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شبیه سازی و مهندسی فراماده هایپربولیک چندالیهای با پاسخ اپتیکی پهن باند در
ناحیه طول موجی مرئی
 سيد حسن توسلی،مریم محمودی
 پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی، ولنجک، تهران،ایران
 این.چکیده – فرامواد هایپربولیک یکی از پرکاربردترین شاخههای مواد مصنوع هستند که از ترکیب مواد دی الکتریک و فلز ساخته می شوند
 در حوزه های مختلف علوم،ساختارها به دلیل ویژگی های اپتیکی منحصر به فرد و همچنین فراهم آوردن قابلیت مهندسی پاسخ های اپتیکی
 در این مقاله طراحی افزاره چندالیهای فراماده هایپربولیک و نتایج مشخصهیابی اپتیکی آن با استفاده از.بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند
 نانومتر800-485  درصد در پهن باند80  نتایج بدست آمده ساختاری مهندسی شده با توان بازتاب باالی. ارائه شده استFDTD شبیه سازی
. نانومتر را نشان میدهد485 (ناحیه طول موجی مرئی) و توان عبور باال در طول موج های کوتاهتر از
 مهندسی اپتيکی، فرامواد هایپربوليک، فراماده-كليد واژه

Simulation and Engineering of a Multilayer Hyperbolic Metamaterial with
Broadband Optical Responses in Visible Wavelengths
Maryam Mahmoodi, Seyed Hassan Tavassoli
Iran, Tehran, Velenjak, Shahid Beheshti University, Laser and Plasma Research Institute
Abstract- Hyperbolic Metamaterials are of most attention gathering branches of artificial materials which are made of dielectrics
and metals contribution. Due to unique optical properties as well as providing capability of engineering of their optical responses,
these kind of metamaterials have applicability in different fields of science. In the following paper, designing of a multilayer
hyperbolic metamaterial device and its optical characteristics using FDTD simulation are presented. The results demonstrate an
engineered device with more than 80% reflectivity in broadband of 485-800 nm (visible wavelengths) and high transmittance at
shorter wavelengths of 485nm.
Keywords: Metamaterials, Hyperbolic Metamaterial, Optical engineering
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در دو دهه اخير نياز به موادی با خواص نوری جدید محققين
و دانشمندان را به سمت مفهومی به نام فرامواد هدایت كرده
است .پيشرفت همزمان روش های ساخت ادوات نانومتری
نيز از انگيزههای اصلی برای تمركز بيشتر در حوزه
ساختارهای زیرطول موجی و پدیدههای منحصر به فرد آنها
شده است .فرامواد ،ساختارهایی در ابعاد زیرطول موج
هستند كه خواص نوری غيرمعمول از خود نشان میدهند كه
برای مهندسی كردن و كنترل انتشار امواج الکترومغناطيسی
استفاده میشوند .در این ميان دستهای از مواد مصنوع كه به
عنوان یکی از مهمترین مواد در ناحيه طول موجهای مرئی
شناخته شده اند ،فرامواد هایپربوليک هستند (.) HMM1
تحقيقات بر روی فرامواد هایپربوليک با تمركز بر ویژگی
ناهمسانگردی شدید در پاسخ اپتيکی آنها آغاز شد .پس از
آن با گسترش یافتن كاربردهای این نوع از فرامواد در
تصویرنگاری زیرطولموجی ،موجبرهای نانومتری ،محبوس-
سازی نور ،افزایش تابش خودبخودی تابشگرهای كوانتومی و
حسگرهای زیستی] 1و ، [۲زمينه تحقيقات بر روی این مواد
گسترش یافت .از دالیل عمده برای توجه دانشمندان به این
مواد میتوان سادگی در ساخت ،پاسخ غيرتشدیدی در حالت
توده ای ،۲تنظيمپذیری در بازه بزرگ طولموجی را نام برد]
1و .[۲در این مقاله ابتدا به معرفی تئوری فرامواد هایپربوليک
چندالیهای كه خواص هایپربوليک در ناحيه مرئی از خود
بروز میدهند ،میپردازیم و در ادامه با استفاده از شبيهسازی
بر مبنای روش  FDTD3افزاره هایپربوليک چندالیهای
متشکل از  14الیه متناوب از نقره و اكسيدآلومينيوم طراحی
شده و ضرایب گذردهی الکتریکی و همچنين طيف بازتابی و
عبوری آن در بازه طول موجی  800-300نانومتر محاسبه و
ارائه میشود.

فرامواد هایپربوليک چندالیهای ،با قرار گرفتن متناوب الیه-
های نازک (در ابعاد نانومتر) فلز و دیالکتریک بر روی
یکدیگر طراحی میشوند .سلول واحد در این ساختارها
دوالیهایهای فلز و دی الکتریک است .با تکرار سلول واحد،
جفتشدگی بين پالسمون پوالریتونهای سطحی موجب
تشکيل مدهای بالخ حجمی میشود .چنين رفتاری باعث
ميشود كه بر خالف ساختارهای مبتنی بر تشدید پالسمونی،
ساختارهای فرامواد هایپربوليک پاسخهای اپتيکی
غيرتشدیدی و پهنباند داشته باشند .ویژگی منحصر به فرد
این ساختارهای غيرتشدیدی و غيرمغناطيسی ،ناهمسانگردی
شدید در پارامترهای اپتيکی آن است .توضيح دقيق این
ویژگی منحصر به فرد با استفاده از مفهوم سطوح هم
فركانس امکان پذیر است.

 -2-1سطوح هم فرکانس
همانطور كه میدانيم در خال ،رابطه پاشندگی خطی و رفتار
همسانگرد امواج منتشرشونده با سطح هم فركانس كروی و با
رابطه ( )1بيان می شود (شکل 1الف).
() 1

w2
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در یک محيط ناهمسانگرد تک محوری 4كه با تانسور
گذردهی الکتریکی در دستگاه مختصات اصلی 5به شکل
رابطه ( )۲بيان میشود  | |   x   y ،مولفات درون سطح
و      zمولفه عمود بر سطح ماده و هر دو مقادیری
مثبت هستند .در چنين محيطی امواج عادی 6با قطبش TE
و غيرعادی 7با قطبش  TMدو مد انتشاری هستند كه برای
امواجی با قطبش  TMسطح هم فركانس كروی به سطح
بيضوی تبدیل میشود.
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قطبش  TMاز حالت بسته (بيضوی) به صورت باز و به شکل
هذلولی 8تبدیل شده (شکل 1ب) و رابطه پاشندگی برای آن
به صورت رابطه ( )3بيان میشود .ویژگی چنين رابطه
پاشنگی این است
w2
c2

()3
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ضخامتی برابر با  t m ،  mو  t d ،  dباشند ،بر اساس این
تئوری ،ضریب پرشدگی 10فلز ،به صورت نسبت ضخامت فلز
به ضخامت سلول واحد و با رابطه ( )3بيان میشود.
()3

و میتوان ضرایب تانسور گذردهی ،مولفات موازی و عمود
نسبت به محور نوری ،را با رابطه ( )4محاسبه كرد].[3
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خواص فلزی از خود نشان می دهد.
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كه ساختار چندالیهای در راستای عمود بر سطح ( )    0
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با تغيير جنس و ضخامت سلول واحد میتوان به
ساختارهایی با پاسخ اپتيکی متفاوت دست یافت .شرط
برقراری تئوری محيط موثر این است كه نوسانات ميدان
الکترومغناطيسی در هر سلول واحد بسيار كوچک باشد .به
عبارتی سلول واحد باید در ابعاد زیرطولموجی باشد].[4

 -3نتایج و بحث
در این مقاله با استفاده از شبيهسازی بر اساس روش
ساختار هایپربوليک چندالیهای متشکل از  14الیه متناوب
از اكسيدآلومينيوم 11و نقره ( 7سلول واحد) را طراحی
كردهایم .ساختار طراحی شده با  10نانومتر نقره و  ۲5نانومتر
اكسيد آلومينيوم و با ضریب پرشدگی  %۲8تئوری محيط
موثر را برآورده میكند .در شکل ،۲بخش حقيقی (خط آبی)
و بخش موهومی (خط قرمز) مقادیر گذردهی الکتریکی نقره
و همچنين گذردهی الکتریکی اكسيدآلومينيوم (خط سبز)
كه از كتابخانه مواد پاليک 1۲استخراج شده اند ،نشان داده
شده است .با استفاده از این مقادیر ،مولفات تانسور گذردهی-
الکتریکی ساختار را بر اساس تئوری محيط موثر و رابطه ()4
،FDTD

شکل  : 1سطح هم فركانس برای ،الف :دی الکتریک همسانگرد ب:
فرامواد ناهمسانگرد با  ɛ┴ >0و .]4[ ɛ||<0

 -2-2تئوری محیط موثر
برای محاسبه مولفات تانسور گذردهی برای چندالیهای در
ابعاد زیر طول موج ،از تئوری محيط موثر 9استفاده میشود.
در طراحی فرامواد هایپربوليک اگر الیههای فلز و دی-
الکتریک به ترتيب دارای ضریب گذردهی الکتریکی و
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پاسخ دیالکتریک فرامواد هایپربوليک مشابه كریستال تک
محوری است با این تفاوت كه برای این مواد با ناهمسانگردی
به صورت  ،     ||  0سطح همفركانس برای امواجی با

 14-1۲بهمن 1395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
محاسبه كردهایم كه در شکل 3مشاهده میشود.
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باند مورد نظر است .با توجه به این نمودارها میتوان نتيجه
گرفت كه افزاره طراحی شده با دو مولفه منفی و یک مولفه
مثبت در تانسور گذردهی در فاز هایپربوليک ،پاسخی
فلزگونه و با جذب بسيار كم خواهد داشت.

همانطور كه در نمودار شکل 3الف مشاهده میشود،
مولفه موازی گذردهیالکتریکی چندالیهای هایپربوليک،
 ،در طول موجهای باالتر از  485نانومتر مقادیر منفی
و مولفه عمودی  ،در تمام بازه طول موجی مقادیر

مثبت را دارا هستند و در نتيجه شرط    ||  0

برای گذار به فاز هایپربوليک در طول موج های باالتر از
 485نانومتر را فراهم میكنند.

الف

شکل :4ضرایب بازتاب (نمودار آبی) و عبور (نمودار قرمز) ساختار فراماده
هایپربوليک

در شکل 4ضرایب بازتاب و عبور ساختار طراحی شده برای
قطبش  TMدر بازه 300تا  800نانومتر ترسيم شدهاند.
همانطور كه انتظار داشتيم ،این ساختار در طول موجهای
باالتر از  485نانومتر كه در فاز هایپربوليک قرار دارد ،به
دليل غلبه خاصيت فلزی بازتاب زیاد از خود نشان داده و در
طول موجهای كوتاهتر از  485نانومتر ضریب عبور قابل
مالحظهای دارد .از كاربردهای ساختار طراحی شده میتوان
طيفسنجی و ميکروسکوپی فلوئورسانس را نام برد كه این
افزاره به عنوان زیرالیه میتواند عبوری مناسب در ناحيه
طولموج برانگيختگی فلوئوفورها و بازتاب قابل توجه در
ناحيه طول موج فلوئورسانس آنها ،كه معموال بزرگتر از 480
نانومتر است ،را فراهم آورد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله طراحی ساختار فراماده هایپربوليک با ضریب
بازتاب باالی  80درصد در پهن باند  800-485نانومتر و
ضریب عبور باال در طول موجهای پایين تر از  485نانومتر
انجام شده و نتایج شبيه سازی ارائه شده است.
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