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پایه با هوا پرداخته- در این مقاله به مطالعه پالریتون های سطحی در مرز بین یک بره پاشنده از جنس متامواد هایپربولیک گرافن- چکیده
گرافن در نظر گرفته شده است که خواص- یک ساختار الیه ای یک بعدی متشکل از الیههای دی الکتریک، متامواد مورد بررسی.شده است
 راTM این خاصیت امکان تحریک امواج سطحی با قطبش. بصورت هایپربولیک میباشدTHzپاشندگی آن در گستره خاصی از ناحیه فرکانسی
 نتایج بدست آمده نشان میدهد که پاشندگی و فرکانس پالریتونهای سطحی ایجاد شده وابسته به پتانسیل.در این ساختار فراهم میکند
ATR بوسیله رسم نمودار، تحریک پالریتونهای سطحی در ساختار.شیمیایی الیههای گرافن و زاویه جهت گیری محور اپتیکی متامواد است

. حسگرها و مطالعه سطوح دارند، امواج سطحی کاربردهای زیادی در زمینههای اپتیک غیرخطی.تحقیق شده است
. گرافن، پتانسيل شيميایی، متامواد هایپربوليک، محور اپتيکی، پالریتون های سطحی-كليد واژه

Influence of orientation of the optical axis on the surface polaritons of a
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Abstract- In this paper we have studied the surface polaritons (SPs) at the interface of a slab made of hyperbolic
metamaterial and air. The investigated metamaterial is a one-dimensional multilayer structure made of graphene and
dielectric layers. In a certain range of THz frequencies, the dispersion properties of the medium is hyperbolic.
Therefore, the excitation of TM-polarized SPs is possible in the structure. The results show that the dispersion and
frequency of SPs depend on the chemical potential of the graphene sheets and angle of orientation of the optical axis.
The excitation of SPs has verified by plotting the ATR curves for the structure. SPs have many applications in
nonlinear optics, sensors and surface studies.
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 -1مقدمه

اشاره كرد [ .]6استفاده از تک الیههای گرافن در ساختارهای
متامواد هایپربوليک مزایایی را نسبت به فلزات فراهم میكند.
گرافن بعنوان شبکه ای با ضخامت یک اتم از اتمهای كربن،
قابليت جایگزینی الیههای نازک فلزی را دارد .تحرک پذیری
باالی الکترونی ،انعطاف پذیری ،استقامت باال و پایداری
محيطی خوب ،اتالف كم در نواحی فركانسی  THzو قابليت
تنظيم خواص اپتيکی و الکترونيکی از خواص قابل توجه
گرافن میباشند كه امکان استفاده از آن را در ادوات
فوتونيکی و متامواد هایپربوليک را فراهم میآورند [.]7
در این مقاله سعی شده است كه دليل امکان ایجاد موج
سطحی با قطبش  ،TMدر مرز یک بره از متامواد
هایپربوليک با هوا و نيز تاثير جهت گيری محور اپتيکی این
بره بر این امواج ،نشان داده شود .مطالعه بر روی این ساختار
با دو روش رسم منحنی پاشندگی امواج و رسم منحنی
 ATRبرای ساختار انجام گرفته و امکان كنترل فركانسی این
امواج با استفاده از خواص كنترلی گرافن و زاویه قرار گيری
محور اپتيکی بره مورد بررسی قرار گرفته است.

 -2مدل و محاسبات تئوری
ساختار مورد بررسی ،در شکل 1نشان داده شده است كه به
ترتيب از سمت چپ شامل یک منشور نيمه استوانهای با
ضریب شکست  ، n p  2یک الیه هوا با ضخامت
، a  10 mیک بره از متامواد هایپربوليک حاوی الیههای
گرافن با ضخامت  d  4 mو محيط آخر هم هوا است.
درتقریب محيط موثر این بره به شکل یک محيط
ناهمسانگرد در نظر گرفته میشود كه محور اپتيکی آن عمود
بر الیههای گرافن است .نحوهی استقرار و برش الیههای
گرافن و دیالکتریک بگونهای است كه محور اپتيکی بره به
اندازه زاویه φنسبت به محور  zچرخيده شده است.

شکل :1در قسمت( )aطرحی شماتيک از ساختار مورد مطالعه و در
قسمت( )bاجزای تشکيل دهنده متامواد هایپربوليک ) )HMMحاوی
الیههای گرافن و دی الکتریک نمایش داده شده است.
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امواج سطحی یا پالریتونهای سطحی نوعی از امواج
الکترومغناطيس هستند كه در مرز مشترک بين دو محيط
متفاوت تشکيل میشوند .میتوان نشان داد كه چنين
امواجی با قطبش  ،TMدر فصل مشترک دو محيط با ضرایب
دی الکتریک مختلفالعالمه مثل هوا و فلزات در فركانسهای
پایينتر از فركانس پالسما ایجاد میشوند .دامنه امواج
سطحی با حركت از مرز مشترک بطرف كنارهها بصورت
نمایی افت پيدا كرده و سریع ًا صفر میشود .لذا بيشترین
دامنه ميدان را در فصل مشترک خواهيم داشت .این امواج
كه در مورد فلزات بيشتر با نام پالسمون پالریتونهای
سطحی شناخته میشوند ،كاربردهای زیادی در زمينه های
اپتيک غيرخطی ،مطالعه دقيق سطوح ،مدوالتورهای اپتيکی
و حسگرها دارند[ .]1در دهه اخير ،با اختراع متامواد،
مطالعاتی هم در زمينه امکان تحریک امواج سطحی در آنها
انجام شده است .متامواد ،مواد مصنوعی مهندسی شده با
اجزای ساختاری كوچکتر از طول موج هستند كه بخاطر
خواص منحصربفردشان در زمينههای مختلف اپتيک و
مهندسی مورد توجه قرار گرفته اند [ .]2پدیده امواج سطحی
در حضور متامواد چپگرد بالفاصله پس از توليد متامواد ،در
سال 2000توسط روپين مورد مطالعه قرار گرفت [ .]3در
ادامه گروههای دیگری به بررسی این موضوع در بلورهای
فوتونی حاوی متامواد پرداختند [ .]۴متامواد هایپربوليک نوع
دیگری از مواد نوظهور هستند كه در چند سال اخير مورد
توجه بسياری قرار گرفتهاند [ .]5این مواد عمدتاً از
ساختارهای الیه ای شامل تركيب دی الکتریک -فلز ،دی
الکتریک -متامواد و اخيراً دی الکتریک -گرافن طراحی و
ساخته میشوند .در نواحی طول موجی بلند و جایی كه طول
موج بسيار بزرگتر از ثابت شبکه ساختار است میتوان از
تقریب محيط موثر برای مطالعه این محيطها استفاده كرد.
در این حالت كل ساختار بعنوان یک ساختار همگن
ناهمسانگرد دیده میشود كه دارای تانسور گذردهی
الکتریکی قطری میباشد .در متامواد هایپربوليک ،عناصر قطر
اصلی این تانسور مختلفالعالمه میباشند و این امر منجر به
منحنی پاشندگی هایپربوليک( به جای منحنی پاشندگی
بيضوی در محيطهای معمولی) میشود كه كاربردهای جالب
توجهی دارد .از آن جمله می توان به پدیدههایی مثل
هایپرلنز ،نامرئی سازی و بازتابندگی صفر تمام سویه و ...
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الزم بذكراست كه ضخامت هر الیه دیالکتریک  td  50nmو
هر الیه گرافن  tg  0.5nmدر نظر گرفته شده است .فرض
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هنگاميکه محور اپتيکی در امتداد محور  zقرار
گيرد(یعنی   ،)φ=0و  عناصر قطری تانسور گذرهی
الکتریکی خواهند بود كه بصورت زیر تعریف میشوند:
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و )   g  1  i( g0 k0tgضریب گذردهی موثر گرافن است
كه در آن   gرسانندگی سطحی گرافن بوده و در ناحيه

  aضریب گذردهی هوا میباشند .شرایط مرزی مستلزم این
است كه مولفههای مماسی  Eو  Hدر  z  0و  z  dپيوسته
باشند .این شرایط منجر به تشکيل یک دستگاه  ۴معادلهای
با  ۴مجهول برای ضرایب C ،B ،Aو  Dمیشود كه با حل
عددی آن ،روابط پاشندگی برای پالسمونهای سطحی،
محاسبه و رسم میشوند.

 -3نتایج و بحث
در شکل  2قسمت حقيقی  برحسب فركانس رسم شده
است .مشاهده میشود كه قسمت حقيقی  وابستگی
شدید فركانسی دارد ،بطوریکه در نواحی فركانسی خاصی،
منفی بوده و بعد از یک فركانس بحرانی تغيير عالمت می-
دهد .با توجه به مثبت بودن   در تمامی فركانسها ،می
توان گفت كه ساختار در نواحی فركانسی كوچکتر از
فركانس بحرانی ،پاشندگی هایپربوليک دارد .فركانس
بحرانی وابسته به پتانسيل شيميایی گرافن بوده و برای
µ=0.2eVبرابر 24.4THzمیباشد.
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شکل :2تغييرات قسمت حقيقی  را برحسب فركانس برای

در شکل ،3نمودار پاشندگی امواج سطحی با قطبش
حاصله از حل عددی روابط پاشندگی برای ساختار متامواد
هایپربوليک توصيف شده در قسمت قبل ،رسم شده است .در
این شکل محور افقی نشانگر مولفه مماسی نرماليزه شده
بردار انتشار( )  )   n p sin(است و محور قائم ،فركانس می
TM

باشد.
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میكنيم كه محور اپتيکی بره در صفحه  x-yقرار دارد و با
محور zزاویه φمیسازد با توجه به اینکه در ناحيه
فركانسی ،THzطول موج نورتابشی در مقایسه با ضخامت
الیهها بزرگ است ،میتوان از تئوری محيط موثر برای
مطالعه انتشار امواج در این محيط استفاده كرد .در این
شرایط تانسور گذردهی الکتریکی متامواد به شکل زیر در
نظر گرفته میشود:
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چنين فركانسی كه در شکل با یک مينيمم مشخص شده
است ،با فركانسهای بدست آمده از نمودار پاشندگی به ازای
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 1۴-12بهمن 1395

زوایه تابش ذكر شده مطابقت دارند.
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شکل :3منحنیهای پاشندگی برای امواج سطحی با قطبش  .TMمنحنی-
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های خطپیوسته و نقطهچین به ترتیب به ازای    00و -   100

از شکل 3پيداست كه فركانس تحریک پالریتونهای سطحی
به ازای یک زاویه تابش فرودی و پتانسيل شيميایی معلوم،
ال وابسته به زاویه قرارگيری محور اپتيکی بره میباشد و
كام ً
با افزایش این زاویه ،به سمت فركانسهای باالتر شيفت پيدا
میكند .عالوه بر این منحنی پاشندگی دارای دو قسمت
مجزا است كه قسمت باالیی آن فقط محدود به βهای
كوچک است و با افزایش ،βشرایط ایجاد مد سطحی از بين
میرود .در حاليکه قسمت پایين منحنی برای  βهای بزرگ
نيز جواب دارد .برای بررسی دقيقتر امواج سطحی تحریک
شده ،نمودار  ATRمربوط به ساختار را با شبيه سازی رسم
كردهایم .روش  ATRیا بازتابش كلی كاهش یافته ،چيدمانی
است كه در شکل 1نشان داده است و در واقع روشی است
كه برای تحقيق وجود امواج سطحی بکار میرود .در شکل،۴
قسمت( )aبا استفاده از این روش ،منحنی بازتابش ساختار،
برای پتانسيل شيميایی ثابت  µ=0.2eVبرحسب فركانس به
 φ=0و
ازای زوایای قرار گيری محور اپتيکی
φ=10تحت زوایه تابش فرودی    36.8oرسم شده است كه
 f=16.8THzو
بترتيب منجر به فركانسهای تحریک در
 f=17.3THzمیشود و در قسمت ( )bهمين نمودار برای
زاویه محور اپتيکی ثابت φ=0بترتيب به ازای پتانسيلهای
شيمياییµ=0.2eV ،µ=0.15eVو µ=0.25eVتحت زاویه تابش
فرودی    36.8رسم شده است كه فركانسهای تحریک
موج سطحی بترتيب  f=16.8THz، f=13.9THzو
 f=19.4THzهستند .زوایای تابش انتخابی همگی بزرگتر از
زاویه حد )  c  30o ( ،میباشند ،لذا بازتاب كلی رخ میدهد.
در فركانسهایی كه امواج سطحی تحریک میشوند ميزان
بازتاب به شدت افت كرده و انرژی به موج سطحی منتقل
میشود كه بر روی مرز حركت میكند .مشاهده میشود كه
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شکل :۴نمودار :ATRقسمت ( )aكه شامل منحنیهای خطپيوسته و
خطچين بترتيب برای  φ=0و φ=10تحت زوایه تابش    36.8oبرای
پتانسيل شيميایی ثابت  .µ=0.2eVقسمت ( )bكه شامل منحنیهای خط
پيوسته  ،خطچين و نقطهچين بترتيب برای پتانسيلهای شيميایی
 µ=0.2eV،µ=0.15eVو µ=0.25eVبرای زاویه جهت گيری محور اپتيکی
 φ=0و تحت زوایه تابش    36.8oمیباشد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله به تأثير زاویه قرارگيری محور اپتيکی و
پاشندگی پالریتونهای سطحی در ساختارهای متامواد
هایپربوليک تشکيل شده از ساختارهای الیهای دی
الکتریک-گرافن پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد كه
در مرز چنين ساختارهایی با هوا ،پالریتونهای سطحی با
قطبش  TMدر ناحيه فركانسی  THzامکان تحریک دارند.
با توجه به پارامترهای كنترلی ساختار ،از قبيل پتانسيل
شيميایی گرافن و نيز تغيير زاویه جهت گيری محور اپتيکی،
امکان كنترل فركانس امواج سطحی در این ساختارها وجود
دارد.

مراجع
[1] P. Yeh, “Optical waves in layered media”, J. Wiley, 2005.
[2] D. R. Smith, W. J. Padilla, D. C. Vier, S. C. Nemat-Nasser and
S. Schultz, “Composite medium with simultaneously negative
permeability and permittivity”; Phys. Rev. Lett, 84 4184, 2000.
[3] R. Ruppin, “Surface polaritons of a left-handed medium”, Phys.
Lett., A 277, 61, 2000.
[4] I. V. Shadrivov, A.A. Sukhorukov, Y. S. Kivshar, A. A.
Zharov, A. D. Boardman and P. Egan, “Nonlinear surface waves in
left-handed materials”, Phys. Rev, 69, 016617, 2004.
[5] A. Poddubny, I. Iorsh, P. Belov and Y. Kivshar; “Hyperbolic
metamaterials”; Nat. Photonics, 7, 958, 2013.
[6] A. Madani, S. Zhong, H. Tajalli, S. Roshan Entezar, A.
Namdar and Y. Ma; “Tunable metamaterials made of
graphene-liquid crystal multilayers”; PIER 143, 545, 2013.
[7] A. Geim; “Graphene: Status and prospects”; Science, 324, 15,
2009.

3۴0
این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه  www.opsi.irمعتبر است.

16

0
15

Downloaded from opsi.ir at 9:09 +0330 on Wednesday November 14th
2018
Reflection

1.25

1.2

1.15

1.1

=0
=10

0.8

0.6
1.05

1

