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Introducere in studiul metamaterialelor. Linii de transmisiune artificiale de tip 
„Left Handed” 

Prefaţă 

 

Listă de abrevieri 

 

Capitolul I. Introducere 

1.1. Definiţia metamaterialelor 

1.2. Terminologia metamaterialelor 

1.3. Clasificarea materialelor în funcţie de semnul permitivităţii electrice, respectiv al 
permeabilităţii magnetice 

1.4. Istoricul metamaterialelor 

1.5. Evidenţierea caracterului de material LH pornind de la ecuaţiile lui Maxwell 

1.6. Fenomene specifice metamaterialelor 

1.7. Dinamica domeniului 

 

Capitolul II. Metode de modelare a liniilor de transmisiune CRLH omogene, ideale 

2.1. Propagarea undelor inverse în materiale şi metamateriale 

2.2. Teorema de echivalenţă dintre ecuaţiile lui Maxwell şi ecuaţiile unei linii de 
transmisiune cu parametri distribuiţi PLH 

2.3. Determinarea ecuaţiilor diferenţiale ale liniilor de transmisiune cu parametri 
distribuiţi 

2.4. Parametrii liniei de transmisiune PLH 

mailto:matrix@fx.ro
http://www.matrixrom.ro/


2.5. Modelarea structurilor compozite de tip CRLH unidimensionale prin metoda liniei 
de transmisiune 

2.6. Teorema de echivalenţă dintre ecuaţiile lui Maxwell şi ecuaţiile unei linii de 
transmisiune cu parametri distribuiţi CRLH 

2.7. Determinarea ecuaţiilor diferenţiale ale liniilor de transmisiune CRLH cu 
parametri distribuiţi 

2.8. Parametrii liniei de transmisiune CRLH 

2.9. Aplicaţii ale liniilor CRLH pentru realizarea dispozitivelor de tip „bandă dublă” 

 

Capitolul III. Metode de modelare a liniilor de transmisiune D-CRLH  omogene, 
ideale 

3.1. Teorema de echivalenţă dintre ecuaţiile lui Maxwell şi ecuaţiile unei linii de 
transmisiune cu parametri distribuiţi D-CRLH 

3.2. Determinarea ecuaţiilor diferenţiale ale liniilor de transmisiune cu parametri 
distribuiţi 

3.3. Determinarea parametrilor specifici propagării pentru o linie D-CRLH 

3.4. Linii de transmisiune D-CRLH echilibrate şi neechilibrate 

3.5. Linia de transmisiune D-CRLH văzută ca o componentă de „bandă dublă” 

 

Capitolul IV. Metode de modelare a liniilor de transmisiune E-CRLH  omogene, 
ideale 

4.1. Teorema de echivalenţă dintre ecuaţiile lui Maxwell şi ecuaţiile unei linii de 
transmisiune cu parametri distribuiţi E-CRLH 

4.2. Determinarea ecuaţiilor diferenţiale ale liniilor de transmisiune cu parametri 
distribuiţi 

4.3. Determinarea parametrilor specifici propagării pentru o linie E-CRLH 

4.4. Linii de transmisiune E-CRLH echilibrate şi neechilibrate 

4.5. Proprietatea de linie de transmisiune cu patru benzi a liniei de transmisiune E-
CRLH 

 



Capitolul V. Alternative de proiectare a liniilor de transmisiune CRLH ŞI D-CRLH 

 

Bibliografie 

 


