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بزرسی جفت شذگی بیه دي مًجبز پالسمًن سطحی بار گذاری شذٌ با دی الکتزیک
7

ٍ ػثاس ظشیفی2 هحوَد حسيٌی فشصاد،7فخشالذیي خشد
 داًطگاُ یاسَج، داًطىذُ ػلَم، گشٍُ فيضیه-7
 داًطگاُ ضيشاص، داًطىذُ ػلَم، تخص فيضیه-2

پالریتًن سطحی بارگذاری شذٌ با دی-در ایه مقالٍ با شبیٍ ساسی سٍ بعذی وشان دادٌایم کٍ اوتشار پزتً در مًجبزَای پالسمًن
 بُتزیه ابعاد بزای.) در مقایسٍ با مًجبزَای کامأل دی الکتزیک (َمزاٌ با بستز دی الکتزیک) عملکزد بُتزی داردDLSPPWs( الکتزیک
 در ساختارَای ديتایی چىیه. بُتزیه عملکزد را دارد5.11µm  میباشذ کٍ در طًل مًج066nm  عزض ي ضخامت،چىیه مًجبزَایی
- کٍ بطًر ديرٌای شار اوزصی بیه دي مًجبز ردي بذل می،مًجبزَایی جفتشذگی در طًل مشخصی اس اوتشار بیه دي مًجبز اتفاق میافتذ
. سزعت اوتقال شار اوزصی اس یک مًجبز بٍ مًجبز دیگز با کاَش فاصلٍی بیه آوُا افشایش مییابذ.شًد
. هَجثشّا، دی الىتشیه، پالسوَى سطحی-ُوليذ ٍاط

Investigation of coupling between two dielectric loaded surface plasmon
waveguides (DLSPWs)
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In this paper we simulate the beam propagation in dielectric loaded surface plasmon-polariton waveguides (DLSPPWs)
which have more suitable operation comparison with the dielectric waveguides (the substrate is also dielectric). The best
dimentions for these dielectric ridge is 600 nm for its width and thickness at 1.55 nm wavelength. In two waveguides
structures the coupling between them is occurred at the characteristic propagation length. In this length the energy flux is
completely transferred from one waveguide to other waveguide. The speed of this energy transfering is increased when the
lateral distance between two waveguide is decreased.
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 2تا  71تْوي  ،7۱32داًطگاُ غٌؼتی ضيشاص

 -5مقذمٍ
پالسوَى پالسیتَى ّای سطحی (SPPs) 7تشای
هحذٍدساصی ٍّذایت سيگٌال ّای اپتيىی دس همياس صیش
اتؼاد طَل هَج تِ واس هیسًٍذ .ایي اهَاج تِ ػٌَاى یه
ًَع حول وٌٌذُی اطالػات اپتيىی ،دس دسست وشدى
اتضاسّای فَتًَيىی دس ًظش گشفتِ هیضًَذ] .[2پالسوَى
پالسیتَى سطحی یه هَج الىتشٍهغٌاطيسی هیتاضذ ،وِ
تِ طَس هٌسجن تا ًَساًات الىتشٍىّای فلض جفت ضذُ
است ٍ دس یه هذل هَجی دس اهتذاد هشص هطتشن فلض-دی
الىتشیه اًتطاس هییاتذ] .[7هفَْم پالسوًَيه فؼال تشای
سَیچ وشدى ٍ هذٍلِ وشدى اهَاج  SPPاپتيىی یا
الىتشًٍيىی پيطٌْاد ضذُ است] .[۱هفيذ تَدى اهَاج
پالسوَى پالسیتَى سطحی تاسگزاسی ضذُ تا دی الىتشیه
( 2)DLSPPWsدس همایسِ تا دیگش هَجثشّای  SPPایي
ّست وِ ایي هَجثش دی الىتشیه تِ آساًی هی تَاًذ
خَاظ اپتيىی آى ًسثت تِ گشها ٍ اختالف پتاًسيل
حساس تاضذ] .[5دس ایي همالِ ،جایگضیذگی اهَاج
اًتطاسی ،طَل جفت ضذگی ٍ اًتمال اًشطی تيي دٍ هَجثش
تا استفادُ اص سٍش الواى هحذٍد (ً ٍ )FEMشم افضاس
واهسَل 5.۱تشسسی ٍ ضثيِ ساصی سِ تؼذی ضذُ است.
اتتذا اًتطاس پشتَ دس یه هَجثش دس ًظش گشفتِ ضذُ است،
دس ایي حالت تستش هَجثش سا دی الىتشیه ()BK7
گزاضتِاین ٍّيچ ًَع  SPPهطاّذُ ًویضَد .سپس تستش
هَجثش سا طال لشاس هیدّين ،وِ تَصیغ ضاس اًشطی دس هشص
طال ٍ دی الىتشیه ٍجَد  SPPسا تایيذ هیوٌذ .ایي واس
دس طَل هَجّای398nm ٍ 7.22µm ، 5511 µm
انجام شده ٍ ًتایج ًطاى هیدّذ وِ طَل هَج 7.44 µm
تْتشیي ػولىشد سا داسدّ .وچٌيي ضخاهت ٍ ػشؼ
 011nmتشای پل دیالىتشیه ۱سٍی فلض تْتشیي ػولىشد سا
ًطاى هیدّذ .دس اداهِ دٍ هَجثش (پل) دی الىتشیه
(پليوش) سا تش سٍی طال لشاس هیدّين وِ تا تحشیه یه
هَجثش ضاس اًشطی تيي دٍ هَجثش سد ٍ تذل هیضَد .جفت
ضذگی تيي ایي دٍ هَجثش تستگی تِ اتؼاد ٌّذسی ٍ
فاغلِی سوتی تيي آًْا داسد.

ضىل47یه ًوا اص سطح همطغ ساختاس  DLSPPWهَسد تشسسی

 5-2شبیٍ ساسی اوتشار مًج در ایه مًجبزَا
دس اتتذا الیِی تستش هَجثش سا  BK7لشاس دادُاین وِ دس
طَل هَج  7.44µmضشیة ضىست  7.41داسدّ .واًطَس
وِ اص ضىل ( )2هطاّذُ هیضَد ّيچ ًَع  SPPدس هشص
تيي پليوش ٍ  BK7هطاّذُ ًویضَد ٍ تَصیغ ضاس اًشطی دس
ٍسط هحيط پليوش لشاس داسد.

ضىل 42تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yتشای یه هَجثش تا ػشؼ ٍ
ضخاهت  011nmتا صیشالیِ  BK7وِ طَل هَج ًَس فشٍدی
 5555µmاست.

-2معزفی ساختار
ساختاس تشسسی ضذُ دس ایي همالِ ضاهل یه دی الىتشیه
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تا ضشیة ضىست n5=7.0وِ دس ساستای ً Xاهحذٍد ٍ دس
ساستایً Zين ًاهحذٍد هیتاضذ .سپس یه الیِی طال تا
ضشیة ضىست  n۱5.44+ 77.4تاضخاهت  711nmوِ دس
ساستای ً Xاهحذٍد هیتاضذ ،تش سٍی آى ًطاًذُ هیضَدٍ .
تشسٍی الیِی طال یه هَجثش پليوش تا ضشیة
ضىستٍ n2 57.4۱4لی سطح همطغ هشتی وِ اطشاف آًشا
َّا احاطِ وشدُ لشاس هیگيشد .دس ایي ساختاس ساستای
اًتطاس اهَاج  SPPدس ساستای هحَس  yاتفاق هیافتذ.
دس ایي همالِ هذ پایِ ی  TM0دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
هٌظَس اص هذ  ،TMدس ایي ساختاس ٍجَد هَلفِی  Xهيذاى
هغٌاطيسی ٍ هَلفِی  z ٍ yهيذاى الىتشیىی هذ SPP
هیتاضذٍ .جَد پليوش تاػث تمَیت اهَاج پالسوای سطحی
ٍ هحذٍدساصی تْتش هذ هَجثش دس دٍ تؼذ  z ٍ xهیضَد.

تيستويي وٌفشاًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایشاى تِ ّوشاُ ضطويي وٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَيه ایشاى

هَجثش تا هطخػات ضىل( .)5ضاس اًشطی دس ایي طَل اًتطاس تيي دٍ
هَجثش تمسين ضذُ است.

سپس الیِی صیشیي سا طال لشاس هيذّين وِ تا تَجِ تِ
ضىل( )۱اهَاج  sppدس هشص هطتشن تيي طال ٍ پليوش
هٌتطش هیضًَذ ٍ ًتایج ًطاى هیدّذ وِ ّش چِ دس
ساستای اًتطاس پيص هیسٍین اص ضذت  sppواستِ هیضَد.

ضىل 4۱تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yتشای یه هَجثش تا ػشؼ ٍ
ضخاهت  011nmوِ طَل هَج ًَس تاتاًذُ ضذُ تِ سطح همطغ آى
7.44µmهیتاضذ.

ضىل ( )1تغييشات ضاس اًشطی دس هَجثش سوت چپ یه
ساختاس دٍتایی وِ دس فَاغل اًتطاسی هٌظوی اًشطی
داخل ایي هَجثش هٌتمل ضذُ ٍ سپس تِ هَجثش سوت
ساست(وِ دس اتتذا تحشیه ضذُ تَد) تشهیگشدد.

حال اگش تِ جای یه هَجثش ،دٍ هَجثش تا ػشؼ ٍ
ضخاهت  011nmتشسٍی طال لشاس دّين ٍ فاغلِی تيي دٍ
هَجثش سا تغييش دّين ٍ فمط تِ یىی ًَس تتاتاًين هیتَاًين
جفت ضذگی ایي دٍ هَجثش سا هَسد تشسسی لشاس دّين .اگش
فاغلِی تيي دٍ هَجثش  ٍ 211nmطَل هَج ًَس فشٍدی
7.44µmتاضذ ،هطاّذُ هیوٌين وِ ضاس اًشطی دس
 711nmواهل دس هَجثش سوت ساست هیتاضذ ،دس
 ۱211nmضاس اًشطی تيي دٍ پل تمسين هیضَد ٍ دس
 4511nmضاس اًشطی واهل دس سوت چپ لشاس هیگيشد،
ضىلّای( )0(ٍ )4( ،)5سا تاّن همایسِ وٌيذ.

ضىل 41تغييشات ضاس اًشطی دس داخل یه هَجثش DLSPPWs
تشحسة طَل اًتطاس تشای ساختاسی وِ هَجثش هطاتْی دس فاغلِی
 211nmاص آى لشاس گشفتِ است

اگش فاغلِی تيي دٍ هَجثش  ٍ 41nmطَل هَج ًَس فشٍدی
7.44µmتاضذ ،هطاّذُ هیوٌين وِ ضاس اًشطی دس 11nm
واهل دس هَجثش سوت ساست هیتاضذ ،دس  2111nmضاس
اًشطی تيي دٍ پل تمسين هیضَد ٍ دس  ۱011nmضاس
اًشطی واهل دس هَجثش سوت چپ لشاس هیگيشد.
دس ًتيجِ ّش لذس فاغلِی تيي دٍ هَجثش ووتش سشػت
اًتمال ضاس اًشطی تيطتش هیتاضذّ ،وچٌيي ػالٍُ تش طَل
هَج ،7.44 µmطَل هَجّای23۱nm ٍ 7.22 µm
تشسسی ضذُاًذ ،وِ سشػت اًتمال ضاس اًشطی تشای طَل
هَج 7.44 µmتيطتش اص طَل هَجّای دیگش هیتاضذ .اگش
ضخاهت پل  ٍ ۱11nmػشؼ پل 011nmتاضذ ،دس ایي
حالت اًتمال اًشطی ًالع غَست هیگيشدّ .شچِ دس
ساستای اًتطاس حشوت هیوٌين ایي اًتمال اًشطی ًالعتش
هیتاضذ .ضىلّای( )77( ،)71( ،)3( ،)2سا هالحظِ

ضىل 45تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  711nmتشای دٍ
هَجثش تا ػشؼ ٍ ضخاهت  ٍ 011nmفاغلِی تيي دٍ
هَجثش ٍ211nmطَل هَج ًَس فشٍدی  7.44 µmاست.

ضىل 44تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  ۱211nmتشای دٍ
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ضىل 40تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  4511nmتشای دٍ
هَجثش تا هطخػات ضىل( .)5ضاس اًشطی دس ایي طَل اًتطاس واهال تِ
هَجثش سوت چپی هٌتمل ضذُ است.

 2تا  71تْوي  ،7۱32داًطگاُ غٌؼتی ضيشاص
تستش  BK7وِ دس طَل هَج 7.44 µmضشیة ضىست
 7.41داسد ،استفادُ ضذُ است ٍ هطاّذُ هیگشدد وِ دس
طَل  5111nmاًشطی تِ الیِی صیش تستش هَجثش هیسٍد.
وِ ایي حالت سا ضىل(ً )72طاى هیدّذ.

فشهایيذ.

هَجثش ٍ41nmطَل هَج ًَس فشٍدی 7.44 µmاست.
ضىل 472تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  5111nmتشای دٍ
هَجثش تا ػشؼ ٍ ضخاهت  ٍ 011nmفاغلِی تيي دٍ
هَجثش 711nmوِ طَل هَج ًَس فشٍدی 7.44است.

وتیجٍگیزی
ًتایج تذست آهذُ اص ضثيِ ساصیّای سِ تؼذی دس ایي
همالِ ًطاى هیدّذ وِ اًتطاس پشتَ دس هَجثشّای
پالسوًَی ضاهل دیالىتشیه ( )DLSPPWsتخَتی اًجام
هیضَد ٍ تْتش اص هَجثشّای واهال دیالىتشیه(ّوشاُ تا
تستش دیالىتشیه) استّ .وچٌيي تْتشیي اتؼاد تشای
چٌيي هَجثشّایی وِ پليوش تش سٍی الیِی طال لشاس گشفتِ
ػشؼ ٍ ضخاهت 011nmاست وِ دس طَل هَج7.44µm
تْتشیي ػولىشد سا داسد .اًتخاب ایي اتؼاد تِ خاطش تطاتك
آى تا ػوك ًفَر پالسوای سطحی دس هحيط پليوش هی-
تاضذ .دس ساختاسّای دٍتایی چٌيي هَجثشّایی جفت-
ضذگی دس طَل هطخػی اص اًتطاس تيي دٍ هَجثش اتفاق
هیافتذ ،وِ تطَس دٍسُای ضاس اًشطی تيي دٍ هَجثش سدٍ
تذل هیضَد .سشػت اًتمال ضاس اًشطی اص یه هَجثش تِ
هَجثش دیگش تا واّص فاغلِی تيي آًْا افضایص هییاتذ.
الصم تِ روش است وِ چٌيي سفتاسی دس هَجثشّای واهأل
دیالىتشیه هطاّذُ ًویضَد

ضىل 43تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  7011nmتشای دٍ
هَجثش تا هطخػات ضىل(.)2

ضىل 471تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  ۱111nmتشای دٍ
هَجثش تا هطخػات ضىل( .)2ضاس اًشطی دس ایي طَل اًتطاس ًالع تِ
هَجثش سوت چپ هٌتمل ضذُ است.
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ضىل 477تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  75011nmتشای دٍ
هَجثش تا هطخػات ضىل( .)2ضاس اًشطی دس ایي طَل اًتطاس ًالعتش
است.
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دس ایي ساختاسّا اص تستش فلض استفادُ هیضَد چَى ّشگاُ
اص یه دی الىتشیه استفادُ وٌين ،چِ دس حالت یه
هَجثش ٍ چِ دس حالت دٍ هَجثش ،ضاس اًشطی تِ سوت
تستش هَجثش ّذایت هیضَد .دس ساختاس ضثيِ ساصی صیش اص
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ضىل 42تَصیغ ضاس اًشطی دس ساستای  yدس طَل  41nmتشای دٍ
هَجثش تا ػشؼ  ٍ 011nmضخاهت  ٍ ۱11nmفاغلِی تيي دٍ

