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خالصه
در این مقاله مروری بر خواص متامتریال ها و کاربردهای آنها پرداخته شده است .متامتریال یا فراماده به ماده مرکبی
گفته می شود که دارای خواص نامتعارف الکترومغناطیس در ساختار وجودی خود است .آنچه این مواد را غیر معمول کرده
است ،خاصیت ضریب شکست منفی نور در آنها است ،به این معنا که این مواد نور را در جهت مخالف مواد عادی منعکس
میکنند .ساختارهای متامتریال با توجه به ویژگیهای منحصر بفرد خود ،توانسته است خود را به عنوان یکی از مهمترین
موضوعات طراحی مایکروویوی مطرح نماید .مواد الکترومغناطیس تشکیل دهنده آنها میتواند با دستکاری مختصر و دقیق
ساختارشان «تنظیم» نیز بشود .کاربرد این ساختارها در طراحی آنتنها  ،فیلترها ،کوپلرها به سرعت در حال گسترش
میباشد .این مواد در بهبود عملکرد آنتن ها موثر میباشد ؛ با استفاده از پوششی از متامتریال می توان امپدانس داخلی آنتن
را تغییر و حتی آن را با فضای آزاد تطبیق داد  ،که این امر باعث بهبود عملکرد آنتن می شود .همچنین آرایه فرامواد
(متامتریال) را میتوان به گونهای تنظیم کرد که عالوه بر استحصال انرژی از امواج مایکروویو ،گسترهای از فرکانسها مانند
ارتعاشات و امواج صوتی را برای تولید الکتریسیته استفاده کند .در این مقاله به نحوهی برداشت انرژی تابش
الکترومغناطیسی و انرژی مایکرویوی با استفاده از متامتریال که از منابع مختلفی مانند ماهواره ،صوت و سیگنال های وای
فای جمع آوری میشوند و به الکتریسیته تبدیل میگردند ،پرداخته میشود.
کلمات کلیدی :متامتریال  ،ضریب شکست منفی  ،امواج مایکروویو
 .1مقدمه
متامتریال ( )Metamaterialبه مادهای گفته میشود که دارای خواص نامتعارف الکترومغناطیس در ساختار درونی
خود است .نکتهی قابل توجه در این مواد خاصیت ضریب شکست منفی نور در آنها است ،به این معنا که این مواد نور را در
جهت مخالف مواد عادی شکسته و منحرف میکنند]1[ .
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متامتریال ها ساختارهای ترکیبی هستند که برای تغییر خواص الکترومغناطیسی موثر مواد به صورت مصنوعی
ساخته می شوند .عموما سنتز متامتریالها با استفاده از رزوناتورهایی مثل  split ring resonatorsصورت می گیرد .در
این خصوص نکته ی کلیدی اندازه ی بسیار کوچک این رزوناتور ها در قیاس با طول موج مورد استفاده است .همچنین،
فشرده بودن این رزوناتورها همراه با مفاهیم الهام گرفته شده از تئوری متامتریال میتواند در طراحی مدارهای صفحه ای
فشرده مورد استفاده قرار گیرد .د ر این راستا ،با توجه به نیاز روز افزون به فشرده سازی مدارهای صفحه ای مایکروویو،
گیگاهرتز و تراهرتز ،خصوصا در ادوات الکترونیکی و مخابراتی سیار ،به بررسی ساختار فرامواد خواهیم پرداخت[2].
در علم مواد ،متامتریال مواد فوتونیکی توسعه یافته اند که فوتون نور بعنوان حامل اصلی اطالعات است .رفتار غیر
عادی فاز میدانها در متامتریال باعث میشود به خواصی دست یافت که به کمک دیالکتریکهای معمولی نمیتوان آن
خواص را ایجاد کرد ،و میتوان از این ویژگی فرامواد در حوزه های مختلف بهره گرفت .این مواد از ترکیب میلههای ریز و
مجموعهای از حلقههای فلزی و مانند آنان ساخته شده اند که برای اولین بار توسط دیوید اسمیت ()David Smith
استاد دانشگاه کالیفرنیا ساخته شد .خواص نامتعارف این مواد سبب شده است که از آنها در زمینههای مختلف استفاده
شود از جمله در مهندسی مایکروویو  ،موجبرها ،جبران پاشندگی ،آنتنهای هوشمند ،لنزها و نمونههای فراوان دیگر .بهره
گیری از مواد با دی الکتریک مصنوعی در مهندسی ماکروویو برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت .در
حالی که تحقیقات برای دستکاری در امواج الکترومغناطیسی مواد مصنوعی در پایان قرن  19در جریان بود[3].
ویکتور وسالگو در سال  ، 1967معادالت ماکسول را بر اساس موادی فرضی که دارای نفوذپدیری و گذردهی همزمان
منفی بودند ،ارائه نمود .وی به صورت تئوری اثبات نمود که امواج صفحه ای در این مواد فرضی از ویژگی ”چپگرد" پیروی
می نمایند .وسالگو همچنین نشان داد که نتیجه فرض فوق این ویژگی های الکترومغناطـیسی ضریب شکست منفی و
معکوس شدن اثر داپلر را به همراه دارد .اولین کاربرد چنین موادی در دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفت که توانستند آرایه ای
متناوب حجمی تشکیل یافته از سیمهای فلزی و ساختارهای متناوب تشدید کننده های رینگ شکافدار ایجاد نمایند که
شرط نفوذ پدیری و گذردهی موثر منفی همزمان را ارضا می نمود .نتایج بدست آمده توسط وسالگو ،به مدت سی سال به
فراموشی سپرده شد .در دهه  ،1990پندری توانست از آرایه ای از سیم های فلزی ،گذردهی منفی بدست آورد و در ادامه
مطالعات خود نفوذ پذیری منفی را از ساختارهای متناوب تشدید کننده های رینگ شکافدار ،بدست آورد[4].
شاید نوید بخش ترین پیشرفت اخیر در مورد مواد،کشف ماده ایی جدید و هیجان انگیز مسوم به متامتریال باشد که
ممکن است روزی اشیاء را واقعا نامرئی کند .مضحک است که روزی ساخت متامتریال امکان ناپذیر تلقی می شد زیرا آن ها
قوانین اپتیک را نقض می کنند .اما در سال  2006پژوهشگران در دانشگاه دوک کارولینای شمالی و امپریال کالج لندن با
موفقیت ،متامتریال را برای نامرئی کردن شیء در برابر تابش میکروموج به کار گرفتند .هرچند هنوز موانع زیادی بر سر راه
وجود دارد اما برای نخستین بار اکنون طرحی برای نامرئی ساختن اشیاء پیش رو داریم[5].
از این مواد میتوان در حوزه های تولید الکتریسیته نیز استفاده کرد و این امر با تغییر ساختار مواد صورت میگیرد که در
ادامه به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت .در این مقاله ابتدا به معرفی بنیادی و ساختار متامتریال ها می پردازیم ،سپس
در بخش سوم کاربردهای کلی و در بخش چهارم تولید الکتریسیته با ایجاد تغییراتی در ساختار متامتریال ها را توضیح
میدهیم .نتیجه گیری نهایی نیز در بخش پنجم صورت خواهد گرفت.
 .2معرفی بنیادی و ساختار
مواد عادی (شکل  )1در طبیعت دارای اپسیلون (ضریب نفوذپذیری الکتریکی) و مو (ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی)
مثبت هستند .متامتریال به موادی گفته می شود که دارای اپسیلون و مو منفی باشند( ،شکل  )2این باعث می شود که
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انتشار موج در این مواد با انتشار موج در مواد عادی فرق بکند ،اگر فقط اپسیلون یا مو منفی باشد موج در این مواد انتشار
نمی یابد و دچار تضعیف شدید می شود اما اگر هر دوی آن ها منفی شود موج در این مواد قابل انتشار خواهد بود ولی با
مواد عادی فرق می کند.
مهم ترین تفاوت آن با مواد عادی این است که در مواد عادی انرژی حمل شده توسط موج در همان جهت حمل می
شود که موج انتشار پیدا می کند ولی در متامتریال ها انرژی در جهت معکوس انتشار موج حمل می شود؛ دومین تفاوت
مهم این است که در متامتریال ها امواج میرا تقویت می شوند.

شکل  :1یک ماده ی عادی با اتمهایش

شکل  :2یک متامتریال با اتم های مصنوعی
یک تصور غلط و گسترده ای که با توجه به نظریه ی نسبیّت  ،ایجاد شده است این است که هیچ چیزی نمی تواند بر
سرعت نور در خالء غلبه کند؛ یعنی چگالی نوری ،کمتر از عدد یک شود ،چرا که چگالی نوریِ خالء برابر یک است و
هرچه چگالی نوری یک ماده بیشتر باشد ،سرعت نور در آن ماده کمتر است .این تصور غلط است؛ چرا که چگالی نوری ،
سرعت فازی نور را اندازه می گیرد که انرژی و اطالعات را حمل نمی کند؛ الزم به ذکر است این انرژی و اطالعات هستند
که سرعت انتشار نور را محدود می کنند ؛ سرعت فازی نور ،سرعتی است که قله های موج حرکت می کند و می تواند از
سرعت نور در خال بیشتر شده و در نتیجه ،چگالی نوریِ زیر عدد یک را حاصل شود؛ این قضیه می تواند در فرکانسهای
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نزدیک به فرکانس های تشدید برای پالسماها و برای اشعه ی ایکس اتفاق بیافتد ،در رژیم اشعه ی ایکس  ،ضریب های
شکست کوچکتر امّا نزدیکتر به عدد یک هستند .ولی استثناهای نزدیک به فرکانس تشدید را هم داریم.
تحقیقات اخیر نشان داده است که مواد دارای ضریب شکست منفی نیز وجود دارند ]6[ .ضریب شکست منفی به طور
معمول در مواد طبیعی وجود ندارد ،ولی در بعضی فرامواد این خاصیت دیده میشود .ضریب شکست منفی زمانی به وجود
میآید که ثابت گذردهی خالء  εو تراوایی مغناطیسی  μماده در یک فرکانس مشخص به طور همزمان منفی باشند .سمت
راست شکل  ، 3برای ضریب شکستِ منفی است.

شکل  : 3سمت راست برای ضریب شکست منفی و سمت چپ برای ضریب شکست مثبت
تقریبا تمام مواد از نظر اپتیکی دارای ضریب گذردهی ( )εو نفوذپذیری ( )μمثبت می باشند .ماده ای که دارای یکی از دو
ضریب  εیا  μمنفی است ،در تابش الکترومغناطیسی کدر است  .در عمل مواد شفاف دارای ضریب شکست  nحقیقی می
باشد که از رابطه ( )1تعیین شود.
n   

)(1

متامتریال ها باید به صورت مصنوعی ساخته شوند و در طبیعت وجود ندارند .معموال برهم کنش فلز با امواج
الکترومغناطیسی باعث می شود که در بعضی مواقعِ خواص متامتریال به وجود بیاید؛ بنابراین متامتریال ها معموال از یک
دی الکتریک که داخل آن پر از المان های فلزی ریز هستند درست شده اند .مثال اگر تعداد زیادی سیم های فلزی به شکل
مرتب در داخل یک دی الکتریک قرار داده شوند  ،آن وقت این ساختار در بعضی فرکانس ها دارای اپسیلون منفی می
شود؛ دلیل آن این است که سیم ها موج الکترومغناطیسی را طوری باز می تابانند که مثل این می ماند که ماده دارای
اپسیلون منفی است .باید ابعاد سیم ها از طول موج تابشی خیلی کم تر باشد.
همچنین ) SRR (Split-ring Resonatorها یکی از المان های معمول برای تولید متامتریالها هستند .اگر بر روی الیه
ای کپتون دایره های فلزی قرار داده بشود  ،این ماده از خودش مو منفی نشان خواهد داد چرا که حلقه های فلزی طوری
میدان مغناطیسی رو عوض می کنند که مکعب دارای مو منفی میشود( .شکل [7] )4

شکل SRR : 4
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همانطور که در شکل  4دیده میشود ،تشدید کننده از دو حلقه مسی متحدالمرکز تشکیل شده است که روی الیه از کپتون
سوار شده اند.
 .3کاربرد
متامتریال ها ترکیباتی با خواص اپتیکی ای هستند که در طبیعت مشابه ندارد .این مواد با کارگذاری درون کاشت هایی از
ماده ساخته می شوند که موج های الکترو مغناطیس را مجبور به خمیده شدن به شیوه های نامعمول می کند.
دانشمندان مدارهای کوچک الکتریکی را در نوارهای مسی با آرایش دایره های هم مرکزِ تخت ،شبیه به المنت های
اجاق برقی جایگذاری کردند .نتیجه آمیخته ای پیچیده از سرامیک ،تفلون ،فیبرهای کامپوزیتی و اجزای فلزی بود؛ این
درون کاشت های کوچک در مس  ،خم کردن و مسیردهی به تابش میکروموج به شیوه ای ویژه را ممکن می سازند.
مسیری را که آب در اطراف یک تخته سنگ بزرگ می پیماید را تصور کنید؛ چون آب به سرعت در اطراف تخته سنگ می
پیچد ،حضور تخته سنگ در پایین دست ،از بین می رود؛ به عبارتی در نقطه ای که آب به دور تخته سنگ به طریقی می
پیچد تخته سنگ نامرئی شده است .به همین نحو متامواد می توانند پیوسته مسیر میکروموج ها را تغییر دهد و خم کنند
به طوری که مثال در اطراف یک استوانه قرار داده شوند اصوالً هر چیزی درون استوانه را نسبت به میکروموج ،نامرئی می
کنند .دانشمندان با ساخت وسیله ای متشکل از ده حلقه ی فایبرگالس پوشیده از عناصر مسی با موفقیت این اصل را به
نمایش درآوردند .حلقه ی مسی درون این وسیله تقریبا به طور کامل نسبت به تابش میکروموج نامرئی شد و تنها سایه ای
اندک ایجاد کرد .و در پایان با ید بگویم که متامواد برای نور مرئی نیز در دست ساخت می باشد که البته هنوز فاصله ایی
چندین ساله با آنها وجود دارد.
از کاربرد های دیگر متا متریال این است که در لنزهای کامل می توان از آن استفاده کرد؛ لنز کامل به لنزی گفته می
شود که دارای دقت بی نهایت است و هر جسم ریزی را با آن می توانید ببینید.
کاربرد مهم مواد متامتریال در بهبود عملکرد آنتن ها می باشد؛ با استفاده از پوششی از متامتریال می توان امپدانس
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
متامتریالی صورت گرفته و تطبیق نسبتا خوبی بین نتایح ساخت و شبیه سازی برقرار است[8] .
کاربردهای دیگر بالقوه فرامواد مدیریت هوشمند انرژی خورشیدی ،سنسورهای مافوق صوت پیشرفته ،مخابرات
فرکانس باال در میدان جنگ  ،ساختارهای محافظ در مقابل زمین لرزه ها هستند[12], [11], [10], [9].
 .4تولید الکتریسیته با تغییراتی در ساختارهای متامتریال
دانشمندان با طراحی یک مدار الکتریکی و افزودن آن به دستگاههای طراحی شده برای برداشت انرژی تابشهای
الکترومغناطیسی محیط توانسته اند انرژی مایکروویو را از منابع مختلفی مانند ماهواره ،صوت و سیگنالهای Wi-Fi
جمعآوری کرده و آنها را به الکتریسیته تبدیل کنند .این ابزار انرژی اتالف شده را به ولتاژ جریان مستقیم و با کارایی مشابه
سلولهای خورشیدی تبدیل میکند.
الکساندر کاتکو و آلن هاوکز ،ضمن همکاری با استیون کامر ،پروفسور مهندسی برق و کامپیوتر و محقق ارشد دانشگاه
دوک و به وسیله پنج هدایتگر انرژی از جنس مس و فایبرگالس که به شکل یک آرایهی پنج تایی (شکل  )5به یک بورد
الکتریکی متصل شدهاند موفق به ساخت این ابزار شدند.
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طراحان گفتهاند ،درنتیجه اینکار مدار الکتریکی قادر به برداشت امواج مایکروویو و تبدیل آنها به  7.3ولت انرژی
الکتریکی است .آنها این مقدار را با شارژهای  USBموبایل مقایسه کردهاند که حدود  5ولت نیرو تولید میکند .هاوکز
میگوید هدف ما رسیدن به بیشترین میزان انرژی بود .در ابتدا بهرهوری تبدیل به این روش بین  6تا  10درصد بود اما در
ادامه ما توانستیم بهرهوری را به طرز چشمگیری افزایش داده و آن را به  37درصد برسانیم که این مقدار قابل مقایسه با
کارایی سلولهای خورشیدی است[13].
این آرایهی فرامواد را میتوان به گونه ای تنظیم کرد که عالوه بر برداشت انرژی از امواج مایکروویو ،گسترهای از
فرکانس ها مانند ارتعاشات و امواج صوتی را برای تولید الکتریسیته استفاده کند .کاتکو میگوید :تاکنون کار زیادی به
صورت تئوریک روی فرامواد در این زمینه انجام شده بود ،اما ما با کمی کار نشان دادیم این مواد میتواند کاربردهای
مصرفی زیادی داشته باشد.

شکل  :5آرایه ای از  SRRها به منظور برداشت انرژی الکتریکی
 .5نتیجهگیری
به معرفی مختصری از متامتریال پرداخت شد و سعی گردید تا مختصراً از کاربردهای آن خصوصا در حوزه ی آنتنهای
مخابراتی و تولید الکتریسیته بحث گردد.
خواص فرامواد به گونهای است که اجازه طراحی انعطافپذیری را به محققان میدهد که با آنتن هـای معمـولی امکـان
آن نیست .زمانی که آنتنهای سنتی در فضایی که با هم در ارتباط هستند به هم نزدیـکتر میشـوند در عملکـرد یکـدیگر
اختالل ایجاد می کنند .فرآیند به کار گرفته شده در طراحی فرامواد چنین معضالتی را در نظر گرفته و به آنها اجازه میدهد
برخالف آنتنها و بدون ایجاد مزاحمت برای یکدیگر براحتی در کنار هم کار کنند.
همچنین با تنظیم مناسب آرایه متامتریال میتوان عالوه بر برداشت انرژی از امواج مایکروویو ،گسـترهای از فرکانسهـا
مانند ارتعاشات و امواج صوتی را برای تولید الکتریسیته استفاده کند.
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