Електромагнітні властивості таких штучних середовищ (метаматеріалів) як
періодичні структури на основі дротяних середовищ:
-

передача субхвильового зображення дротяними структурами;
застосування метаматеріалів у технології розробки пристроїв та приладів міліметрового
діапазону довжин хвиль.
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Методика та обладнання:
Розроблено експериментальну установку (скануючий модуль (рис. 1)) для реєстрації 2D
картин розподілу електромагнітного поля поблизу дротяних метаматеріалів (рис. 2) в
діапазоні частот 22-40 ГГц [1-6].

Рис.2 Дротяна лінза (метаматеріал)
Рис. 1: Зовнішній вигляд експериментальної установки

Результати досліджень:
1. Експериментально продемонстровані фокусуючи властивості дротяної лінзи[1,2].
2. Експериментально показано концентрацію дротяною лінзою електромагнітної енергії
(рис. 3) [3,4].
3. Розроблено експериментальну методику реєстрації просторового розподілу поля поблизу
дротяної лінзи [4,5].
4. Експериментально продемонстровано передача дротяною лінзою субхвильового
зображення із роздільною здатністю близько λ/15 (рис. 4) [6].

Рис.3 Картина 2D-розподілу електромагнітного поля
поблизу дротяного метаматеріалу

Рис.4 Субхвильове зображення поля від двох
точкових джерел на поверхні дротяної лінзи
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