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حالتّای تام غیرخطی در فراهَاد پالسوًَیک ًاًَساختار بیًْایت
1

 ٍ هْذی ضزیفياى2 هحسي حاتوی،1سجاد جٌتی
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ٍ ها بِ تجزیِ ٍ تحلیل هد ّای سطحی غیر خطی در یک فراهادُ پالسوًَیک ًاًَساختار پرداختِ ٍ را بطِ پاشٌدگی را برای د- ُچکید
ِ در یک ساختار بیًْایت بدست آٍردین کِ هیتَاًد بِ عٌَاى یک آًالَگ اپتیکی حالتّای تام الکتریکی در ًظر گرفتTM ٍ TE قطبش
. چٌیي حالتْای تام غیر خطی حتی در هَاردی کِ هدّای سطحی خطی ٍجَد ًدارًد ًیز هیتَاًد ظاّر شًَد.شَد
، فزاهَاد پالسوًَيه-ُوليذ ٍاص

Nonlinear Tamm states in plasmonic metamaterials for infinit
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Abstract- We analyze nonlinear surface modes supported by a metal-dielectric nanostructured metamaterial with a nonlinear
surface layer.We demonstrate that such a infinite structure can support both TE and TM polarized surface modes with the
subwavelength localization, which can be regarded as an optical analog of the electronic Tamm states. Such nonlinear Tamm
states may appear even in the cases when linear surface modes do not exist.
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هقدهِ

 -2هدّای سطحی غیر خطی

در اپتيه ٍجَد اهَاج الىتزٍهغٌاطيس خطی رٍی سطح
فلش ،در فصل هطتزن جذا وٌٌذُ تيي دٍ هحيط ّوگي ٍ
دیالىتزیه دٍرُای تِ خَتی ضٌاختِ ضذُ است ].[1
هطالؼِ اهَاج سطحی الىتزٍهغٌاطيس غيزخطی هَرد
تَجِ ریادی لزار گزفتِ .تِ صَرت ًظزی ٍ تِ صَرت
تجزتی ًطاى دادُ ضذُ وِ خَد تِ دام افتادگی ًَر در
ًشدیه لثِّای یه آًتي هَجثز یه تؼذی تزای تطىيل
حالتّای تام غيزخطی اهىاىپذیز هیتاضذ]ً .[2تایج
تحميمات در ایي سهيٌِ ًطاى دادُ است وِ هذّای
سطحی هاًٌذ ٍجَد اهَاج غيز خطی خَد تِ دام افتادُ
تاالی یه ضذت آستاًِ هؼيي ،اس تزخی ٍیشگیّای
غيزخطی تذست هیآیٌذ.
تِ تاسگی ًطاى دادُ ضذُ وِ هذّای سطحی پالسوًَيه
هحذٍد ضذُ لَی هیتَاًٌذ در فزاهادُ دیالىتزیه-فلش تِ
ٍجَد آیٌذ] . [3چٌيي هذّای سطحی ّوَارُ تا یه
اتالف پایيي ًسثت تِ پالسوَىّای دیگز ّوزاُ ّستٌذ
وِ آًْا را هیتَاى تحت وٌتزل لزار داد ٍ تِ ٍسيلِ یه
طزحیاتی سادُ اس الیِّای فلش ،هحذٍد وزد.

ضىل 1یه ساختار تيٌْایت فلش-دی الىتزیه را تایه الیِ
غيز خطی ًطاى هيذّذ .تِ گًَِای وِ
 . d 2 d 1  d 3 d 4حال دٍ ساختار  TM ٍ TEرا تِ
طَر جذاگاًِ تزرسی هيىٌين.

ها تِ دًثال هيذاىّای الىتزیىی ٍ هغٌاطيسی ّستين وِ
داهٌِ آًْا تِ صَرت )  E y , H x  e i (  z  tتاضذ .تا

تَجِ تِ هؼادالت هاوسَل هؼادلِ غيز خطی داهٌِ هيذاى
تزای الیِ غيز خطی در حالت  TEتِ صَرت سیز تذست
هی آیذ].[4
()1

  k 02   2  E y  0

2E y
2

x

وِ   ٍ k 0   cتزدار اًتطار هَج ٍ  ثاتت دی-
الىتزیه تزای لطثص  TEدر حالت وز غيزخطی هیتاضذ.
()2

تزرسی هذّای سطحی در یه ساختار ًيوِ تیًْایت فلش-
دیالىتزیه تایِ الیِ غيز خطی اًجام ضذُ است] .[4در
ایي همالِ ها چگًَگی اًتطار هذّای سطحی غيزخطی ٍ
تجشیِ ٍ تحليل حالتّای تام غيز خطی تزای دٍ ًَع
لطثص  TM ٍ TEدر یه ساختار تيٌْایت فلش-دی-
الىتزیه تا یه الیِ غيزخطی را ضزح هیدّين .تِ ایي
ساختار فلش-دیالىتزیه فزاهادُ پالسوًَيه گفتِ هيطَد.
در لسوت ( )2-1تِ ضزح چگًَىی اًتطار هذّای سطحی
غيز خطی تا لطثص  TEپزداختِ ٍ در لسوت ( )2-2هذ-
ّای سطحی غيز خطی تا لطثص  TMرا هَرد تزرسی
لزار هیدّين.

2

   lin  3 E y

در ایي هحاسثات ها فزض هیوٌين وِ الیِ غيز خطی
ًاسن است ( ّ ٍ ) d  2nmوچٌيي تغييزات ثاتت
دیالىتزیه غيز خطی را ًاچيش فزض هیوٌين وِ ایي تِ
هؼٌای خاصيت غيز خطی ضؼيف است (.)  nl  1
در ایي حالت راتطِ سیز یه راُ حل هؼمَل تزای هؼادلِ
( )2هیتاضذ.
()3

E y  A sin q (x  d)  B cos q (x  d)

وِ  d ٍ q   k 02   2ضخاهت الیِ غيز خطی
است .اهپذاًس سطحی تزای یه ساختار فلش-دیالىتزیه

تِ صَرت  Y TE  H z E yهؼزفی هیضَد وِ تِ
صَرت تاتؼی اس هَلفِّای هاتزیس اًتمال هيثاضذ[1].
()4

e iKD T11TE
T12TE

Y TE 

 D ٍ Kتِ تزتية تزدار هَج تلَخ ٍ طَل دٍرُ تلَخ
هیتاضٌذ .تا درًظز گزفتي ضزایط هزسی در الیِّای ًاسن
] ٍ [5راتطِ ( )7راتطِ پاضٌذگی تِ صَرت سیز تِدست

ضىل :1تصَیزی اس یه ساختار تيٌْایت فلش-دیالىتزیه تا یه الیِ
غيزخطی
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-1-1هدّای با قطبش TE

تيستويي وٌفزاًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایزاى تِ ّوزاُ ضطويي وٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيه ایزاى
)bها راتطِ پاضٌذگی را در دٍ فزواًس ٍ   2ev

هیآیذ.

) Y TERY TEL

()5

2
2
0

k

  d  4 ٍ   4evتزسين وزدُاین لسوت
خاوستزی ًاحيِ هجاس هزتَط تِ حالتْای خطی را ًطاى
هیدّذ.

Y TEL Y TER  ik 0d ( 

 3I 0

2

a

A
P

 ،    lin  3 E yهؼادلِ ( )8تِ صَرت

تاتؼی اس ضذت هَج  ، I 0فزواًس  ٍ تزدار اًتطار 

b

تياى هیضَد .ها در ایي همالِ تٌْا حالت غيز خطی

B

P

هتوزوش ( ) 3  0را هَرد تزرسی لزار هيذّين ٍ .داهٌِ
هيذاى را تِ گًَِ ای ًزهاليشُ هیوٌين وِ . 3  1

 / k0

تزای هحاسثِ ضار اًزصی اس اًتگزال تزدار تَیٌگ تيٌگ در
طَل ساختار استفادُ هیوٌين .تزای لطثص  TEدارین
1 
Re(E y Hx )dx


2

()6



dx

2

) u (x



2

)E y (0


2k 0

ضىلً:2وَدار پاضٌذگی تزای  2eV ٍ )a(   2eV



 dxS z 

ًوَدارّای ضىل ( )3تغييزات داهٌِ هيذاى را در ًماط A
ٍ ً Bطاى هيذّذ.

P





A
Ey

وِ ) u (xداهٌِ هَج ًزهاليشُ ضذُ تز رٍی ضذت هيذاى
در فصل هطتزن الیِ غيز خطی هیتاضذ .جَاب اًتگزال را
هيتَاى تا تَجِ تِ ًاچيش تَدى ضخاهت الیِ غيز خطی تِ
صَرت سیز تِ دست آٍرد].[1

IL
IR

()7
)) 1  exp(2Im(K L )) 1  exp(2Im(K R

)b( 

B
Ey

P
)x (  m

 .وِ  I R ٍ I Lتا هحاسثِ ػذدی تا استفادُ اس هاتزیس
اًتمال تذست هیآیذ.

ضىل :3تغيزات داهٌِ هيذاى در ًماط  B ٍ Aدر ضىلً( 2احيِ
خاوستزی فلش ٍ ًاحيِ سفيذ دیالىتزیه)

 2-1هدّای با قطبش TM

حال هیتَاى ضار اًزصی تز ٍاحذ طَل  Pرا تِ صَرت
تاتؼی اس فزواًس  ٍ تزدار اًتطار  تياى وزد .تا

در اٍهَاج تا لطثص  TEثلثت دیالىتزیه تٌْا یه
هَلفِ هيذاى الىتزیىی داضت اها در لطثص  TMثاتت
دیالىتزیه دٍ هَلفِ هيذاى الىتزیىی دارد وِ تِ صَرت
سیز هیتاضذ.

اًتخاب ٍ d 2 d 1  d 4 d 3  1 3 ٍ D  62.5nm
تا ًادیذُ گزفتي لسوت هزتَط تِ جذب در ًاحيِ فلشی
راتطِ پاضٌذگی  تز حسة  Pرا در فزواًسْای
هختلف هيتَاى تذست آٍرد .در ضىلّای (-2( ٍ )a-2
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وِ در آى  Y TEL ٍ Y TERتِ تزتية اهپذاًس سطحی طزف
راست ٍ چپ ساختار هيثاضذ.اگز طزف راست راتطِ ( )8را
تزاتز صفز لزار دّين ایي راتطِ تِ راتطِ پاضٌذگی خطی
تثذیل هيطَد .درٍالغ طزف راست تِ خاطز ظاّز ضذى اثز
غيز خطی هیتاضذ .تا تَجِ تِ ایٌىِ

 8تا  11تْوي  ،1392داًطگاُ صٌؼتی ضيزاس

)    lin  3 ( E x  E z
2

()8

2

الىتزیىی اًتخاب هيىٌين وِ ضزایط غيز خطی ضؼيف را
هحمك وٌذ] .[4ضار اًزصی در ٍاحذ طَل ًيش ّواًٌذ رٍش
گفتِ ضذُ در  TEتِ دست هی آیذ.

تا در ًظز گزفتي ضزایط گفتِ ضذُ در لسوت (ٍ )1-2
هؼادالت هاوسَل راتطِ داهٌِ هيذاى هغٌاطيسی تزای الیِ
غيز خطی تِ صَرت سیز هیتاضذ.

C

(H y  A sin q (x  d)  B cos q (x  d) )9

Hy

C

P

Hy

)x (  m

ضىل :5تغيزات داهٌِ هيذاى در ًماط  Dٍ Cدر ضىلً( 4احيِ
خاوستزی فلش ٍ ًاحيِ سفيذ دیالىتزیه)

d
D

ضىلّای (ً )d-4( ٍ )c-4وَدار پاضٌذگی در فزواًس-
ً   3 .eVطاى هیدّذ.
ّای 5 ٍ   3eV
هحذٍدُ خاوستزی ٍ ًماطی وِ در  P  0لزار دارًذ
هزتَط تِ حالت خطی ٍ لسوتّای دیگز پٌْای تاًذ هجاس
در حالت غيز خطی هیتاضذ.

P
 / k0

ضىلً :4وَدار پاضٌذگی در  3.5eV ٍ )c(   3eV

)b( 

اهپذاًس سطحی تشای لطثص ً TMيش تِ صَرت سیز
است

E y

T12TM


H z e iKD T11TM

()11

ًتيجِ گيزی
راتطِ پاضٌذگی تزای یه ساختار ًيوِ تيٌْایت هَرد
تزرسی لزار گزفتِ است .ها درایي همالِ راتطِ پاضٌذگی را
تزای یه ساختار فلش-دی الىتزیه تيٌْایت تایه الیِ
ًاسن غيز خطی تزای دٍ ًَع لطثص TM ٍ TE
تذست آٍردُ ٍ ًطاى دادین وِ اثز غيز خطی تا ایجاد
پٌْای تاًذ هجاس اهىاى اًتطار هذّای سطحی را هيذّذ
وِ اًتطار آًْا درحالت خطی اهىاى پذیز ًویتاضذ.

Z TM

حال تا در ًذر گزفتي ضزایط هزسی ٍ راتطِ ( )11راتطِ
پاضٌذگی تذست هیآیذ.
()11

2
R
L
 Z TM
Z TM
)
 k 02

R
L
Z TM
 Z TM
 ik 0d (1 

هزاجغ

L
R
 Z TMتِ تزتية اهپذاًس سطحی در طزف
ٍ Z TM
وِ
راست ٍ چپ الیِ غيز خطی هیتاضٌذ .تاتَجِ تِ ایٌىِ
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 ٍ E x    H y k 0 تا در ًظز گزفتي راتطِ ()13

ٍ ( )11دارین
()12

2
2
)  Z TM
2


(    lin  3

راتطِ ( )14یه هؼذلِ درجِ  2اس  هيثاضذ وِ در
ًتيجِ دٍ همذار تزای  تِ ها هيذّذ .ها ثاتت دی-
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