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تیغت ٍ یکویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى
ٍ ّفتویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى
 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی،۳282 ُ دی ها34  تا32

 در ساختار دو الیه گرافنSPP  فونون بر خواص انتشاری امواج-اثر پراکندگی الکترون
 ٍحیذ عیاّپَػ، اصغز ػغگزی،عویِ خَبآفزیي دٍعت
 تثزیش، داًؾگاُ تثزیش،پشٍّؾکذُ فیشیک کارتزدی ٍ عتارُ ؽٌاعی

 شبهل دٍ الیِ گرافي کِ بِ ٍسیلِ یک،چکیذُ – درایي هقبلِ خَاص اًتشبری اهَاج پالسوَى پالریتَى سطحی در یک سبختبر هتقبرى
 هحبسببت هب ًشبى هیدّذ کِ در ًظر گرفتي پراکٌذگی. هَرد بررسی قرار گرفتِ است،هبدُ دیالکتریک بب ضخبهت کن از ّن جذا شذُاًذ
 در، ّوچٌیي هشبّذُ شذ. ببعث کبّش قببل هالحظِای در طَل اًتشبر هیشَد، فًََى بِ صَرت تببعی از اًرشی فرهی ٍ دهب- الکترٍى
. طَل اًتشبر پالسوَى پالریتَىّبی سطحی کبّش هییببذ، فًََى اپتیکی- اًرشیّبی ببالتر بِ دلیل پراکٌذگی الکترٍى
 ًزخ پزاکٌذگی، فًََى اکَعتیکی، فًََى اپتیکی، پالعوَى پالریتَىّای عطحی-ُکلیذ ٍاص

The Effect of Electron - Phonon Scattering on Propagation of SPP in
Double Graphene Layers Structure
Somayeh Khoobafarin Doost, Asghar Asgari, Vahid Siahpoush
Research Institute for Applied Physics and Astronomy, University of Tabriz, Tabriz
Abstract- In this paper the propagation of surface plasmon polaritons (SPPs) waves in a symmetric structure consisting of two
monolayers of graphene that are separated by a thin dielectric layer, is investigated. Our calculation shows, by considering
electron- phonon scattering as a function of the Fermi energy and temperature lead to decrease propagation length
significantly. Also due to electron- optical phonon scattering, it is observed that in higher energy the propagation length of
surface plasmon polaritons decreases extremely.
Keywords: Acoustic phonon, Optical phonon, Scattering rate, Surface Plasmon Polaritons
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 32تا  34دیواُ  ،۳282داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
ؽکل  9۳ؽواتیکی اس عاختار هَرد هطالؼِ کِ ؽاهل دٍ الیِ گزافي کِ
تا یک دیالکتزیک تِ ضخاهت  dاس ّن خذا ؽذُاًذ ،اعت.

 -1هقذهِ
فلشات تَاًایی حول اهَاج پالعوَى پالریتَى عطحی
( ۳)SPPدر هحذٍدُ فزکاًظّای هزئی ٍ هادٍىلزهش
ًشدیک را دارًذ ] .[3ٍ۳اها ایي هَاد اتالفات اّوی لاتل
تَخِای در ًاحیِ تزاّزتشی دارًذ ٍ خصَصیات
الکتزًٍیکی ٍ اپتیکی آًْا تِ عختی لاتل تغییز اعت.
اهَاج  SPPتِ غیز اس فلشات در گزافي ًیش هیتَاًٌذ
هٌتؾزؽًَذ .اس خولِ هشیت ّای هْن گزافي ًغثت تِ
فلشات هیتَاى اس ٍخَد اتالفات تغیار پاییي در گغتزُ
تزاّزتشی ٍ تٌظینپذیزی خَاؿ اپتَالکتزًٍیکی آى تَعط
ػَاهل خارخی ًام تزد .ػَاهل خارخی هیتَاًذ ؽاهل
اػوال ٍلتاص  ،هیذاى الکتزیکی یا هغٌاطیغی ٍ تغییز دها
تاؽذ .تٌاتزایي هیتَاى در گزافي طَل اًتؾار ٍ
خایگشیذگی اهَاج  SPPرا تَعط ػَاهل فَق کٌتزل کزد
] .[2طَل اًتؾار فاصلِای در راعتای اًتؾار اعت کِ
ؽذت هیذاى  SPPدر طَل آى تِ اًذاسُ  1/eهیزا هیؽَد.
دیگز هؾخصِ هْن  SPPخایگشیذگی یا طَل فزٍافت
هیذاى ٍاتغتِ تِ آى در دٍ طزف الیِ گزافي اعت کِ ّز
چِ ایي طَل تیؾتز تاؽذ خایگشیذگی کوتز اعت.

هیذاى هغٌاطیغی ٍاتغتِ تِ هَج  SPPکِ تا تزدار هَج ٍ q
لطثؼ  TMدر خْت  xهٌتؾز هیؽَد تِ صَرت سیز در
ًظز گزفتِ هیؽَد9
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هَلفِّای  Ez ٍ Exآى ًیش اس طزیك هؼادالت هاکغَل
تذعت هیآیذ .تا اػوال ؽزایط هزسی در  x   d 2تزای
هَلفِ هواعی هیذاى الکتزیکی ٍ هغٌاطیغی هیتَاى راتطِ
پاؽٌذگی را هحاعثِ کزد .اگز رعاًٌذگی ّز دٍ الیِ گزافي
یکغاى تاؽذ .راتطِ پاؽٌذگی تِ ؽکل سیز در هیآیذ ].[3

() 3

در ایي همالِ طَل اًتؾار ٍ خایگشیذگی  SPPدر عاختار
دٍ الیِ گزافي تا درًظز گزفتي ٍاتغتگی ًزخ پزاکٌذگی
الکتزٍى -فًََى تِ اًزصی فزهی ٍ دها در فزکاًظّای
هختلف تِ اسای اًزصیّای فزهی هختلف تزرعی هیؽَد.
ّوچٌیي اثز تغییزات ضخاهت الیِ دیالکتزیک هیاًی تِ
ػٌَاى یک درخِ آسادی هَرد تزرعی لزار هیگیزد.
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در هؼادلِّای ( )2( ٍ )3کِ تِ تزتیة هزتَط تِ هذّای
2

هتمارى ٍ پادهتمارى اعتi  1, 2 ،
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ٍ  σرعاًٌذگی گزافي اعت کِ تِ صَرت سیز تیاى هیؽَد
].[5ٍ4

 -2فرهبلیسم تئَری
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یک عاختار دٍ تؼذی هتمارى ؽاهل دٍ الیِ گزافي کِ تِ
ٍعیلِ یک دیالکتزیک تِ ضخاهت  ٍ dثاتت دیالکتزیک
 ε3اس ّن خذا ؽذُاًذ در ًظز هیگیزین .ثاتت دیالکتزیک
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راتطِ ( )4هزتَط تِ گذارّای تیي تاًذی ٍ راتطِ ()5
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 32تا  34دیواُ  ،۳282داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
فزکاًظ ( ،)ωدها ( ٍ )Tاًزصی فزهی ( )µتغتگی دارد.
تزای لحاظ کزدى اثز پزاکٌذگی الکتزٍى -فًََى هیتایغت
در رٍاتط رعاًٌذگی تاال  ωرا تا  ω+iɤخایگشیي کزد ،کِ ɤ
ًزخ پزاکٌذگی اعت ،در ایي همالِ  ɤتِ صَرت راتطِ ))6
در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت کِ در آى در دهای اتاق
  0 =3×1011 s-1اعت ] .[6در اغلة هزاخغ هَخَد تِ
ٌّگام تزرعی خَاؿ اًتؾاری ّ SPPا در گزافي  ɤتٌْا تِ
صَرت یک ػذد ٍ هغتمل اس  T ٍ µدر ًظز گزفتِ ؽذُ
اعت].[7

)(a

  0  T

 -3هحبسببت عذدی
)(b

ها تزای حل ػذدی هؼادالت پاؽٌذگی ( )2( ٍ )3اس رٍػ
ًیَتي رافغَى دٍ تؼذی اعتفادُ کزدُاینً .وَدار پاؽٌذگی
 SPPتزای هذّای هتمارى ٍ پادهتمارى در ؽکل ( )3آهذُ
اعت.

ؽکل  92طَل اًتؾار ٍ خایگشیذگی  )aهذ هتمارى  )bهذ پادهتمارى.
 ) ℏω=0.12 eV( λ=10 μmدر ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

در خذٍل (ً )۳تایح هحاعثات ها تا ًتایح هتٌاظز گشارػ
ؽذُ در هزخغ ] ( [7کِ در آى ٍاتغتگی  ɤتِ T ٍ µ
لحاظ ًؾذُ اعت ) همایغِ ؽذُ اعت ،کِ ًؾاى هیدّذ
در ًظز گزفتي ًزخ پزاکٌذگی الکتزٍى -فًََى هطاتك
راتطِ ( )6تاػث کاّؼ هحغَط طَل اًتؾار ( در ّز دٍ
هذ هتمارى ٍ پادهتمارى ) هیؽَدٍ ،لی تاثیز چٌذاًی تز
همذار طَل خایگشیذگی ًذارد .تِ ػٌَاى هثال تزای هذ پاد-
هتمارى در  µ=0.8evهمادیز طَل اًتؾار تِ اسای d=10
) (nmتزاتز تا  5.6µmتِ دعت آهذُ اعت ،در حالیکِ کِ
همذار هتٌاظز در هزخغ ] [7ػثارت اعت اس ).15.98 (µm
ّوچٌیي اس ایي ًتایح هیتَاى ًتیدِ گزفت کِ اثز
پزاکٌذگی الکتزٍى -فًََى تِ اسای اًزصی فزهی تاال تاثیز
تیؾتزی تز طَل اًتؾار  SPPدارد .تا تَخِ تِ ایٌکِ در
ؽکل ( )2اًزصی فَتَى )  ( λ=10μm, ℏω=0.12 eVکوتز
اس اًزصی فًََى اپتیکی()λop=6.3μm, ℏωop=0.196 eV
اعت ،پظ هکاًیغن غالة پزاکٌذگی ًاؽی اس پزاکٌذگی

ؽکل ً 93وَدار پاؽٌذگی هذ هتمارى ٍ پادهتمارى ،(eV)   0.1 .

) 1   2  1 ٍ d =2 (nmدر ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.

اس حل هؼادلِ پاؽٌذگی ٍ هحاعثِ  ،qهیتَاى طَل اًتؾار،
) ٍ L=1/Imag(qطَل خایگشیذگی δ=1/Real(K) ،را
هحاعثِ کزد .در ؽکل (ً )2تایح ایي هحاعثات تِ صَرت
تاتؼی اس ضخاهت  ٍ dهمادیز هتفاٍت  µتزای هذّای
هتمارى ٍ پادهتمارى آٍردُ ؽذُ اعت .تزای همادیز تشرگ
 ،dخفت ؽذگی تیي دٍ هذ تؾکیل یافتِ در ّز کذام
اسالیِّای گزافي اس تیي هیرٍد ٍ ٍیضگیّای ّز دٍ هذ
هتمارى ٍ پادهتمارى هؾاتِ هذ تک الیِ گزافي هیؽَد.
تزای  d<0.5µmطَل اًتؾار هذ هتمارى رًٍذ صؼَدی ٍ هذ
پادهتمارى رًٍذ ًشٍلی ًؾاى هیدّذ .اس طزفی تزای هذ
344
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() 6



هتمارى تِ ػٌَاى هثال در  µ=0.8eVدرتاسُ،d>0.5 µm
کاّؼ ّ dوشهاى تاػث افشایؼ طَل اًتؾار ٍ خایگشیذگی
تیؾتز اهَاج  SPPهیؽَد ،ایي در حالی اعت کِ در d<0.5
 ،µmافشایؼ طَل اًتؾار تا کاّؼ خایگشیذگی ّوزاُ
اعت.
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 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی،۳282 ُ دیوا34  تا32
 تٌاتزایي اًتظار دارین، فًََى اکَعتیکی اعت-الکتزٍى
ٍ تزای فَتَىّایی تا اًزصی تیؾتز اس اًزصی فًََى اپتیکی
 تایذ،)ωop<ω<ωinter( کوتز اس اًزصی گذارّای تیي تاًذی
 تمای هوٌتَم.اثز خذب حاهلیي آساد در ًظز گزفتِ ؽَد
تزای خذب حاهلیي آساد تا گغیل یک فًََى اپتیکی تاهیي
 تٌاتزایي در ایي تاسُ اًزصی تِ دلیل کاّؼ سهاى.هی ؽَد
 اتالف سیاد خَاّذ تَد ٍ هَخة کاّؼ طَل،تزخَرد
- تِ ّویي هٌظَر در ایي همالِ ها حالت.اًتؾار هیؽَد
ّایی را ًیشکِ اًزصی فَتَى تشرگتز اس اًزصی فًََى اپتیکی
.اعت در ًظز گزفتین

(b)
.) هذ پادهتمارىb ) هذ هتمارىa  طَل اًتؾار ٍ خایگشیذگی93 ؽکل
. در ًظز گزفتِ ؽذُ اعتℏω=0.3eV  وλ=4 μm در ایي هحاعثات

 ًتیجِگیری-4

 همایغِ ًتایح ًزخ پزاکٌذگی در ًظز گزفتِ ؽذُ تِ صَرت9۳ خذٍل
 تا ًتایح هزاخؼی کِ پزاکٌذگی را تِ صَرت ثاتتT ٍ µ تاتؼی اس
. ًواد هذ پادهتمارى اعتA ٍ  ًواد هذ هتمارىS .درًظز گزفتِاًذ

 تا در ًظزSPP در ایي همالِ طَل اًتؾار ٍ خایگشیذگی
 فًََى تِ صَرت تاتؼی اس-گزفتي ًزخ پزاکٌذگی الکتزٍى
 ًتایح ها ًؾاى هیدّذ کِ در ًظز. تزرعی ؽذT ٍ µ
گزفتي ایي ٍاتغتگی تاثیز لاتل هالحظِای در هیشاى طَل
 ّوچٌیي هؾاّذُ ؽذ کِ در ًاحیِ هادٍى.اًتؾار دارد
)لزهش ًشدیک (اًزصیْای تاالتز اس اًزصی فًََىّای اپتیکی
ٍ  ًغثت تِ ًاحیِ هادٍى لزهش هیاًیSPP طَل اًتؾار
تزاّزتش (اًزصیّای کوتز اس اًزصی فًََىّای اپتیکی)کوتز
.اعت

S

هراجع
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

S

A

A

ɤ(µ,T)

ɤ=cte

ɤ(µ,T)

ɤ=cte

L

۳.5µm

3.5µm

4.5µm

۳4.8µm

δ

8.83µm

8.83µm

8.38µm

8.38µm

L

8.6µm

۳.3µm

۳.۳µm

3.3µm

δ

8.83µm

8.83µm

8.85µm

8.85µm

µ
(eV)

8.7

8.۳

-) ًتایح هزتَط تِ اثز پزاکٌذگی الکتزٍى3( در ؽکل
فًََى اپتیکی تز رٍی طَل اًتؾار ٍ طَل خایگشیذگی
 ًؾاى دادُ ؽذُ اعت کِ در همایغِ تا ًتایح اثزSPP
) تِ دلیل2  فًََى اکَعتیکی (ؽکل-پزاکٌذگی الکتزٍى
µ  افشایؼ. طَل اًتؾار کاّؼ هییاتذ،افشایؼ اتالف
هَخة افشایؼ گذارّای داخل تاًذی ؽذُ ٍ گذارّای تیي
ِ در ًتید،تاًذی طثك اصل طزد پائَلی هوٌَع هیگزدد
 فمط تَعط گذارّای داخل تاًذیSPP طَل اًتؾار
. هیؽَدSPP هحذٍد هیؽَد ٍ هَخة افشایؼ طَلاًتؾار
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