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 1395آذرماه  15  –دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي 

 

 در حوزه الکتریسیته کاربردآنهاو ها  الیمتامترمروری بر 
   

   

 3، الریسا خدادادی 2حسام اسفندیاری، 1,* مهدی محمدزاده

 سالمی، تبریز، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم، واحد تبریز، دانشگاه آزاد ا -1  

 ایران دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، - -2

 گروه برق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز ، ایران ،هیئت علمیاستادیار،  -3

 تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانمرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم، واحد 

 خالصه

 

به ماده مرکبی  متامتریال یا فرامادهپرداخته شده است. بردهای آنها رو کا ها در این مقاله مروری بر خواص متامتریال

ل کرده آنچه این مواد را غیر معمو. شود که دارای خواص نامتعارف الکترومغناطیس در ساختار وجودی خود استگفته می

 منعکسدر آنها است، به این معنا که این مواد نور را در جهت مخالف مواد عادی  نورمنفی  است، خاصیت ضریب شکست

است خود را به عنوان یکی از مهمترین  ساختارهای متامتریال با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد خود، توانستهکنند. می

تواند با دستکاری مختصر و دقیق تشکیل دهنده آنها می الکترومغناطیسمواد  موضوعات طراحی مایکروویوی مطرح نماید.

، فیلترها، کوپلرها به سرعت در حال گسترش ها آنتنکاربرد این ساختارها در طراحی  .بشود نیز« تنظیم»ساختارشان 

؛ با استفاده از پوششی از متامتریال می توان امپدانس داخلی آنتن موثر میباشددر بهبود عملکرد آنتن ها  این مواد میباشد.

فرامواد آرایه  همچنین ، که این امر باعث بهبود عملکرد آنتن می شود.دادی آن را با فضای آزاد تطبیق ر و حترا تغیی

ها مانند ای از فرکانسانرژی از امواج مایکروویو، گستره استحصالای تنظیم کرد که عالوه بر توان به گونهرا می )متامتریال(

ی برداشت انرژی تابش . در این مقاله به نحوهلکتریسیته استفاده کندارتعاشات و امواج صوتی را برای تولید ا

وای از منابع مختلفی مانند ماهواره، صوت و سیگنال های  که با استفاده از متامتریاللکترومغناطیسی و انرژی مایکرویوی ا

  پرداخته میشود. تبدیل میگردند، به الکتریسیته و میشوندفای جمع آوری 
 

 امواج مایکروویو،  یشکست منف بی، ضر الیمتامتر کلمات کلیدی:

 

 مقدمه   .1

 یاختار دروندر س سیخواص نامتعارف الکترومغناط یکه دارا شودیگفته م یا( به مادهMetamaterial) الیمتامتر

در  اد نور راوم نیامعنا که  نینور در آنها است، به ا یشکست منف بیضر تیمواد خاص نیقابل توجه در ا یخود است. نکته

 [1. ]کنندیشکسته و منحرف م یجهت مخالف مواد عاد
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متامتریال ها ساختارهای ترکیبی هستند که برای تغییر خواص الکترومغناطیسی موثر مواد به صورت مصنوعی  

ر می گیرد. دصورت  split ring resonatorsساخته می شوند. عموما سنتز متامتریالها با استفاده از رزوناتورهایی مثل 

ی بسیار کوچک این رزوناتور ها در قیاس با طول موج مورد استفاده است. همچنین،  ی کلیدی اندازه این خصوص نکته

فشرده بودن این رزوناتورها همراه با مفاهیم الهام گرفته شده از تئوری متامتریال میتواند در طراحی مدارهای صفحه ای 

ارهای صفحه ای مایکروویو، ر این راستا، با توجه به نیاز روز افزون به فشرده سازی مدفشرده مورد استفاده قرار گیرد. د

  [2]وات الکترونیکی و مخابراتی سیار، به بررسی ساختار فرامواد خواهیم پرداخت.و تراهرتز، خصوصا در ادگیگاهرتز 

رفتار غیر  ان حامل اصلی اطالعات است.در علم مواد، متامتریال مواد فوتونیکی توسعه یافته اند که فوتون نور بعنو

توان آن های معمولی نمیالکتریکدست یافت که به کمک دی خواصیشود به باعث می متامتریالها در عادی فاز میدان

های ریز و ین مواد از ترکیب میلها ، و میتوان از این ویژگی فرامواد در حوزه های مختلف بهره گرفت.خواص را ایجاد کرد

( David Smith) که برای اولین بار توسط دیوید اسمیت ندهای فلزی و مانند آنان ساخته شده اای از حلقهعهمجمو

های مختلف استفاده از آنها در زمینه که ساخته شد. خواص نامتعارف این مواد سبب شده است استاد دانشگاه کالیفرنیا

بهره  .های فراوان دیگرهای هوشمند، لنزها و نمونهاشندگی، آنتنموجبرها، جبران پ ،شود از جمله در مهندسی مایکروویو 

گیری از مواد با دی الکتریک مصنوعی در مهندسی ماکروویو برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت. در 

 [3].در جریان بود 19حالی که تحقیقات برای دستکاری در امواج الکترومغناطیسی مواد مصنوعی در پایان قرن 

، معادالت ماکسول را بر اساس موادی فرضی که دارای نفوذپدیری و گذردهی همزمان 1967ویکتور وسالگو در سال 

پیروی  "چپگرد”منفی بودند، ارائه نمود. وی به صورت تئوری اثبات نمود که امواج صفحه ای در این مواد فرضی از ویژگی 

ـیسی ضریب شکست منفی و ق این ویژگی های الکترومغناطفرض فوگو همچنین نشان داد که نتیجه المی نمایند. وس

اولین کاربرد چنین موادی در دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفت که توانستند آرایه ای  اثر داپلر را به همراه دارد. معکوس شدن

ایجاد نمایند که متناوب حجمی تشکیل یافته از سیمهای فلزی و ساختارهای متناوب تشدید کننده های رینگ شکافدار 

نتایج بدست آمده توسط وسالگو، به مدت سی سال به  شرط نفوذ پدیری و گذردهی موثر منفی همزمان را ارضا می نمود.

ادامه در توانست از آرایه ای از سیم های فلزی، گذردهی منفی بدست آورد و  ، پندری1990فراموشی سپرده شد. در دهه 

 [4]تشدید کننده های رینگ شکافدار، بدست آورد. تناوباز ساختارهای م ذیری منفی رامطالعات خود نفوذ پ

باشد که  الیمسوم به متامتر زیانگ جانیو ه دیجد ییدر مورد مواد،کشف ماده ا ریاخ شرفتیپ نیبخش تر دینو دیشا

آن ها  رایشد ز یم یتلق ریامکان ناپذ الیمترساخت متا یکند. مضحک است که روز یرا واقعا نامرئ اءیاش یممکن است روز

کالج لندن با  الیو امپر یشمال ینایپژوهشگران در دانشگاه دوک کارول 2006کنند. اما در سال  یرا نقض م کیاپت نیقوان

بر سر راه  یادیبه کار گرفتند. هرچند هنوز موانع ز کروموجیدر برابر تابش م ءیکردن ش ینامرئ یرا برا الیمتامتر ت،یموفق

 [5].میرو دار شیپ اءیساختن اش ینامرئ یبرا یبار اکنون طرح نینخست یراوجود دارد اما ب

مواد صورت میگیرد که در استفاده کرد و این امر با تغییر ساختار نیز در حوزه های تولید الکتریسیته  میتوان از این مواد

متامتریال ها می پردازیم، سپس  اختارو س در این مقاله ابتدا به معرفی بنیادی ادامه به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت.

تولید الکتریسیته با ایجاد تغییراتی در ساختار متامتریال ها را توضیح کاربردهای کلی و در بخش چهارم  سومدر بخش 

 صورت خواهد گرفت. پنجمدر بخش نیز میدهیم. نتیجه گیری نهایی 

  و ساختار یادیبن یمعرف  .2

( یسیمغناط یرینفوذ پذ بی( و مو )ضریکیالکتر یرینفوذپذ بی)ضر لونیاپس یاراد عتیدر طب( 1شکل ) یعادمواد 

 شود که  یباعث م نیا (2شکل ) باشند، یو مو منف لونیاپس یشود که دارا یگفته م یبه مواد الیمثبت هستند. متامتر
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د انتشار موا نیر ادد موج باش یمو منف ای لونیپسفرق بکند، اگر فقط ا یمواد با انتشار موج در مواد عاد نیانتشار موج در ا

با  ید بود ولار خواهمواد قابل انتش نیشود موج در ا یآن ها منف یشود اما اگر هر دو یم دیشد فیو دچار تضع ابدی ینم

  کند. یفرق م یمواد عاد

هت حمل می جاین است که در مواد عادی انرژی حمل شده توسط موج در همان  با مواد عادی تفاوت آن نمهم تری

ت ون تفادومی؛ دانتشار موج حمل می شو شود که موج انتشار پیدا می کند ولی در متامتریال ها انرژی در جهت معکوس

  .متامتریال ها امواج میرا تقویت می شوند مهم این است که در

 : یک ماده ی عادی با اتمهایش1شکل 

 

 

 : یک متامتریال با اتم های مصنوعی2شکل 

 

تواند بر  ینم یزیچ چیاست که ه نیشده است ا جادی، ا تیّنسب ی هیکه با توجه به نظر یغلط و گسترده اتصور  کی

است و  کیخالء برابر  یِنور یشود،  چرا که چگال کیکمتر از عدد  ،ینور یچگال یعنیسرعت نور در خالء غلبه کند؛ 

،  ینور یتصور غلط است؛ چرا که چگال نیا تر است.باشد، سرعت نور در آن ماده کم شتریماده ب کی ینور یهرچه چگال

هستند  اطالعاتو  یانرژ نیکند؛ الزم به ذکر است ا یو اطالعات را حمل نم یکه انرژ ردیگ ینور را اندازه م یسرعت فاز

 ازتواند  یکند و م یموج حرکت م یاست که قله ها ینور، سرعت یکنند ؛ سرعت فاز یکه سرعت انتشار نور را محدود م

  یتواند در فرکانسها یم هیقض نیحاصل شود؛ ا را کیعدد  ریز یِنور یچگال جه،یشده و در نت شتریدر خال ب نورسرعت 
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 یها بی، ضر کسیا یاشعه  میدر رژ افتد،یاتفاق ب کسیا یاشعه  یو برا پالسماها یبرا دیتشد یبه فرکانس ها کینزد

 .میرا هم دار دیبه فرکانس تشد کینزد یاستثناها یول. هستند کیبه عدد  کتریشکست کوچکتر امّا نزد

به طور  یشکست منف بیرض [6وجود دارند. ] زین یشکست منف بیضر ینشان داده است که مواد دارا ریاخ قاتیتحق

به وجود  یزمان یشکست منف بی. ضرشودیم دهید تیخاص نیفرامواد ا یدر بعض یوجود ندارد، ول یعیمعمول در مواد طب

 سمت باشند. یفرکانس مشخص به طور همزمان منف کیماده در  μ یسیمغناط ییو تراوا εخالء  یکه ثابت گذرده دیآیم

 است. یشکستِ منف بیضر ی، برا 3راست شکل 

 

 : سمت راست برای ضریب شکست منفی و سمت چپ برای ضریب شکست مثبت 3شکل 
 

ماده ای که دارای یکی از دو  ( مثبت می باشند.μ( و نفوذپذیری )ε) تقریبا تمام مواد از نظر اپتیکی دارای ضریب گذردهی

 حقیقی می nدر عمل مواد شفاف دارای ضریب شکست  . است منفی است ،در تابش الکترومغناطیسی کدر μیا  εضریب  

 تعیین شود. (1رابطه ) باشد که از
)1(n

 

معموال برهم کنش فلز با امواج  وجود ندارند. عتیشوند و در طب ساخته یبه صورت مصنوع دیها با الیمتامتر

 کیها معموال از  الیمتامتر نیبنابرا د؛یایبه وجود ب الیمواقعِ خواص متامتر یشود که در بعض یباعث م یسیالکترومغناط

داد زیادی سیم های فلزی به شکل تع اگرمثال  درست شده اند. تندهس زیر یفلز یکه داخل آن پر از المان ها کیالکتر ید

آن وقت این ساختار در بعضی فرکانس ها دارای اپسیلون منفی می ، رتب در داخل یک دی الکتریک قرار داده شوند م

می ماند که ماده دارای  نطوری باز می تابانند که مثل ای ادلیل آن این است که سیم ها موج الکترومغناطیسی ر؛ شود

 .باید ابعاد سیم ها از طول موج تابشی خیلی کم تر باشد ست.ااپسیلون منفی 

بر روی الیه اگر  .المان های معمول برای تولید متامتریالها هستند زها یکی ا SRR (Split-ring Resonator) همچنین

فلزی طوری حلقه های  چرا که خواهد دادن ااین ماده از خودش مو منفی نش، دایره های فلزی قرار داده بشود  ای کپتون

 [7]   (4. )شکل میشودمیدان مغناطیسی رو عوض می کنند که مکعب دارای مو منفی 

 SRR:  4شکل 
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الیه از کپتون  تشدید کننده از دو حلقه مسی متحدالمرکز تشکیل شده است که روی ،میشود دیده 4همانطور که در شکل 

 سوار شده اند.
 

 کاربرد .3

از  ییدرون کاشت ها یبا کارگذار این موادمشابه ندارد.  عتیهستند که در طب یا یکیاپت با خواص یباتیترک متامتریال ها

 کند.  ینامعمول م یها وهیشدن به ش دهیرا مجبور به خم سیالکترو مغناط یشوند که موج ها یماده ساخته م

شبیه به المنت های  ،ختت دانشمندان مدارهای کوچک الکتریکی را در نوارهای مسی با آرایش دایره های هم مرکزِ

 این ؛ فیبرهای کامپوزیتی و اجزای فلزی بود تفلون، نتیجه آمیخته ای پیچیده از سرامیک، اجاق برقی جایگذاری کردند.

 درون کاشت های کوچک در مس ، خم کردن و مسیردهی به تابش میکروموج به شیوه ای ویژه را ممکن می سازند.

 در اطراف تخته سنگ می چون آب به سرعت؛ ه سنگ بزرگ می پیماید را تصور کنیددر اطراف یک تختآب مسیری را که 

به عبارتی در نقطه ای که آب به دور تخته سنگ به طریقی می ؛ از بین می رود ،پیچد، حضور تخته سنگ در پایین دست

 ها را تغییر دهد و خم کنندروموج به همین نحو متامواد می توانند پیوسته مسیر میک د تخته سنگ نامرئی شده است.چپی

نامرئی می  هر چیزی درون استوانه را نسبت به میکروموج، به طوری که مثال در اطراف یک استوانه قرار داده شوند اصوالً

دانشمندان با ساخت وسیله ای متشکل از ده حلقه ی فایبرگالس پوشیده از عناصر مسی با موفقیت این اصل را به  .کنند

.حلقه ی مسی درون این وسیله تقریبا به طور کامل نسبت به تابش میکروموج نامرئی شد و تنها سایه ای نمایش درآوردند

ید بگویم که متامواد برای نور مرئی نیز در دست ساخت می باشد که البته هنوز فاصله ایی او در پایان ب .اندک ایجاد کرد

 .چندین ساله با آنها وجود دارد

لنز کامل به لنزی گفته می ؛ متریال این است که در لنزهای کامل می توان از آن استفاده کردمتادیگر از کاربرد های 

  د.ببینی انیدمی تو ا با آنریزی ر مشود که دارای دقت بی نهایت است و هر جس

امپدانس  متامتریال در بهبود عملکرد آنتن ها می باشد؛ با استفاده از پوششی از متامتریال می توان کاربرد مهم مواد

  داخلی آنتن را تغییر داده و حتی آن را با فضای آزاد تطبیق دهیم ، که این امر باعث بهبود عملکرد آنتن می شود.

در پژوهش های اخیر آنتن های مایکرواستریپی با المانهای حلقوی، عمل کوچک سازی سیگنال با خط انتقال 

 [8]ایح ساخت و شبیه سازی برقرار است. متامتریالی صورت گرفته و تطبیق نسبتا خوبی بین نت

مخابرات  ،سنسورهای مافوق صوت پیشرفته، مدیریت هوشمند انرژی خورشیدیکاربردهای دیگر بالقوه فرامواد 

 [9] ,[10] ,[11] ,[12]هستند.فرکانس باال در میدان جنگ ، ساختارهای محافظ در مقابل زمین لرزه ها 

 

 اتی در ساختارهای متامتریالبا تغییر الکتریسیتهتولید   .4

های های طراحی شده برای برداشت انرژی تابشدانشمندان با طراحی یک مدار الکتریکی و افزودن آن به دستگاه

  Wi-Fi هایاند انرژی مایکروویو را از منابع مختلفی مانند ماهواره، صوت و سیگنالالکترومغناطیسی محیط توانسته

به الکتریسیته تبدیل کنند. این ابزار انرژی اتالف شده را به ولتاژ جریان مستقیم و با کارایی مشابه آوری کرده و آنها را جمع

 .کندهای خورشیدی تبدیل میسلول

الکساندر کاتکو و آلن هاوکز، ضمن همکاری با استیون کامر، پروفسور مهندسی برق و کامپیوتر و محقق ارشد دانشگاه 

به یک بورد  ( 5ی پنج تایی )شکل گالس که به شکل یک آرایهر انرژی از جنس مس و فایبردوک و به وسیله پنج هدایتگ

 اند موفق به ساخت این ابزار شدند.الکتریکی متصل شده
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ولت انرژی  7.3کار مدار الکتریکی قادر به برداشت امواج مایکروویو و تبدیل آنها به نتیجه ایناند، درطراحان گفته

کند. هاوکز ولت نیرو تولید می 5اند که حدود موبایل مقایسه کرده USBنها این مقدار را با شارژهای الکتریکی است. آ

 درصد بود اما در 10تا  6روش بین وری تبدیل به این گوید هدف ما رسیدن به بیشترین میزان انرژی بود. در ابتدا بهرهمی

درصد برسانیم که این مقدار قابل مقایسه با  37ش داده و آن را به وری را به طرز چشمگیری افزایادامه ما توانستیم بهره

 [13] های خورشیدی است.کارایی سلول

ای از ای تنظیم کرد که عالوه بر برداشت انرژی از امواج مایکروویو، گسترهتوان به گونهفرامواد را می یاین آرایه

گوید: تاکنون کار زیادی به د الکتریسیته استفاده کند. کاتکو میها مانند ارتعاشات و امواج صوتی را برای تولیفرکانس

تواند کاربردهای صورت تئوریک روی فرامواد در این زمینه انجام شده بود، اما ما با کمی کار نشان دادیم این مواد می

 مصرفی زیادی داشته باشد.

 الکتریکی برداشت انرژی ها به منظور SRRاز : آرایه ای 5شکل 

 

 گیرینتیجه  .5

های به معرفی مختصری از متامتریال پرداخت شد و سعی گردید تا مختصراً از کاربردهای آن خصوصا در حوزه ی آنتن

 مخابراتی و تولید الکتریسیته بحث گردد. 

ن معمـولی امکـا آنتن هـایدهد که با پذیری را به محققان میای است که اجازه طراحی انعطافخواص فرامواد به گونه

شـوند در عملکـرد یکـدیگر تر میسنتی در فضایی که با هم در ارتباط هستند به هم نزدیـک هایآنتنآن نیست. زمانی که 

 دهدکنند. فرآیند به کار گرفته شده در طراحی فرامواد چنین معضالتی را در نظر گرفته و به آنها اجازه میاختالل ایجاد می

 یگر براحتی در کنار هم کار کنند. مت برای یکدها و بدون ایجاد مزاحبرخالف آنتن

هـا ای از فرکانستوان عالوه بر برداشت انرژی از امواج مایکروویو، گسـترهمی متامتریالآرایه همچنین با تنظیم مناسب 

 مانند ارتعاشات و امواج صوتی را برای تولید الکتریسیته استفاده کند.
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