  οι  αντίστοιχοι 
πραγματικοί  συντελεστές.  Παρά  το  γεγονός  ότι  ένας  αρνητικός  δείκτης  απαιτεί  τόσο 
αρνητική ελαστική σταθερά όσο και αρνητική πυκνότητα της μάζας, η αρνητική διάθλαση 
της ηχητικής ροής ενέργειας μπορεί να συμβεί και χωρίς διπλές αρνητικότητες.  Αντίστοιχα 
με την ηλεκτρομαγνητική διαφάνεια, η αρνητική ταχύτητα ομάδας μπορεί να επιτευχθεί με 
απώλειες που συνδέονται με τη σύζευξη μεταξύ δύο ηχητικών τύπων. Δύο αντηχεία με την 
ίδια πολική απήχηση θα μπορούν να υλοποιησουν αρνητικές διαθλάσεις των ηχητικών 
κυμάτων, για όσο διάστημα η σύζευξη αυτών των συντονισμών είναι αρκετά ισχυρή. Αυτό 
προσφέρει  μια  πιο  εφικτή  προσέγγιση για την κατασκευή AMs με μονοπολικά ηχητικά 
«άτομα»,  διότι  στην  πράξη  είναι  πολύ  δύσκολο  να  δημιουργηθούν  διπολικά  ηχητικά 
στοιχεία.

Γενικά, λόγω της βαθιάς υποκυματικής φύσης του τοπικού συντονισμού, ένα ΑΜ μπορεί να 
θεωρηθεί  ως  ισότροπο  και  ομοιογενές  υλικό,  που  παρουσιάζει  μια  τοπική  ηχητική 
απόκριση  συνολικά.  Καθώς  τα  τεχνητά  «άτομα»  περιέχουν  πάντοτε  μηχανικούς 
ταλαντωτές με τη σωστή συχνότητα συντονισμού,  το AM δεν είναι  ένα στατικό ηχητικό 
υλικό, αλλά ένα δυναμικά αποτελεσματικό μέσο, ακόμη και αν το μέγεθος των «ατόμων» 
είναι  συγκριτικά  μικρό.  Αν  και  τα  συμβατικά  PNCs  μπορούν  επίσης  να  παρουσιάζουν 
ισοδύναμες  αρνητικές  ελαστικές  παραμέτρους,  τα  AMs  σαφώς  παρέχουν  μεγαλύτερες 
ευκαιρίες για την επίτευξη πιο συναρπαστικών ακουστικών φαινομένων, με την κατασκευή 
υλικών με θεμελιώδη δομικά στοιχεία. Τόσο τα ηχητικά όσο και τα οπτικά τεχνητά μετα-
υλικά  είναι  άνευ  προηγουμένου  στην  φύση  και  παρουσιάζουν  μη  αναμενόμενα 
χαρακτηριστικά.  Τα  υποκυματικά  χαρακτηριστικά  αυτών  των  μεταϋλικών  μπορούν  να 
μειώσουν  επίσης  το  μέγεθος  και  να  ενισχύσουν  την  ενσωμάτωση  των  συσκευών, 
ξεπερνώντας τις αδυναμίες των PNCs και των φωτονικών κρυστάλλων.

3.5.3  Ακουστικά  επιφανειακά  οδεύοντα  κύματα  στην  επιφάνεια  τεχνητών 
μεταϋλικών

Εκτός από την ενδιαφέρουσα ακουστική φυσική και τις πιθανές εφαρμογές με PNCs και 
AMs που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η ύπαρξη των επιφανειακών 
ηχητικών  κυμάτων  σε  τεχνητά  ακουστικά  μεταϋλικά  επιφάνειας  (ASMs),  καθώς  και  οι 
μοναδικές ιδιότητες τους. Δεδομένου ότι  η ενέργεια των ηχητικών κυμάτων είναι έντονα 
περιορισμένη στην επιφάνεια, το πλάτος του ακουστικού κύματος επιφάνειας μειώνεται 
εκθετικά  κατά  μήκος  της  τρίτης  διάστασης.  Ως  εκ  τούτου,  το  σχετικά  μεγαλύτερο 
επιφανειακό διάνυσμα μπορεί  να  παράγει  ένα μικρότερο μήκος  κύματος και  μικρότερη 
ταχύτητα διάδοσης, με αποτέλεσμα πολλά υποσχόμενες ακουστικές εφαρμογές σε κλίμακα 
τσιπ.

45



Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την περιγραφή των επιφανειακών 
ακουστικών  κυμάτων.  Ένα  ακουστικό  οδεύον  επιφανειακό  κύμα  (ASEW)  μπορεί  να 

διεγερθεί στη διασύνδεση μεταξύ των δύο ημι-άπειρων ομογενών ρευστών, με διαφορετικό 
πρόσημο των ελαστικών παραμέτρων, όπως φαίνεται στην εικόνα 31. Η συνθήκη για την 
ύπαρξη ενός  τέτοιου ASEW είναι  παρόμοια  με  την  εξίσωση που διέπει  την  παρουσία 
πλασμονικών πολώσεων επιφάνειας (SPPs), στη διασύνδεση μεταξύ του μετάλλου και του 
διηλεκτρικού μέσου:

k z
I

ρI

k z
II

ρII
=0

και το διάνυσμα διάδοσης του κύματος είναι:

k y=ω [ ρ Ι ρΙI

 ρ ΙI2− ρΙ 2 
ρ ΙI

ΒΙ −
ρΙ

Β ΙΙ ]
1 /2

Η εξίσωση αυτή είναι πολύ παρόμοια με τις εξισώσεις διασποράς των SPPs. Τα SPPs, τα 
οποία  είναι  διεγερμένα  από  την  αλληλεπίδραση  ανάμεσα  στο  φως  και  το  πλάσμα 
ηλεκτρονίων  σε  μεταλλικές  επιφάνειες,  έχουν  προσελκύσει  μεγάλο  επιστημονικό 
ενδιαφέρον, αν και η στοιχειώδης διέγερση αυτών των ASEWs παραμένει ένα μυστήριο. 
Ωστόσο,  λόγω της  φύσεως  των  πεδιακών  διανομών  και  της  υψηλής  ενέργειας  στην 
επιφάνεια,  είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να αντιγραφούν ορισμένα από τα εντυπωσιακά και 
εξωτικά φαινόμενα των SPPs, όπως η βελτιωμένη εκπομπή, το φαινόμενο υπερφακού, η 
ενισχυμένη απορρόφηση του  φωτός στα μόρια,  και  η  μεγαλύτερη επιφάνεια  σκέδασης 
Raman.  Όπως στα  SPPs,  έτσι  και  στα  πιθανά συστήματα  για  συναρπαστικά  ASEWs, 
μπορεί  να περιληφθούν η  εξασθενημένη ολική  ανάκλαση και  η  ζεύξη μέσω συνθηκών 
συνταιριάσματος φάσης.

Όπως προαναφέρθηκε, ωστόσο, είναι δύσκολο να σχεδιάσει κανείς και να κατασκευάσει 
AMs με διπλά αρνητικές παραμέτρους. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν και 
άλλες μέθοδοι για να διεγερθεί ένα ASEW. Για παράδειγμα, μπορούμε να μειώσουμε το 
πάχος  ενός  συμβατικού  PNC σε  ένα  ενιαίο  «ατομικό»  στρώμα  και,  επομένως  να 
επιτύχουμε  δύο  διαστάσεις  χρησιμοποιώντας  αυτό  το  PNC μονής  στρώσης.  Όπως 
αναμενόταν, τα ASEWs είναι πράγματι διεγερμένα για αυτές τις δομές μονής στρώσης. Τα 
ASEWs με  ορθογώνιο αυλάκι  είναι  διαφορετικά  από τα συμβατικά  ακουστικά  υβριδικά 
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επιφανειακά κύματα, όπως τα κύματα Rayleigh και τα κύματα Lamb, τα οποία διεγείρονται 
στην υγρή-στερεή διεπιφάνεια. Έτσι και τα ASEWs εξακολουθούν να είναι καθαρά διαμήκη 
κύματα. Στην περίπτωση αυτή, το διάνυσμα κύματος διάδοσης επί του επιπέδου και το 
οδεύον κάθετο κυματοδιάνυσμα εκφράζονται, αντίστοιχα, ως εξής:

k x=k 1 a 2

d 2 tan2h−a log2/π 
1/2

k z= jk a
d
tank h−alog2 / π  ,

όπου α είναι το πλάτος του αυλακιού, d είναι η περίοδος και h είναι το πάχος του αυλακιού.

Όπως φαίνεται στην εξίσωση, δεδομένου ότι  το κυματοδιάνυσμα διάδοσης ενός ASEW 
είναι  μεγαλύτερο  από  το  κυματοδιάνυσμα  στον  ελεύθερο  χώρο,  είναι  απαραίτητο  να 
χρησιμοποιηθεί το φράγμα σύζευξης (grating coupling) για την κάλυψη της συνθήκης της 
αντιστοίχησης  φάσης  του  φορέα  κύματος.  Επίσης  το  h  να  είναι  η  πιο  σημαντική 
παράμετρος.  Με  άλλα λόγια,  για  τα διαμήκη  κύματα  το  πάχος h  καθορίζει  την  τοπική 
αντήχηση  Fabry-Perot.  Μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  η  σύζευξη  μεταξύ  των 
εισερχόμενων κυμάτων και ο ιδιο-ρυθμός της τοπικής ταλάντωσης προς την κατεύθυνση 
της δόνησης (δηλ. η αντήχηση του Fabry-Perot), προκαλεί τη διέγερση των ASEWs. Η 
εντοπισμένη αντήχηση Fabry-Perot κάνει τις πραγματικές παραμέτρους να εμφανίζουν μία 
αρνητική πυκνότητα μάζας σε ορισμένες συχνότητες.

Τα ASEWs δεν είναι διεγερμένα μόνο στην επιφάνεια μεταξύ του φράγματος και του αέρα, 
αλλά μπορούν επίσης να είναι διεγερμένα και κατά μήκος της επιφάνειας ενός PNC. Εντός 
του χάσματος ζώνης, τα PNCs μπορούν να θεωρηθούν ως πραγματικά μέσα με μια μόνο 
αρνητική  παράμετρο.  Οι  λεπτομερείς  επιφανειακές  καταστάσεις  έχουν  υπολογιστεί  και 
διευκρινιστεί από τον Liu, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο υπερκυψελίδας. Σύμφωνα με την 
θεωρία του Liu, τα ASEWs μπορούν να διεγερθούν στην επιφάνεια ενός πεπερασμένου 
PNC εντός του χάσματος,  μέσω ενός σημείου πηγής κύματος κοντά στο  PNC, ή ενός 
επίπεδου κύματος σε μεγαλύτερη γωνία πρόσπτωσης.

Τα ASEWs έχουν δείξει ήδη προοπτική για πολλές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των 
ακουστικών  εκπομπών  (EAT),  της  ειδικής  θωράκισης  ήχου  (EAS),  της  ακουστικής 
ευθυγράμμισης και της άμεσης ακτινοβολίας, της ειδικής διάνοιξης σηράγγων μέσω μιας 
μεταλλικής πλάκας, του εγκλεισμού των κυμάτων, των φαινομένων βραδέων κυμάτων και 
του φαινομένου υπερφακού. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι EAT δεδομένου ότι 
η φυσική πίσω από τις EAT είναι ίδια με εκείνη των άλλων καινοτόμων ιδιοτήτων. Οι ΕΑΤ 
μέσω των ASEWs είναι πολύ παρόμοιες με την ειδική οπτική μετάδοση (ΕΟΤ), ένα καυτό 
θέμα από το 1998. Οι ΕΑΤ διερευνήθηκαν σε υποκυματικό σύστημα, χωρίς οποιαδήποτε 
επιφανειακή  συλλογική  ταλάντωση,  όπως  το  πλάσμα,  το  οποίο  είναι  χρήσιμο  για  την 
κατανόηση των πιθανών μηχανισμών του ΕΟΤ. Όπως προαναφέρθηκε, το ASEW πάνω 
από  την  επιφάνεια  του  φράγματος  οφείλεται  εξ  ολοκλήρου  στην  σύζευξη  μεταξύ  των 
εισερχόμενων κυμάτων από τις στενές σχισμές του φράγματος, και στον ιδιορυθμό του 
τοπικού  μαγνητικού  συντονισμού  (δηλαδή,  την  αντήχηση  Fabry-Perot).  Η  εντοπισμένη 
αντήχηση Fabry-Perot κάνει τις πραγματικές παραμέτρους να εμφανίζουν μονή αρνητική 
πυκνότητα μάζας, σε ορισμένες συχνότητες. Οι σχέσεις διασποράς του ρυθμού ASEW (η 
οποία δεν είναι μια οργανωμένη λειτουργία) φαίνονται στην εικόνα 32 . Αν και οι διαφορές 
μεταξύ EAT και ΕΟΤ είναι προφανείς (ο ρυθμός διάδοσης μηδενικής τάξης υπάρχει σε 
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στενά ανοίγματα για το ακουστικό σύστημα, αλλά στα οπτικά υποκυματικά συστήματα η 
λειτουργία αποκομμένης όδευσης υπάρχει στις σχισμές του μετάλλου), υπάρχουν επίσης 
και  κάποιες  ομοιότητες,  όπως:  τα  εγκάρσια  ηλεκτρομαγνητικά  κύματα,  το  εγκάρσιο 
επιφανειακό  φορτίο  ζεύξης  ταλάντωσης,  που  οδηγεί  σε  SPPs,  ενώ  για  τα  διαμήκη 
ακουστικά κύματα η διαμήκης ταλάντωση Fabry-Perot δημιουργεί ASEWs. 
Από την άλλη πλευρά, τα 
ASEWs  διαδραματίζουν 
επίσης  σημαντικό  ρόλο 
σε  ορισμένα 
ενδιαφέροντα  φαινόμενα 
στα  AMs  ,  όπως  η 
αρνητική διάθλαση και η 
υποπερίθλαση-
περιορισμένη  εστίαση. 
Σύμφωνα με την θεωρία 
του Pendry, προκειμένου 
να επιτευχθεί υψηλότερη 
ανάλυση,  πέρα  από την 
πρόβλεψη  Rayleigh, 
οφείλουμε να συλλέξουμε όσο το δυνατό ευρύτερο φάσμα οδευόντων κύματων και να το 
χρησιμοποιήσουμε στη διαδικασία της απεικόνισης. Μεγάλες προσπάθειες έχουν γίνει για 
τη  διερεύνηση  τέτοιων  προσεγγίσεων.  Για  παράδειγμα,  σε  έναν  υπερφακό 
κατασκευασμένο από AM με διπλές αρνητικές παραμέτρους, τα ASEWs διεγείρονται στη 
διεπαφή αέρα-AM και  αυτό συμβάλει  στην απεικόνιση του  μακρινού πεδίου.  Μια άλλη 
μέθοδος είναι να υιοθετηθεί ένα μετα-υλικό με ιδιαίτερα ανισότροπο EFS, για τη μεγέθυνση 
των υποκυματικών χαρακτηριστικών στο ευρύτερο πεδίο για τα ακουστικά κύματα,  σαν 
έναν ηλεκτρομαγνητικό hyperlens. Πολύ πρόσφατα, ο He έχει αναφέρει μια μέθοδο για την 
υποκυματική  απεικόνιση  των  ακουστικών  κυμάτων,  χρησιμοποιώντας  ένα  δισδιάστατο 
PNC που βασίζεται σε ένα δίκτυο αγωγών. Με το σχεδιασμό ενός PNC με επίπεδο EFSs, 
οι οδεύουσες φάσεις της ακουστικής πηγής μπορoύν να περάσουν από τις φάσεις Bloch 
στο  PNC  και  ως  εκ  τούτου  να  μεταδοθούν  μέσω  του  PNC  για  την  επίτευξη  της 
απεικόνισης. Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να διερευνηθούν σημαντικές βελτιώσεις για 
την επίτευξη υποκυματικής απεικόνισης των ακουστικών κυμάτων, όχι μόνο για τη μελέτη 
της  βασικής  θεωρίας,  αλλά και  για  τις  υπερηχητικές  εφαρμογές,  ειδικά  για  την  ιατρική 
απεικόνιση. Το κρίσιμο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η γνώση του πώς να 
ελεγχθεί και να γίνει χρήση των ASEWs.

3.5.4 Προοπτικές

Ενώ πολλά συναρπαστικά αποτελέσματα έχουν επιδειχθεί, όπως η σύζευξη ακουστικών 
κυμάτων, και άλλες μορφές ελαστικών κυμάτων (π.χ. κύμα Lamb και κύμα Rayleigh), θα 
μπορούσαν  κατ  'αρχήν,  να  ελεγχθούν  από  τα  αντίστοιχα  PNCs  και  AMs  όταν 
δημιουργηθούν  δισδιάστατες  δομές  σε  λεπτή  συμπαγή  πλάκα,  ή  στην  επιφάνεια  των 
στερεών. Αυτά τα είδη των PNCs και AMs θα είναι πιο κατάλληλα για την ενσωμάτωση 
τσιπς, για τη δημιουργία συσκευών που μπορούν να εκμεταλλευτούν τα ακουστικά κύματα 
επιφάνειας, για την επεξεργασία σήματος και ως αισθητήρες. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτά 
τα  κύματα  επιφανείας  είναι  δισδιάστατα  κύματα  και  έχουν  ιδιορυθμούς  μεγάλης 
πολυπλοκότητας, οι μέθοδοι υπολογισμού των δομών του εύρους ζώνης τους πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω. Εν τω μεταξύ, είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση η κατασκευή 
αυτών  των  δομών  PNCs  και  AMs,  για  την  πειραματική  έρευνα  των  σημαντικών 
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φαινομένων που περιγράφηκαν.

Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι να συνειδητοποιήσουμε τα υπερηχητικά PNCs και AMs. 
Μερικά παραδείγματα έχουν επιτυχώς επιδειχθεί σε κολλοειδή κρύσταλλο, σε συχνότητες 
THz. Αυτές οι ζώνες συχνοτήτων είναι σημαντικές, διότι βρίσκονται μεταξύ των κραδασμών 
και  των  δονήσεων  θερμότητας  των  ατόμων  σε  πραγματικούς  κρυστάλλους,  και 
αντιστοιχούν στην συλλογική δόνηση των νανοϋλικών. Αυτά τα φαινόμενα είναι συνεπώς 
ζωτικής  σημασίας  για  την  κατανόηση  των  νανοϋλικών  και  των  σχετικών  στοιχειωδών 
διεγέρσεων.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες τα ακουστικά δομημένα υλικά έχουν αναπτυχθεί παράλληλα 
με τα οπτικά. Αν και τα ηχητικά και οπτικά κύματα είναι αρκετά διαφορετικά, οι φωτονικοί 
κρύσταλλοι προέκυψαν από PNCs, τα οπτικά μεταϋλικά προώθησαν μελέτες για AMs, και 
τα SPPs πυροδότησαν μελέτες για ASEWs. Δεδομένου ότι η συχνότητα των ακουστικών 
δομημένων υλικών γίνεται όλο και πιο ψηλή, και το μέγεθός τους όλο και μικρότερο, τα δύο 
είδη κυμάτων θα συναντηθούν, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η αλληλεπίδραση φωνονίων-
φωτονίων και της ζεύξης θα παίξει καθοριστικό ρόλο σ' αυτές τις τεχνητές δομές και θα 
προσφέρει μια νέα πλατφόρμα για το καθένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
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Μια άλλη ματιά για τα μεταϋλικά

4.1 Κριτική των μεταϋλικών

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει ένα πλήθος δημοσιεύσεων που 
αφορούν  την  υλοποίηση  των  μεταϋλικών  και  τις  μελλοντικές  εφαρμογές  τους,  έχουν 
ταυτόχρονα παρουσιαστεί και κάποιοι  “πολέμιοι” του συγκεκριμένου πεδίου έρευνας. Πιο 
σημαντικός από αυτούς ήταν ο Munk, ο οποίος θεωρεί την υλοποίηση υλικών με αρνητικό 
δείκτη  διάθλασης  αδύνατη.  Συγκεκριμένα  ο  Munk  θεωρεί  ότι  ενώ  η  άποψη  που 
διατυπώθηκε  από  τον  Veselago,  περί  αρνητικού  δείκτη  διάθλασης,  είναι  μαθηματικά 
σωστή, στην πράξη δεν συμφωνεί με τους νόμους της φυσικής, καθώς κατά την εφαρμογή 
των συγκεκριμένων προτάσεων του Veselago προκύπτει αρνητικός χρόνος. Αυτό ενώ είναι 
μαθηματικά αποδεκτό, δεν ευσταθεί  στη φύση.  Επιπλέον υποστήριζει  ότι  οι  περιοδικές 
δομές,  που  θεωρούνται  ως  μεταϋλικά,  δεν  μπορούν  να  έχουν  ούτε  αρνητικό  δείκτη 
διάθλασης, ούτε να δημιουργούν αριστερόστροφα πεδία. Κατά τον Munk δεν υφίσταται 
αρνητικός  δείκτης  διάθλασης  και  στην  πραγματικότητα  η  παρατήρηση του  σε  κάποιες 
πειραματικές εφαρμογές οφείλεται στην περιοδικότητα των δομών που χρησιμοποιούνται 
και  που υπό κάποιες  ακραίες  συνθήκες μπορεί  να παρουσιάζουν τέτοια  συμπεριφορά. 
Αναλυτικά τα σημεία που αμφισβητεί ο Munk είναι:

• η ύπαρξη αρνητικού δείκτη διάθλασης
• ότι η φάση του σήματος προηγείται καθώς αυτό απομακρύνεται από την πηγή
• ότι το οδεύον κύμα αυξάνεται καθώς απομακρύνεται από την πηγή
• η ύπαρξη αριστερόστροφης πεδιακής τριπλέτας

Συνοψίζοντας ο Munk ισχυρίζεται ότι τέτοια υλικά όπως περιγράφηκαν από τον Veselago 
δεν υπάρχουν στη φύση και αυτό από μόνο του αποτελεί ικανή αιτιολογία για το γεγονός 
ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχουν τέτοια υλικά.

4.2 Σχετικά με τον επίπεδο φακό Veselago

Συγκεκριμένα  για  τον  επίπεδο 
“υπερφακό”  ο  Veselago  θεώρησε 
τις εξής συνθήκες:

ε2=−ε1

μ2=−μ1

ε2 , μ20

Αυτό  εξασφαλίζει  ότι  η  γωνία 
διάθλασης είναι  πάντα η αρνητική 
γωνία  πρόσπτωσης.  ΄Οπως 
φαίνεται  στην  εικόνα  33  οι  δυο 
ακτίνες  που  φεύγουν  από  το 
σημείο S συναντώνται στο σημείο 1 
εντός του φακού και στο σημείο 2 
εκτός  του  φακού.  Έτσι  τα 
συγκεκριμένα σημεία θεωρούνται σημεία εστίασης. Κατά τον Munk όμως αυτό δεν ισχύει, 
καθότι  για  να  οριστούν  ως  σημεία  εστίασης  θα  πρέπει  να  θεωρήσουμε  ότι  οι  ακτίνες 
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φτάνουν  σε  αυτά  τα  σημεία  με  την  ίδια  φάση.  Όπως  φαίνεται  όμως,  η  ακτίνα  SB 
καθυστερεί σε σχέση με την SA2 κατα Α1Β. Αντίστοιχα εντός του φακού η ακτίνα πρέπει να 
προωθηθεί κατά το ίδιο μήκος ΒΑ3 για να φτάσουν στην ίδια φάση. Επιπλέον όμως πρέπει 
οι  ακτίνες  να  φτάσουν  ταυτόχρονα  στο  σημείο  εστίασης.  Αυτό  όμως  θα  απαιτούσε  η 
χρονική καθυστέρηση που προκλήθηκε στο  Α1Β να ακυρωθεί από το ΒΑ3, κάτι που θα 
ήταν δυνατό με την ύπαρξη αρνητικού χρόνου, το οποίο όπως ειπώθηκε είναι μαθηματικά 
αποδεκτό αλλά όχι φυσικά.

4.3 Σχετικά με τον αρνητικό δείκτη διάθλασης

Μερικά  από  τα 
σημαντικότερα 
συπεράσματα  του 
Veselago  προέκυψαν  από 
τη μελέτη ενός συστήματος, 
όπως αυτό στην εικόνα 34. 
Κυρίως ασχολήθηκε  με  τις 
οριακές  συνθήκες  μεταξύ 
των  μέσων  1  και  2. 
Συγκεκριμένα  οι 
εφαπτομενικές  συνιστώσες 
των  ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων,  ανάμεσα  στα  δύο 
μέσα,  θα  πρέπει  να  είναι 
ίσες:

E t1=E t2

H t1=H t2

Από αυτό προκύπτει ότι:

ε1 En1=ε2 En2

μ1 Η n1=μ2 Η n2

Προφανώς, εάν τα ε και μ των δυο μέσων είναι ομόσημα, η κατεύθυνση διάδοσης του 
k 2 είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 34 για n120 . Όταν όμως έχουμε ετερόσημα ε και 

μ τότε τα δυανύσματα Ε και Η θα έχουν αντίθετες κατευθύνσεις για τα δύο υλικά, που 
σημαίνει ότι η ταχύτητα φάσης του k 2 θα είναι ανάστροφη και οδηγεί σε αριστερόστροφο 
υλικό. Επιπλέον έχουμε και το διάνυσμα Poynting:

S=Ε× Η

Το S  σχηματίζει πάντα δεξιόστροφη τριπλέτα με τα Ε , Η  και άρα στη συγκεκριμένη 
περίπτωση θα είναι αντιπαράλληλο με το k 2 . Με άλλα λόγια ο Veselago απέδειξε ότι για 
δυο μέσα με  ετερόσημα ε,μ  ο  δείκτης  διάθλασης είναι  αρνητικός.  Επιπλέον,  επειδή  η 
καθυστέρηση  φάσης  δίνεται  από  τον  όρο  n12 β 0d  είναι  προφανές  ότι  για  n120  
έχουμε  καθυστέρηση  φάσης,  ενώ  για  n120  έχουμε  προπορεία.  'Ενα  τέτοιο 
συμπέρασμα όμως θα έπρεπε να εγείρει απορίες, καθώς δεν είναι δυνατό ένα σήμα να 
φτάνει πριν καν ξεκινήσει.
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4.4 Δυνατότητα κατασκευής του υλικού Veselago μέσω περιοδικών δομών 

Μια  από  τις  πιο  διαδεδομένες 
θέσεις που αφορούν τα μεταϋλικά 
είναι  ότι  η  αντίσταση  εισόδου  σε 
μια  γραμμή  μετάδοσης  χωρίς 
απώλειες,  που τελειώνει  σε ωμικό 
φορτίο βρίσκεται πάντα επάνω στο 
στεφάνι του χάρτη Smith και πάντα 
πηγαίνει μαζί με τη συχνότητα κατά 
τη φορά του ρολογιού,  εκτός από 
την  περίπτωση  που  έχουμε 
αρνητικό  δείκτη  διάθλασης.  Τι 
συμβαίνει  όμως  όταν  η  γραμμή 
τερματίζει  σε  σύνθετο  φορτίο;  Οι 
απαντήσεις  που  δόθηκαν  στο 
συγκεκριμένο ερώτημα στηρίζονται 
σε  προσεγγίσεις  που 
χρησιμοποιούν  το  χαρακτηριστικό 
κύκλωμα μιας γραμμής μετάδοσης 
και καταλήγουν στο ότι η ταχύτητα 
φάσης  είναι  ίση  με  την  αρνητική 
ταχύτητα ομάδας. Κατά την άποψη 
του Munk όμως όλη η διαδικασία είναι λανθασμένη. Αντίθετα ο Munk θέτει το ερώτημα τι 
μπορεί  να  κάνει  κάποιος  ώστε  να 
μειώσει  τη  διασπορά  στη  γραμμή 
μεταφοράς;  Το  πρόβλημα  αυτό 
λύνεται  με  το  χάρτη  Smith.  Έστω 
μια  γραμμή  μεταφοράς  με 
χαρακτηριστική  αντίσταση  Ζ 0 , 
μήκους  λ/8  που  τερματίζει  σε 
φορτίο  εμπέδησης  Ζ L~2Ζ0 .   Η 
αντίσταση  εισόδου  Ζ i ,  σε 
συνάρτηση  με  τη  συχνότητα  είναι 
όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  36  με 
χαμηλή συχνότητα f L  και υψηλή 
f Η .  Η  διαφορά  τους  είναι  το 

μέτρο της διασποράς. Στη δεύτερη 
περίπτωση εισάγουμε ένα σειριακό 
κύκλωμα  LC  με  Ζ L~2Ζ0  και 
κεντρική  συχνότητα 

f 0~
1
2
 f L f H  .   Συνεπώς  η 

ενεργή  αντίσταση  θα  βρίσκεται 
εντός ενός κύκλου μέσα στο Ζ L . 
Σε αυτήν την περίπτωση στο χάρτη 
Smith η συγκεκριμένη αντίσταση θα 
πηγαίνει αντίθετα στη φορά του ρολογιού καθώς αυξάνει η συχνότητα, που είναι η λάθος 
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διαδρομή. Συνεπώς εάν προσθέσουμε και την αντίσταση της γραμμής, που έχει φορά κατά 
τους δείκτες του ρολογιού, θα έχουμε μειώσει τη διασπορά της γραμμής. Όπως φαίνεται 
είναι δυνατό να μειωθεί η διασπορά αλλά μόνο όταν το Ζ L  είναι εντός του χάρτη Smith.

Στο επόμενο παράδειγμα ο Munk παρουσιάζει μια επιφάνεια επιλογής συχνότητας (FSS) 
με  σχισμές  και  ένα  δίπολο   FSS.  Η  συγκεκριμένη  περίπτωση  διαφέρει  από  το 
προηγούμενο παράδειγμα κατά το γεγονός ότι ο χώρος στα δεξιά, με εγγενή αντίσταση 

Ζ 0 ,  μας  τοποθετεί  στο  κέντρο  του  διαγράμματος  Smith.  Αυτό  μπορεί  να  αλλάξει 
τοποθετώντας  παράλληλα  μια  αντίσταση  Ζ 0 .  Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα   (1)  σε 
συνολική αντίσταση Ζ 0/2 . Τοποθετώντας παράλληλα και FSS, το οποίο εχει ισοδύναμο 
κύκλωμα ενα παράλληλο κύκλωμα LC, βλέπουμε ότι η συνολική αντίσταση (2) βρίσκεται 
σε έναν κύκλο μεταξύ 0 και  Ζ 0/2  στο χάρτη  Smith. Αν κοιτάξουμε από το κέντρο του 
διαγράμματος,  η  αντίσταση  “τρέχει”  προς  τη  λάθος  κατεύθυνση.  Η  αντίσταση  (3)  που 
προκύπτει  αν  τρέξουμε  τη  (2)  κατά  τη  σωστή  κατέυθυνση,  έχει  μειωμένη  διασπορά. 
Επιπλέον μείωση προσφέρεται προσθέτοντας ένα δίπολο FSS. Το ισοδύναμο κύκλωμα (4) 
είναι ένα σειριακό κύκλωμα RLC. Στο χάρτη Smith η αντίσταση πάλι τρέχει αντίθετα μεταξύ 
RL  και άπειρου. Όπως φαίνεται δεν είναι δυνατή η δημιουργία περιοδικών υλικών  με 

αρνητικό δείκτη διάθλασης.
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4.5 Άλλες παραδοχές που αφορούν στα μεταϋλικά

Με την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τη δουλειά του Veselago, κυρίως από τον 
Pendry, προέκυψαν και άλλα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση των μεταϋλικών. Τα πιο 
ενδιαφέροντα ήταν:

• Τα οδεύοντα κύματα αυξάνονται καθώς διαδίδονται σε υλικό με  ε , μ0  και δεν 
μειώνονται όπως συμβαίνει στα παραδοσιακά υλικά

• Η φάση προηγείται σε υλικό με ε , μ0  και δεν καθυστερεί όπως στα συμβατικά 
υλικά 

Οι δυο αυτές προτάσεις είναι κοινές από μαθηματικής πλευράς (καθώς το εκθετικό μέρος 
της  φάσης  γίνεται  από  φανταστικό  πραγματικό),  αλλά  υπάρχουν  ερευνητές  που 
υποστηρίζουν  τη  μία  από  τις  δυο.  Κατά  τον  Munk  και  οι  δυο  αυτές  προτάσεις  είναι 
λανθασμένες.  Η  πρώτη  θα  σήμαινε  άπειρη  ενέργεια  επ'  άπειρον,  ενώ  η  δεύτερη 
παραβιάζει τις αρχές της αιτιότητας, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Συγκεκριμένα σχετικά με  
το  πρώτο  συμπέρασμα,  ο  Munk  αναφέρει  ότι  ποτέ  δεν  υπήρξε  επαρκής  πειραματική 
επιβεβαίωση της συγκεκριμένης θέσης.  Σε  σχετικά πειράματα η αρνητικά  διαθλασμένη 
ενέργεια  είναι  συνήθως  στο  1-2%  της  ενέργειας  που  εκπέμπεται,  γεγονός  που  δεν 
επιτρέπει να μιλάμε για διαθλώμενο πεδίο, αλλά μάλλον για ακτινοβολία που σχετιζεται με 
επιφανεικά  κύματα  πάνω  στο  υλικό.  Αντίστοιχα,  η  δεύτερη  θέση  επίσης  παρουσιάζει 
μεγάλες δυσκολίες στην πειραματική επιβεβαίωση. Η προπορεία της φάσης οδηγεί στην 
ύπαρξη πεδίου αριστερόστροφης τριπλέτας στη θεωρία. Στην πράξη όμως το πεδίο  σε 
ανάλογες  δομές  ήταν  πάντα  δεξιόστροφο,  καθώς  σε  αντίθετη  περίπτωση  θα 
καταρρίπτονταν οι εξισώσεις Maxwell. 

Συγκεκριμένα έχοντας τον παράγοντα διάδοσης αρνητικό ( β0 ),  όπως φαίνεται  στο 
χάρτη Smith της εικόνας 35 προκύπτουν θεμελιώδεις φυσικές αντινομίες. Θεωρούμε ένα 
σύστημα με σταθερά διάδοσης β και ταχύτητα φάσης υ. Αν υποθέσουμε ότι χρειάζονται t 
δευτερόλεπτα για να διανυθεί απόσταση d, θα έχουμε:

d=υt

υ=λf = λ2πf
2π

=ω
β

Εδώ προκύπτει ότι:

d=ωt
β

Καθώς ω ,d0 εξ' ορισμού προφανώς τα β και t πρέπει να είναι ομόσημα. Συγκεκριμένα 
αφού  έχουμε  αρνητικό  β,  όπως  είπαμε,  θα  προκύψει  και  αρνητικός  χρόνος  t.  Το 
συγκεκριμένο  αποτέλεσμα  παρατηρείται  και  στη  μελέτη  του  επίπεδου  φακού,  και 
προφανώς δεν είναι δυνατό να συμβαίνει.

Κατά συνέπεια  βλέπουμε ότι  ενώ μαθηματικά μπορεί  να προκύψει  αρνητική διάθλαση, 
στην πραγματικότητα είναι φυσικά αδύνατη.

4.6 Σύνοψη
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Όταν ο Veselago έκανε την πρόταση του για υλικά με  αρνητικό δείκτη διάθλασης, δεν 
πρότεινε  περιοδικές  δομές  για  την  υλοποίηση  τους.  Στην  πραγματικότητα  απλά 
παρατήρησε ότι  δεν υφίστανται στη φύση τέτοια υλικά και δεν ασχολήθηκε με τρόπους 
υλοποίησης των μεταϋλικών. Ο Munk αναρωτιέται αν όντως είναι δυνατή η ύπαρξη τέτοιων 
υλικών. Για το σκοπό αυτό εξέτασε 
το συγκεκριμένο σχήμα της εικόνας 
39,  που  παρουσιάζει  τις  οριακές 
συνθήκες μεταξύ δύο ημι-άπειρων 
υλικών  με  μ1 , ε10  και 
μ2 , ε20  αντίστοιχα.  Ένα 

επιφανειακό  κύμα  με  κατεύθυνση 
s1    προσπίπτει  στο  όριο  των 

δυο  υλικών.  Είναι  δυνατό  να 
έχουμε  ένα  επιφανειακό  κύμα  με 
κατεύθνση s2 , όπως στην εικόνα 
39,  εντός  του  υλικού  2.  Όπως 
δείχθηκε  και  κατά  τη  μελέτη  του 
επίπεδου φακού Veselago, αυτό θα 
απαιτούσε  την  ύπαρξη  αρνητικού 
χρόνου,  καθώς  η  καθυστέρηση  φάσης  στο  μέσο  1  θα  πρέπει  να  αναπληρωθεί  με 
προπόρευση φάσης στο μέσο 2. 

Στην εικόνα 40 ο Munk αποδεικνύει πιο αναλυτικά τη θέση του.  Θεωρεί μια πηγή στο υλικό 
1, που εκπέμπει ένα μοναδικό παλμό ταυτόχρονα με τρεις ακτίνες 0, 1 και 2, αντίστοιχα.  
Εάν θεωρησουμε αρνητική διάθλαση, n12=−1 , οι ακτίνες θα συναντηθούν στο σημείο 1 
(crossover 1). Η ακτίνα 1 έχει μήκος διαδρομής μεγαλύτερο από αυτό της ακτίνας 0 κατά 

2Δl1 .  Άρα ο παλμός 1 θα φτάσει στο σημείο 1 με την αντίστοιχη καθυστέρηση. Όμοια 
και η ακτίνα 2 θα έχει καθυστέρηση ανάλογη με το 2Δl2 . Έτσι όλοι οι παλμοί φθάνουν 
στο  σημείο  σε  διαφορετικές 
χρονικές  στιγμές  και 
αποτυγχάνουν  στο  να 
δημιουργήσουν  μια  καθαρή 
απεικόνιση  της  πηγής. 
Προκειμένου  να  μην  συμβεί 
αυτό,  η  μόνη  λύση  είναι  η 
ύπαρξη  αρνητικού  χρόνου, 
κάτι  που  φυσικά  είναι 
αδύνατο.

Εξετάζοντας  το  πως 
προκύπτει  μαθηματικά  ο 
αρνητικός δείκτης διάθλασης, 
θεωρούμε τις εξισώσεις:

Dn1= Dn2  

Αυτές αφορούν στο διάνυσμα μετατόπισης στις οριακές συνθήκες μεταξύ των υλικών 1 και 
2.  Προφανώς  με  ε1  και  ε 2  ετερόσημα  θα  πρέπει  να  συμπεράνουμε  ότι  και  τα 
Ε1 , Ε2  είναι αντίρροπα. Έτσι προκύπτει και η αρνητική διάθλαση. Οι εξισώσεις Maxwell 
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όμως μπορoύν να γραφούν και με τον εναλλακτκό τρόπο:

∇×Ε=− jβ1 Ζ1
Η

Ζ 1∇× Η= jβ1
Ε

όπου:

β1=ω μ1 ε1

Ζ1= μ1

ε1

Από τις εξισώσεις αυτές βλέπουμε ότι ακόμη και για αρνητικά ε και μ οι παράμετροι β1  
και  Ζ 1  παραμένουν  αναλοίωτες  και  προφανώς δεν  υφίστανται  καμία  αλλαγή  και  οι 
εξισώσεις Maxwell. Για να προκύψουν τα συμπεράσματα Veselago θα έπρεπε αυθαίρετα 
να θεωρήσουμε τα β1  και Ζ 1  αρνητικά (όπως παρόμοια έκανε ο Veselago με το n). 
Όμως το αρνητικό Ζ 1  έχει συσχέτιση μόνο με τις μαύρες τρύπες του διαστήματος και όχι 
με ένα παθητικό μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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