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تحقق نامرﺋیسازی از طریق کاهش پراکندگی دوقطبی از فراماده الیه تخت در طول
موج مرﺋی
 عرفان قانع شيخ آبادی و محمد خانزاده،محمدرضا فروزش فرد
 رفسنجان، بلوار والیت،دانشکده فيزیک دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
 به، طراحی و پیشنهاد شده استTE  برای مدSiO 2  دراین مقاله فرامادهای الیهای تخت از ترکیب فلز نقره و دیالکتریک- چکیده
 مشاهده میشود که در فرکانسهایی که گذردهی مؤثر ساختار نزدیک صفر.طوری که فرامادهای ناهمسانگرد و تک محور ایجاد میشود
 حفظ میشود لذا میتوان با، تا زمانی که پراکندگی از نوع پراکندگی دوقطبی است، تخت بودن جبهه موج در عبور از این ساختار،است
ایجاد حفره توخالی در وسط ساختار الیهای به شرط کوچک بودن حفره از تخت بودن جبهه موج اطمینان حاصل کرد که نشان میدهد
- شبیه سازیهای المان محدود با استفاده از نرم افزار کامسول نتایج را تایید می.هر جسمی درون این حفره قرار گیرد نامرﺋی میشود
. رسیدهایم532nm  با استفاده از این ساختار به نامرﺋیسازی در طول موج مرﺋی.کنند

 نظریه محيط موثر، نامرئیسازی، گذردهی نزدیک صفر، فراماده الیهای-کليد واژه

Feasibility of Invisibility through Dipole Scattering Cancellation in Layered
Metamaterial in Visible Light
M. R. Forouzeshfard, Erfan Ghane Sheykh Abadi, and M. Khanzadeh
Department of Physics Vali-e-Asr University, Velayat BLVD Rafsanjan
Abstract: In this paper, a layered metamaterial structure composed of silver layers as a conductor and layers of SiO2 as a
dielectric is designed and proposed; so that a uniaxial anisotropic metamaterial is created. It is observed that in frequency at
which the effective permittivity of the proposed structure goes to zero, the flat wave front of the plane wave is kept in passing
through this structure provided that dipole approximation would be valid. Therefore, with creating a small cavity in the center
of the layered metamaterial, the flat wave front of the plane wave is kept and each object which is placed inside the cavity is
hidden from the external observer. Finite element simulation using COMSOL Multiphysics approved the result. Using this
structure, we could yield the invisibility condition in visible spectrum of 532nm.
Keywords: Layered Metamaterial, Epsilon Near Zero, Invisibility, Effective medium theory
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مقدمه

شکل  :1ساختار تناوبی از الیههای فلز با گذردهی

الکتریکی   1و دیالکتریک با گذردهی الکتریکی  2
است .ناهمگنی در ابعاد زیر طول موج می باشد .نظریه
محيطهای موثر گذردهی الکتریکی موثر را در دو راستای
موازی و عمود به صورت روابط ( )4( ،)3و ( )5برای این
ساختار پيشنهاد میکند.

نامرئیسازی با بهرهگيری از فرامواد با  ɛنزدیک به صفر
( )ENZبرای کاهش پراکندگی دو قﻄبی از یک شﺊ
دلخواه و بزرگ در مرجع [ ]7،6ممکن شده است .در این
مقاله قصد بررسی کاهش سﻄﺢ مقﻄع پراکندگی نور از
یک ساختار الیهای تخت ناهمسانگرد برای مد  TEرا که
 مﺆثر آن بسيار نزدیک صفر است ،داریم.

با توجه به شکل  1کسر پر شدگی فلز نقره به صورت زیر
است[]8

درواقع دراین مقاله قصد داریم به هدف نامرئیسازی
جسمی با ابعاد در محدودهی طول موج نور فرودی برسيم.
مبانی نظری اینکار براساس کاهش سﻄﺢ مقﻄع
پراکندگی کل (و نه براساس اپتيک تبدیل) استوار است.
بنابراین دراین روش ،برخالف روش اپتيک تبدیل ،سﻄﺢ
مقﻄع پراکندگی کل به لحاظ نظری دقيقا صفر نخواهد
شد .دراین روش کوچک بودن ابعاد جسم در مقایسه با
طول موج ،که تضمين کننده تقریب دوقﻄبی است ،منجر
به سﻄﺢ مقﻄع پراکندگی بسيار کوچک خواهد شد.

d1
1
f 

d1  d 2 6

)(1

ابعاد سلول واحد را نسبت به طول موج کوچک در نظر
میگيریم.
برای گذردهی ماده پالسمونيکی از مدل درود-لورنتز
استفاده میکنيم .نظریهی درود-لورنتز برای فلزات در
فرکانسهای مختلف رابﻄهی زیر را پيشنهاد می-
دهد[.]9،8

طراحی فرامادهای ناهمسانگرد و تک محور

 p2
)( 2

ساختاری مﻄابق شکل ( )1در نظر میگيریم .این ساختار
ترکيبی تناوبی از الیههای فلز و دیالکتریک می باشد که
ناهمگنی آن در ابعاد زیر طول موج است به طوریکه سلول

 i

2

 p    

که در اینجا برای فلز نقره )   p  14(10 15 S 1نشان

دهنده فرکانس پالسمای فلز و )   0.032 (10 15 S 1
ثابت ميرایی برای نقره است و   سهم گذارهای درون
باندی بوده و برای فلز نقره برابر با  5در نظر گرفته شده
است .گذردهی الکتریکی  SiO 2را   1  2.13و
همچنين گذردهی الکتریکی فلز نقره با توجه به رابﻄه ()2
  2  10 .6  0.14iدر نظر میگيریم[.]8

واحد آن متشکل از فلز نقره به ضخامت  d1  20 nmو
دیالکتریک  SiO 2به ضخامت  d 2  100 nmمیباشد.

نظریه محيط هایمﺆثر ،برای این محيط تانسور گذردهی

Science 1

554
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

Downloaded from opsi.ir at 0:48 +0330 on Friday November 16th 2018

از سال  2006که اولين مقالهها در زمينه نامرئیسازی در
مجله ساینس 1به چاپ رسيد [ ]2،1تا کنون روشهای
مختلفی از نامرئیسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
یکی از روشها استفاده از اپتيک تبدیل [2،1و ]3است که
باعث نامرئیسازی کامل میشود و شامل شنلهای
نامرئیساز داخلی [2،1و ،]3شنلهای نامرئیساز خارجی
[ ]4و شنل فرشها [ ]5میباشد .کاهش سﻄﺢ مقﻄع
پراکندگی اشياء نيز منجر به کاهش آشکارسازی و در
نهایت نامرئی شدن میشود[ .]6رویکرد کيفی از
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همانﻄور که میدانيم تابش ناشی از یک دوقﻄبی نقﻄهای
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شکل  :2شبيهسازی المان محدود انتشار موج تخت ()TE
در ساختار فراماده شکل( .)1این شبيهسازی در نرمافزار
کامسول نسخه  5/2انجام شده است.
نوسان کننده در خالء به صورت دمبلی شکل بوده و لذا
جبهه موج ناشی از آن در خالء تخت نيست[ .]9دراین
مقاله با توجه به نتایج مرجع[ ]6از این واقعيت بهره برده-
ایم که یک مادهی ( )ENZمیتواند جبهه موج یک تابش
دوقﻄبی را تخت کند .بنابراین هنگامی که یک موج تخت
به یک جسم کوچک (پراکندگی دوقﻄبی) در وسط یک
ساختار ( )ENZمیتابد به دليل اینکه جبهه موج ناشی از
پراکندگی دوقﻄبی جسم مانند جبهه موج نور فرودی
تخت است لذا حضور جسم برای یک ناظر بيرونی حس
نخواهد شد و میتوان گفت جسم نامرئی شده است.

باتوجه به اینکه تانسور گذردهی الکتریکی قﻄری بوده و
دو تا از عناصر روی قﻄر با یکدیگر برابرند ،بنابراین به
صورت یک ماده ناهمسانگرد تک محور عمل میکند.
گذردهی مﻐناطيسی برای تمامی محيطها    1فرض
شده است.
با توجه به روابط و توضيحات فوق گذردهی الکتریکی مﺆثر

این ساختار در راستای موازی (  11جهت  ) zبرای طول
موج  532nmکه طول موج پرکاربردی است بسيار نزدیک
به صفر خواهد بود لذا در این طول موج با یک ماده
) )ENZروبهرو هستيم.
در مواد ) )ENZصفر بودن ضریب شکست باعث میشود
پيشرفت فازی در ماده اتفاق نيفتد و نور پس از ورود به
ساختار ،فاز خود را حفظ کرده و فاز نور خروجی از
ساختار دقيقا برابر با فا ز نور قبل از ورود به ساختار است
[6و]8
; n  0

()6
() 7

در شکل  2نحوه انتشار موج تخت ( TEميدان الکتریکی
در جهت  )Zبا طول موج  ،532nmبرای این ساختار با
استفاده از نرم افزار کامسول نسخه  5/2نشان داده شده
است .حفظ شدن جبهه موج در عبور از ساختار و به ویژه
هنگام خروج از آن به وضوح در شکل مشخص است.
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در شکل  3نحوه انتشار موج تخت ( )TEدر فراماده
شکل( )1نشان داده شده است به گونهای که حفرهای
کوچک در وسط ساختار ایجاد کردهایم .در شکل-3الف
اندازه شعاع حفره کوچک است (  ) r  0.2 mو می-
توان گفت ،تقریب دوقﻄبی معتبر است و همانﻄور که در
شکل مشاهده میشود ،جبهه موج همچنان تخت باقی
مانده است.

e ikx  e

در مرجع[ ] 6نشان داده شده است که جبهه موج ناشی از
تابش دو قﻄبی در ساختار های الیهای تخت ) ،)ENZدر
طول موجهایی که گذردهی ساختار الیهای صفر میشود،
تخت است ،لذا مادامی که بتوان از دوقﻄبی بودن تابش
مﻄمئن بود میتوان از تخت بودن جبهه موج اطمينان
حاصل کرد.
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را پيشبينی میکند که گذردهی مﺆثر این ساختار در دو
راستای موازی و عمود بر سﻄﺢ مقﻄع الیهها به صورت زیر
میباشد [.]8،6
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شبيهسازیهای المان محدود با استفاده از نرمافزار
کامسول نسخه  5/2صحت نتایج را تایيد کرده است.

مراجع

شکل  :3شبيهسازی المان محدود انتشار موج تخت ( )TEدر
ساختار فراماده شکل( )1با ایجاد حفرهای دایرهای شکل در
مرکز ساختار شکل( )1به اندازههای الف) ، r  0.2 m
ب)  ، r  0.3mج) r  0.5m
در شکل -3ب حفره را کمی بزرگتر کردهایم
(  ،) r  0.3mمشاهده میشود جبهه موج کمی
اختالل دارد اما همچنان میتوان آن را تخت در نظر
گرفت.
در شکل -3ج حفره را باز هم بزرگتر کردیم
(  ( r  0.5mو به هم ریختگی جبهه موج در این
وضعيت کامال مشخص است که نشان میدهد تقریب
دوقﻄبی دیگر معتبر نيست.
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حفرهای کوچک در وسط این ساختار نمیتواند اختاللی
در جبهه موج تخت فرودی ایجاد کند .این یعنی سﻄﺢ
مقﻄع پراکندگی برای ترکيب ساختار ( )ENZو حفرهی
وسط آن هنگامی که در معرض تابش موج تخت قرار می-
گيرد تقریبا صفر خواهد بود .بنابراین با ایجاد حفرهای در
ساختار به شرط کوچک بودن ،میتوان هر جسم دلخواهی
را به وسيله این ساختار نامرئی کرد.

