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1 Uvod 

Že stoletja človeško domišljijo burijo predstave o nemogočem. V literaturi in drugih oblikah 

umetnosti smo že videli in slišali za plašč nevidnosti, "superljudi" s sposobnostmi drugačnega 

videnja in ostale paranormalne pojave. 

Leta 1967 si je Veselago postavil vprašanje, kaj bi se zgodilo z materialom z negativnim 

lomnim količnikom. Ugotovil je, da bi takšen material povzročil, da bi izvor, ki se oddaljuje 

od sprejemnika, oddajal višjo frekvenco kot takrat, ko bi se sprejemniku približeval. Pri 

sevanju Čerenkova bi se svetloba gibala v nasprotno smer, kot smo navajeni. Na meji dveh 

snovi pa bi se svetloba lomila na isto stran vpadne pravokotnice. Ideja je ostala hipotetična 

nekaj desetletij, saj takšni materiali v naravi ne obstajajo [1]. Tri stoletja po objavi Optike 

Isaaca Newtona pa so v prvem desetletju novega tisočletja fiziki in inžinerji ustvarili nove 

materiale, ki vodijo in manipulirajo svetlobo, kot si je zamislil Veselago. Ustvarili so leče, ki 

premagajo uklonsko limito in celo "plašče", ki naredijo objekt  neviden za določeno valovno 

dolžino. Materiale so poimenovali metamateriali [2]. 

Metamateriali so periodične strukture sestavljene iz celic, ki so manjše kot valovna dolžina 

svetlobe, s katero material reagira. Takšne materiale z lahkoto naredimo na območju radijske 

valovne dolžine, kjer je dovolj, da so celice v velikosti nekaj mm. Za valovne dolžine v 

območju vidne svetlobe oziroma infrardečega spektra pa je ta velikost nekaj mikro- oziroma 

nanometrov. Novejše raziskave so pokazale, da so znanstveniki sposobni narediti tako majhne 

materiale z lastnostmi, ki jih je predvidel že Veselago [3]. 

V nadaljevanju seminarja bom predstavil teoretično osnovo negativnega lomnega količnika 

(pogl. 2). Nadaljeval bom s pridobivanjem in lastnostmi metamaterialov (pogl. 3). Nato bom 

opisal, kako so z eksperimentom potrdili negativni lomni količnik (pogl. 3.1), na koncu pa 

bom predstavil še uporabo metamaterialov (pogl. 3.2). 

2 Negativni lomni količnik 

Za izpeljavo lomnega količnika izhajamo iz treh Maxwellovih enačb; Faradeyevega, 

Amperovega  in Gaussovega. Faradeyev indukcijski zakon poveže integral jakosti električna 

polja (   ) po zaključeni poti s spremembo magnetnega pretoka skozi to zanko. Če ni tokov, se 

Amperov zakon glasi: 

           
 

  
        , (1) 

kjer je    premik vzdolž zanke,   čas,     gostota magnetnega polja in    površina zanke. 

Amperov zakon pove, da je magnetna napetost po sklenjeni zanki enaka vsoti zaobjetih in 

premikalnih tokov: 

           
 

  
         , (2) 

kjer je      jakost magnetnega polja in      gostota električnega polja. Gaussov zakon poveže 

električni pretok skozi zaključeno ploskev z objetim nabojem (  :  

            , (3) 

kjer je   zaobjet naboj. Upoštevamo še enačbi: 
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             (4) 

in 

             , (5) 

kjer je ε električna permeabilnost, µ magnetna permeabilnost,    influenčna konstanta in    

indukcijska konstanta. Zaradi enastovnosti naj bosta ε in µ krajevno homogena (izotropno 

sredstvo). Če upoštevamo Stokesov teorem za levo stran enačb (1) in (2) ter Gaussov teorem 

za levo stran enačbe (3), dobimo naslednje enačbe: 

           rot        , (6) 

            rot         , (7) 

            div        , (8) 

Naboj pa lahko zapišemo kot integral gostote naboja   po prostornini: 

       .   

Iz kombinacije enačb (1) in (6) dobimo diferencialno obliko indukcijskega zakona: 

 rot       
    

  
, (9) 

iz kombinacije enačb (2) in (7) diferencialno obliko Amperovega zakona; 

 rot       
     

  
. (10) 

iz enačb (3) in (8) pa diferencialno obliko Gaussovega zakona: 

div       . 

Nad enačbo (9) izvedemo rotor in upoštevamo enačbi (4) in (5) in nato upoštevamo enačbo 

(10) ter dobimo: 

 rot (rot              
     

   
. (11) 

Nato še upoštevamo: 

 rot (rot       grad (div          .   

Če ni prostih nabojev, sledi, da je     in potem je div       . Iz enačbe (4) pa sledi, da je 

potem tudi div     enaka 0, če se   v kraju ne spreminja: 

 rot (rot            . (12) 

Če združimo enačbi (11) in (12) dobimo valovno enačbo: 

      
  

  
 

     

   
, (13) 

pri čemer je            in 
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       . (14) 

Poglejmo si možno rešitev enačbe (15) v izotropnem sredstvu. Uporabimo nastavek za ravni 

val, ki se razširja v smeri   : 

        
        . (15) 

Vstavimo enačbo (15) v valovno enačbo (13)  in dobimo: 

           

  
    , 

kar pomeni, da je enačba (13) rešljiva, če velja, da je: 

       
 

  
. 

Iz tega sledi, da je valovna enačba (13) rešljiva tako za pozitivne, kakor tudi za negativne 

lomne količnike.  

Optične lastnosti materiala opisujeta dve konstanti: električna (ε) in magnetna (µ) 

permeabilnost. Iz enačbe (14) je razvidno, da je od njunih vrednosti odvisen lomni količnik. 

Veselago je pokazal, da ima material negativni lomni količnik, če sta obe konstanti negativni. 

Čeprav se dielektrična resonanca, ki vodi do negativne ε, pojavlja v žlahtnih kovinah v naravi 

pri frekvencah vidne svetlobe (400 - 790 THz), pa magnetna resonanca izgine pri frekvenci 

nad 100 GHz. Iz tega je razvidno, da metamateriala ne moremo najti v naravi. Prvi umetni 

metamaterial z negativnim lomnim količnikom (NIM - negative index media), je bil 

predstavljen leta 2000. Deloval je pri mikrovalovnih frekvencah (~10 GHz) [1].  

Poglejmo si posledico negativnega lomnega količnika. Če  vpade snop svetlobe iz vakuuma v 

snov z negativnim lomnim količnikom, se žarek lomi po lomnem zakonu: 

                , (18) 

kjer je    vpadni in    lomni kot. Če je vpadni kot večji od 0 stopinj, iz enačbe (18) sledi, da 

je lomni kot manjši od 0 stopinj. Žarek se torej lomi na isto stran vpadne pravokotnice (slika 

1). 

 

Slika 1. Lom svetlobe pri prehodu iz vakuuma v snov z negativnim lomnim količnikom.    

predstavlja vpadni in    lomni kot. Vpadni in lomni žarek sta na isti strani pravokotnice. 

vakuum
1

Snov z negativnim

lomnim količnikom
 2
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Na sliki 2 opazujemo lom svetlobe v treh različnih pogojih. Opazimo, da v vakuumu ne pride 

do loma svetlobe (slika 2a). Naslednji dve fotografiji prikazujeta lom svetlobe v sredstvu s 

pozitivnim (slika 2b) in negativnim lomnim količnikom (slika 2c). Opazimo, da se v sredstvu 

z negativnim lomnim količnikom svetloba lomi na isto stran vpadne pravokotnice (glej tudi 

sliko 1), v sredstvu s pozitivnim lomnim količnikom pa na nasprotno stran [4]. 

 

Slika 2. Negativni lom [5]. a) Prazen kozarec  (ni loma). b) Lom v običajnem sredstvu, kot je 

voda. c) Lom v sredstvu z negativnim lomnim količnikom. 

3 Metamateriali 

Metamateriali so umetno zloženi materiali s periodično strukturo, ki deluje v parih. Pri tem en 

element poskrbi za negativen ε in drug element za negativen µ. Te strukture so lahko različnih 

oblik, kot lahko vidimo na sliki 3. Razlika v interakciji elektromagnetnega valovanja s snovjo 

med metamaterialom in navadnim materialom je posledica same strukture metamateriala, ki je 

manjša od valovne dolžine elektromagnetnega vala. Če želimo, da se metamaterial obnaša kot 

homogen material, mora biti ločljivost strukture manjša od valovne dolžine 

elektromagnetnega valovanja. Znanstveniki si prizadevajo narediti metamateriale z 

negativnim lomnim količnikom v območju infrardečega in vidnega dela spektra. V 

mikrovalovnem področju so namreč že zelo uspešni, saj je tam valovna dolžina bistveno večja 

(nekaj cm) kot v vidnem delu spektra (nekaj nm) [3]. 

Metamateriali namerno vsebujejo snovi vključene v drugo snov, da se hkrati doseže negativne 

ε in µ. Trenutno je izdelava metamaterialov v domeni litografskih procesov, ki pa so zelo 

dragi. Želja znanstvenikov pa je, da bi množično izdelovali metamateriale po nizki ceni, zato 

inžinerji iščejo način, kako poceniti in pohitriti izdelavo metamaterialov. Za dosego cilja v 

vidnem spektru so potencialno možnost uporabe pokazale pravilne zgradbe koloidnih delcev 

(dispergiranih snovi v disperznem sredstvu kot npr. mleko) [3]. Dokončne rešitve pa trenutno 

še ni na obzorju. 

 

a) b) c)
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Slika 3.  Strukture metamaterialov [6]. a) Dvojna ribiška mreža z več plastmi (uporabljen za 

metamaterial z lomnim količnikom -0,6). b) Kiralni metamaterial, narejen z elektronsko 

litografijo. c) Kiralni metamaterial, narejen z laserjem in elektronsko galvanizacijo. 

d) Hiperbolični metamaterial. e) Večplastni kovinski dielektrični metamaterial, narejen iz 

vezanih plazmoničnih cevčic. Lomni količnik je negativen pri določenih frekvencah in je 

neodvisen od vpadnega kota svetlobe. f) Osnovna oblika metamaterialov (SRR - split ring 

resonator) orientirana v vse tri dimenzije. g) Širokokotni metamaterial. h) Povezan kubično-

simetrični metamaterial. i) Magnetni metamaterial iz več gruč atomov (med 3 in 50000), 

narejen s spontano postavitvijo delcev. j) Vsi dielektrični metamateriali z negativnim lomnim 

količnikom so narejeni iz dveh skupin krogelne oblike z visokim lomnim količnikom, 

urejenih v preprosto kockasto rešetko.  

3.1 Eksperimentalna potrditev obstoja negativnega lomnega količnika  

Predstavil bom poskus, s katerim so pokazali, da lahko ima nek material negativni lomni 

količnik. Poskus so naredili v mikrovalovnem območju pri frekvencah med 7 in 12 GHz. Za 

poskus so uporabili vzorca prizmaste oblike. Eden izmed vzorcev je bil narejen iz teflona, 

drugi pa iz metamateriala. Vzorec so postavili med dve okrogli aluminijasti plošči (slika 4a). 

Mikrovalovi so se do vpada na prizmo razširjali po koaksialnem kablu, kar je zmanjšalo 

divergenco vpadnega žarka. Konec koaksialnega kabla je bil postavljen 1 m od vzorca. 

Mikrovalovi so se razširjali skozi polarizirano elektromagnetno polje, ki je bilo usmerjeno  

pravokotno na vzorec, saj so s tem dosegli, da so mikrovalovi vpadli le pravokotno na prizmo 

in s tem nismo dobili dodatnih zaznav na detektorju.  Pri prehodu skozi prizmo se je žarek 

mikrovalov lomil. Na izhodu so postavili detektor, ki so ga vrteli okoli prizme v korakih po 

1,5°. Izmerjena intenziteta v odvisnosti od lomnega kota   je prikazana na sliki 4b. Iz 

diagrama so razbrali, da največjo intenziteto pri metamaterialu dobimo pri kotu cca. -61 

stopinj, iz katerega potem po lomnem zakonu izračunamo lomni količnik metamateriala: 

        . Primerjalni rezultat za lomni količnik teflona,        , se je ujemal z vnaprej 

izmerjenim lomnim količnikom. S tem pa so potrdili, da material z negativnim lomnim 

količnikom obstaja in da je bil eksperiment narejen v legitimnih pogojih. 
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Slika 4. Izvedba eksperimenta [7]. a) Skica postavitve eksperimenta. b) Diagram intenzitete v 

odvisnosti od lomnega kota  . 

3.2 Uporabnost metamaterialov 

Lastnosti metamaterialov omogočajo uporabo na številnih področjih. Največ razburjenja 

vnašajo tako imenovani zakrivalniki (cloaks). Za znanost so še pomembnejše superleče in 

antene narejene iz metamaterialov, ki izboljšujejo moč povezave v informacijski tehnologiji. 

V nadaljevanju seminarja bom podrobneje predstavil zakrivanje, superleče in antene iz 

metamaterialov. 

3.2.1 Zakrivanje 

Kako narediti nekaj nevidno? Za lažjo predstavo si zamislimo tkanino s posebno lastnostjo. 

Lastnost tkanine je, da se svetloba razširja po nitih, namesto da bi se razširjala skozi luknje 

med šivi, kot smo navajeni. Če naredimo luknjo skozi to tkanino, bo svetloba potovala okoli 

luknje po vnaprej začrtani poti, saj lahko svetloba potuje le po nitih. Če v luknjo damo objekt, 

bo prav tako svetloba potovala okoli objekta, kar pomeni, da je objekt neviden [8]. 

Že v uvodu seminarja sem nakazal, da je lažje narediti metamateriale v mikrovalnem kot v 

vidnem valovnem območju. Valovna dolžina vidne svetlobe je med 400 in 700 nm. 

Metamaterial, ki bi ga potrebovali za zakrivanja objekta v vidnem območju, bi moral biti zato 

še manjši. Zato so se znanstveniki s problemom zakrivanja spopadli najprej v mikrovalovnem 

območju, kjer so valovne dolžine nekaj cm. Leta 2006 so na univerzi Duke zakrili bakren valj 

na območju mikrovalovne frekvence 8,5 GHz (valovna dolžina cca. 3,5 cm). Lastnosti 

metamateriala: radialna (   ) in kotna (   ) magnetna permeabilnosti ter električna 

permeabilnost (    , so odvisne od kraja in se spreminjajo z r, kar je razvidno iz slike 5. 

Razvidna je tudi oblika metamateriala. 

Eksperiment so izvedli v dveh fazah. Najprej so matematično določili lastnosti metamateriala. 

Izkazalo se je, da morajo biti       in     krajevno odvisne. Rezultat je prikazan na sliki 6a. 

Sive črte predstavljajo razširjanje elektromagnetnega valovanja. Iz slike je razvidno, da bi se v 

idealnem primeru valovanje razširjalo okoli bakrenega valja. Rdečerumene črte predstavljajo 

mikrovalovno valovanje. Zaradi težav z izgradnjo materiala s takšnimi lastnostmi, so izbrali 

material, ki je prikazan na sliki 5. Edina razlika, ki se pojavi, je odboj. Matematična 

simulacija takšnega materiala je prikazana na sliki 6b. Na sliki 6c so prikazane 

eksperimentalne meritve, kjer bakrenega valja ne zakriva obroč iz metamateriala. Na zadnji 

 ][
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sliki 6d pa vidimo dejanski rezultat zakrivanja z metamaterialom, ki je prikazan na sliki 5. 

Kljub temu, da zakrivanje ni idealno zaradi nepopolnega metamateriala, pa lahko vidimo 

mehanizem, ki je potreben za elektromagnetno zakrivanje. 

 

Slika 5.  Struktura metamateriala in graf s parametri       in    [9].    (rdeča črta) je 

pomnožen zaradi jasnosti s faktorjem 10.    (rumena črta) ima konstantno vrednost 1. 

   (modra črta) ima konstantno vrednost 3,423. Na kvadratastih prozornih shemah vidimo 

posamezne SSR celice na obročih (10 zunanjih obročev in en notranji).  

 

Slika 6. Elektromagnetno polje v okolici bakrenega valja (notranji krog) obdanega z 

metamaterialom (zunanji kolobar) [9]. Zunanji krog predstavlja plašč iz metamateriala, 

notranji krog pa bakreni valj. a) Simulacija plašča v idealnih pogojih. b) Simulacija plašča z 

zmanjšanimi lastnostmi plašča. c) Eksperimentalne meritve bakrenega valja brez plašča.  

d) Eksperimentalne meritve bakrenega valja objetega s plaščem.  

V letu 2010 so znanstveniki že naredili zasnovo za 3D model zakrivanja na območju vidne 

svetlobe [10]. Znanstveniki želijo tehnologijo uporabiti za prekrivanje mrtvega kota v 
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avtomobilih, letalih in ostalih prevoznih sredstvih. Vojska pa bi z metamateriali želela narediti 

tank, prav tako pa že dalj časa razvijajo tehnologijo za sestavo nevidnega letala. Poprej so 

poskušali letalo narediti s kombinacijo zrcal, projektorjev in kamer. Metamateriali pa bi 

omogočili nevidno letalo konstruirati brez odvečne opreme. Kljub fascinantnim odkritjem pa 

smo še daleč od zmožnosti, da bi nevidna letala letela na nebu, saj je, kot smo videli v 

eksperimentu, frekvenčno področje "nevidnosti" zelo ozko. 

3.2.2 Superleče 

Leče, kot jih poznamo, imajo vsaj eno ploskev ukrivljeno. Zaradi uklona je njihova ločljivost 

omejena z valovno dolžino vpadnega elektromagnetnega vala. Pri superlečah, kjer je lomni 

količnik metamateriala negativen, lahko dosežemo, da se žarki lomijo tudi, če je leča 

planparalelne oblike. Po prehodu svetlobe skozi superlečo, ki ima negativni lomni količnik, 

dobi svetloba nasprotno fazo, ta povzroča, da slika pride skozi lečo brez faznega zamika. To 

se zgodi, ker se evanescentni valovi po prehodu svetlobe skozi superlečo ojačijo, namesto da 

bi se eksponentno zadušili, kot smo vajeni pri navadni leči. Če združimo transverzalne valove 

in evanescentne valove v fazi in amplitudi, dobimo popolno sliko [1]. Prednosti superleče v 

primerjavi z običajnimi lečami so oblika leče, ki je planparalelna (lažja za izdelavo) in boljša 

ločljivost slike (nismo omejeni zaradi uklona svetlobe) [11]. 

 

Slika 7. Superleča. Superleča nam preslika original v sliko brez izgub v ločljivosti. Če 

spremenimo debelino leče, lahko sliko raztegnemo oziroma pomanjšamo z vsemi 

podrobnostmi. 

3.2.3 Antene 

Namen antene je oddajati energijo v prazen prostor. Navadne antene, ki so majhne v 

primerjavi z velikostjo valovne dolžine, pošljejo večino signala nazaj k sprejemnikom. Antene 

iz metamaterialov pa to energijo shranjujejo. Takšne antene so zelo koristne v brezžičnih 

sistemih, ki se iz dneva v dan zmanjšujejo (npr.: prenosni radarji za iskanje tunelov, 

mikrosenzorji,…). Prav tako pa se antene iz metamaterialov s pomočjo litografije tiskajo na 

matično ploščo osebnih računalnikov [12]. 

4 Zaključek 

Metamateriali, zaradi svoje zgradbe in fizikalnih lastnosti, v fiziko in s tem tudi v svet 

prinašajo mnogo novih spoznanj in naprav, ki so se nam zdele nemogoče. Ljubitelji Harry 

predmet slika

leča

•
F
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Potterja lahko upajo na plašč nevidnosti, znanstveniki bodo s pomočjo superleč odkrili še 

kakšno neodkrito posebnost v vesolju, hitrost brezžičnih povezav se bo še naprej povečevala. 

V seminarju sem predstavil že odkrita področja in nakazal možnosti za nadaljnjo uporabo. 

Glede na število člankov, ki se pojavljajo v mnogih revijah, mislim, da se bo naša prihodnost 

v bodoče vrtela okoli uporabe metamaterialov. V seminarju sem tudi opisal nekatere postopke 

meritev in tudi trud, ki je potreben, da se takšni metamateriali naredijo. Opozoril sem tudi na 

zlorabo teh materialov in srčno upam, da se v prihodnosti znanost ne bo izkrivljala za zlobne 

namene. Kot je rekel že Albert Einstein: "Vsak inteligenten bedak lahko naredi stvari večje, 

kompleksnejše, nasilnejše. Da stvari premakne v nasprotno smer, pa je potreben genij z veliko 

hrabrosti [14]." ("Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more 

violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the opposite 

direction.").  
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