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چكيذه
ثب ثْشُگیشی اص تکٌیک تجذیل  zثب استفبدُ اص سٍش  FDTDهذل پبشٌذگی ػووَهی ثوِهٌظوَس شوجیِسوبصی سولَلّوبی وَسشویذی
ًبًَپالسوًَیکی اسائِ هیگشدد .هذل اسائِ شذُ تَاًوبیی تَیویخ ووَاپ اپتیکوی تووبهی هوَاد اص خولوِ سویلیکَى یشیاوتبوی ٍ الوضا
پالسوًَیکی دس هحذٍدُ ٍسیؼی اص اشیبًسّب دس اضبی  FDTDسا داسد .ثِ هٌظَس ثشسسی دقت ٍ یبسایی یذّبی ًَشتِ شوذُ خوزة
ًَس تَسظ ایلن دٍ الیِای اص خٌس سیلیکَى ٍ ًقشُ ثِ تشتیت ثِ ضخبهت ً 100 ٍ 300بًَهتش شجیِسبصی هیگشددّ .وخَاًی ثایبس ووَة
هیبى ًتبیح حبیل اص شجیِسبصی ٍ حل تحلیلی ًشبىدٌّذُ دقت ٍ یبسایی یذّبی ًَشتِ شذُ هیثبشذ.

واصههاي كليذي :سلَلّبی وَسشیذی ًبًَپالسوًَیکی سٍش  FDTDهذل پبشٌذگی ػوَهی تجذیل z

 -1مقذمه:
سلَلّبی وَسشیذی اص خولِ ٍسبیل اپتَاوکتشًٍیکی ّاتٌذ یِ ًَس وَسشیذ سا ثِ عَس هاتقین ثِ اًشطی اوکتشیکی تجذیل هوییٌٌوذ.
ثِ دویل یبسثشد سٍصااضٍى سلَلّبی وَسشیذی ثشسسی ثشّنیٌش ًَس ثب چٌویي سوبوتبسّبیی ٍ ّویٌویي عشاحوی یوک سوبوتبس ثْیٌوِ اص
اّویت ثایبس صیبدی ثشوَسداس است .ثشسسی ثشّنیٌش ًَس ثب چٌیي سبوتبسّبیی ًیبصهٌذ حل دقیق هؼبدال توبم ثوشداسی هبیاوَل هوی-

ثبشذ یِ خض دس هَاسد وبپ حل تحلیلی ٍخَد ًذاسد ٍ ثبیذ اص تکٌیکّبی هحبسجبتی استفبدُ شَد .سٍشّوبی ػوذدی هختلفوی ثوشای
حل هؼبدال دیفشاًایلی ٍخَد داسًذ اص خولِ سٍش اووبى هتٌبّی ( )FEM1سٍش هوبىّب ( ٍ )MoM2سٍش تفبضول هتٌوبّی داهٌوِ
صهبى ( .)FDTD3اص هیبى سٍشّوبی ػوذدی هَخوَد سٍش تفبضول هتٌوبّی داهٌوِ صهوبى سا ثوِ دویول تَاًوبیی دس حول هاوبئل پیییوذُ
اوکتشٍهغٌبعیای دس داهٌِ صهبى ثِ ٍیظُ ثشّنیٌش ًَس ثب اًَاع هَاد (وغی غیشوغی شجِ هَاد ًبّوگي ًبّوابًگشد پبشٌذُ ٍ  )...ثِ-
هٌظَس عشاحی ٍ شجیِ سبصی یک سبوتبس ثْیٌِ ثشگضیذُاین.
سلَلّبی وَسشیذی ػوَهب اص یک الیِ ًینسسبًب ثِ ػٌَاى هبدُ اؼبل تشکیل شذُاًذ .ثِ ػلت اشاٍاًی ثایبس سیلیکَى دس عجیؼت ایوي
هبدُ اص هْوتشیي ًینسسبًبّبی هَسد استفبدُ دس سلَلّبی وَسشیذی ثوِ ػٌوَاى هوبدُ اؼوبل هویثبشوذ .ثوِهٌظوَس شوجیِسوبصی سولَلّوبی
وَسشیذی ثِ یوک سٍش  FDTDاص آًدبیی یِ ایي سٍش ٍاثاتِ ثِ صهبى است ثبیذ اص هذلّبی تَییفی (دسٍد ووَسًتس ٍ دسٍد-
وَسًتس) استفبدُ یشد .دس هحذٍدُی عَلهَخی ً 1100-400بًَهتش هوذل ووَسًتس تَیویخ قبثول قجوَوی اص بثوت گوزسدّی سویلیکَى
یشیاتبوی اسائِ هیدّذ .اهب ثِ دویل ػذم تَاًبیی ایي هذل دس تَییخ وَاپ اپتیکی سیلیکَى دس ًبحیِ عَلهَخی یوتش اص ً 400بًَهتش
ًتبیح ثِدست آهذُ دس ایي ًَاحی هؼتجش ًویثبشذ .هشخغ ] [1هذل هٌبسجی ثوِ هٌظوَس شوجیِسوبصی سویلیکَى یشیاوتبوی ثوِ یووک سٍش
 FDTDاسائِ دادُ است .اهب ایي هذل هذل هٌبسجی خْت شجیِسبصی هَاد پالسوًَیکی اص خولوًِ :قوشُ عوال هوس آوَهیٌیوَم ٍ  ...یوِ
ػوَهب ثب هذل دسٍد-وَسًتس تَییخ هیشًَذ ]ً [2-4ویثبشذ .اص ایيسٍ دس ایي هقبوِ هذل پبشوٌذگی ػووَهی اسائوِ هویدّوین یوِ ثوِ
یوک ایي هذل ثِّوشاُ تکٌیک تجذیل  zهیتَاى توبهی هَاد سا دس هحذٍدُ ٍسیؼی اص اشیبًسّب دس اضبی  FDTDشجیِسبصی ًوَد.

 -2روش FDTD
دس ایي سٍش اضبی شجیِسبصی ثِ سلَلّبی هکؼجی تقاین هیشَد یِ ایي هکؼتّب یبوتِ یوی ًوبم داسًوذ .دس ّوش سولَل هَوفوِّوبی
هیذاى اوکتشٍهغٌبعیای ثِ یَس یک دس هیبى سٍی سلَوی یِ دس هَقؼیت  kٍ jٍ iقشاس داسد دس ًظش گشاتِ هویشوًَذّ .وش هیوذاى  Eثوِ
ابیلِی ًصخ سلَل اص هجذأ دس ساستبی خْتگیشیاش قشاس داسد ٍ ّش هیذاى  Hثِ اًذاصُی ًصخ سلَل دس توبم ساستبّب ثِ خض ساسوتبی
خْتگیشیاش خبثِخب شذُ است .سلَل اسائِ شذُ تَسظ  Yeeیِ سٍشی ثشای شجکِ ثٌذی اضبیی هؼبدال هبیاَل دس حَصُی صهوبى
است ثشای دٍ هذ اوکتشٍهغٌبعیای دس شکل ً 1شبى دادُ شذُ است .دس هذ اوکتشیکی ػشضی ( )TEهیذاى اوکتشیکوی دس یوفحِی xy
ٍ هیذاى هغٌبعیای دس اهتذاد هحَس  zقوشاس هویگیوشد ٍ دس هوذ هغٌبعیاوی ػشضوی ( )TMهیوذاى هغٌبعیاوی دس یوفحِی  ٍ xyهیوذاى
اوکتشیکی دس اهتذاد هحَس  zقشاس هیگیشد.
ثشای هحبسجِی هیذاىّب اثتذا اص هؼبدال هبیاَل ششٍع هییٌین .سپس ثب ثِ یوبسگیشی تقشیوت تفبضول هتٌوبّی ثوش سٍی هؼوبدال
ٍاثاتِ ثِ صهبى هبیاَل هدوَػِای اص سٍاثظ ثشای هحبسجِی هیذاى اوکتشیکی ػشضی  TEثِ یَس صیش ثِ دست هیآیذ .هقذاس هیوذاى
دس ّش وحظِ تٌْب تَسظ هقبدیش هشثَعِ دس صهبىّبی قجل دس ًقبط هدبٍس دس شجکِ هحبسجِ هیشًَذ.
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Finite Element Method
Method of Moments
3
Finite Difference Time Domain
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شكل ( )1گسستهساسي فضا تا مزتعها و موقعيت مولفههاي ميذان الكتزيكي و مغناطيسي تز روي سلول .Yee

 -3مذل پاشنذگي عمومي :
دس هذل اسائِ شذُ اشض هییٌین بثت دیاوکتشیک ثب ساثغِ صیش ثِ اشیبًس ٍاثاتِ ثبشذ:
) (
) (

()4
یِ دس آى ضشایت  b ٍ aهقبدیش بثتاًذ ٍ √-

ّوبًگًَِ یِ هالحظِ هیشَد یَس
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اشیبًس ٍ ) ( εبثت دیاوکتشیک هذل پبشٌذگی ػوَهی است.

ٍ هخشج ساثغِ ثِ شکل یک سشی هیثبشذ یِ اص هدوَع خولِّبی ) (

دس یَس

ٍ

) (

دس هخشج تشکیل شذُ ٍ هقذاس  pاص یفش تب  nتغییش هییٌذ .ساثغِ ( )4سا هیتَاى ثب خذاسبصی خولِّبی حقیقی ٍ هََّهی

ثِیَس صیش ًَشت:
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اص عشای هیتَاى بثت دیاوکتشیک هختلظ سا ثش حات هَوفِّبی حقیقی ٍ هََّهی ثٌَیاین:

()6

یِ دس آى ) (

) (

) (

قاوت حقیقی ٍ ) ( قاوت هََّهی بثت دیاوکتشیک است .اص هقبیاِ ساثغِ ( )6( ٍ )5هقبدیش هََّهی ٍ

حقیقی بثت دیاوکتشیک ثِدست هیآیذ.
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اگش ساثغِ ( )4سا تب هشتجِ  4ثِ یبس ثجشین دس ایي یَس
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جذول ( )1ضزاية aو  bتزاسش شذه تا دادههاي آسمايشگاهي تزاي سيليكون و فلش نقزه.
Si

4.2106

1

) (ε

هقبدیش  b ٍ aسا هیتَاى ثب ثشاصش هذل پبشٌذگی ػوَهی ثب دادُّبی

آصهبیشگبّی ثِدست آٍسد .ایي هقبدیش ثشای سیلیکَى یشیاتبوی ٍ الض ًقشُ دس خذٍل  1آٍسدُ شذُ است.
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ثشای ٍاسد یشدى هَاد پبشٌذُ ثِ اضبی  FDTDتکٌیکّبی هتفبٍتی پیشٌْبد شذُ است .اص خولِ تکٌیکّبی اسائِ شذُ ػجبس
است اص :تکٌیک ّوگشدش ثبصگشتی 4تکٌیک هؼبدوِ دیفشاًایل یوکی ٍ 5سٍش تجذیل .[5] 6Z
تکٌیک تجذیل  Zیکی اص یبسثشدیتشیي تکٌیکّب تجذیل یک هائلِ اص داهٌِ صهبى ثِ داهٌِ ثابهذ است .ثب ثِیبسگیشی تجذیل اَسیِ
هؼبدوِّبی دیفشاًایلی ثِ هؼبدوِّبی خجشی تجذیل هیشًَذ ثِ گًَِای یِ اغلت تحلیل سا ثِ عَس قبثل هالحظِای سبدُ هییٌٌذ .تکٌیک
تجذیل  Zتؼویوی اص تجذیل اَسیِ صهبى گااتِ است یِ حَصُ صهبى گااتِ  nسا ثِ حَصُ ثابهذ تجذیل هییٌذ .هضیت ایلی ایي سٍش
ایي است یِ قضیِ ّوگشدش دس حَصُ صهبى گااتِ ثب یک حبیلضشة ثِ حَصُ  Zتجذیل هیگشدد.
ثِهٌظَس ثشسسی یحت سٍاثظ ثِدست آهذُ قاوت هََّهی ٍ حقیقی سیلیکَى ثِدست آهذُ اص هذل پبشٌذگی ػوَهی هذل وَسًتس
ٍ دادُّبی آصهبیشگبّی دس شکل ( ٍ )2هذل پبشٌذگی ػوَهی هذل دسٍد ٍ دادُّبی آصهبیشگبّی ثشای الض ًقشُ دس شکل (ً )3شبى
دادُ شذُ استّ .وبًغَس یِ دس شکل ً 2شبى دادُ شذُ است ّوخَاًی ثایبس وَثی هیبى هذل پبشٌذگی ػوَهی ٍ دادُّبی
آصهبیشگبّی دس هحذٍدُی ً 1000-400بًَهتش ٍخَد داسد .دس یَستی یِ هذل وَسًتس تَاًبیی تَییخ وَاپ اپتیکی سیلیکَى دس
ًبحیِ عَل هَخی یوتش اص ً 400بًَهتش سا ًذاسدّ .ویٌیي ثِیبسگیشی ایي هذل ثشای الض ًقشُ ّوبًغَس یِ اص ًتبیح ثِ دست آهذُ هشخص
است ثشوالف هذل دسٍد ّوخَاًی وَثی ثب دادُّبی آصهبیشگبّی داسد.

(اوخ)

(ة)

شكل ( )2مقايسه قسمت (الف) موهومي و (ب) حقيقي ثاتت ديالكتزيک سيليكون كزيستالي تهدست آمذه اس مذل
پاشنذگي عمومي ،مذل لورنتس و دادههاي آسمايشگاهي.

4

Recursive-Convolution Method
Auxiliary Differential Equation (ADE) method
6
Z-transform method
5

(اوخ)

(ة)

شكل ( )3مقايسه قسمت (الف) موهومي و (ب) حقيقي ثاتت ديالكتزيک نقزه تهدست آمذه اس مذل پاشنذگي عمومي،
مذل درود و دادههاي آسمايشگاهي.

 -4اعتثارسنجي كذ
ثِ هٌظَس ثشسسی دقت ٍ یبسایی یذّبی ًَشتِ شذُ خزة ًَس تَسظ ایلن دٍ الیِای اص خٌس سیلیکَى ٍ ًقشُ ثِ تشتیت ثِ ضخبهت
ً 100 ٍ 300بًَهتش سا شجیِسبصی هییٌین .دویل اًتخبة ایي هثبل ٍخَد خَاةّبی تحلیلی دقیق ثشای حل ایي هائلِ خْت هقبیاِ ثب
یذّبی ًَشتِ شذُ هَخَد هیثبشذ .اضبی شجیِسبصی عشاحی شذُ دس سٍش  FDTDدس شکل ً 4شبى دادُ شذُ است.

شكل ( )4فضاي شثيهساسي شذه در روش  FDTDته همزاه شزايط مزسي.

دس هشصّبی ثبال ٍ پبییي ثِ هٌظَس خلَگیشی اص ثبصتبةّبی غیش ایضیکی ثِ دسٍى اضبی هائلِ اص ششایظ هشصی خبرة استفبدُ هییٌین
ٍ دس هشصّبی چپ ٍ ساست ششایظ هشصی دٍسُای اػوبل هیگشددّ .وبىعَس یِ دس شکل ًشبى دادُ شذُ است ثشای هحبسجِ خزة اص
دٍ آشکبسسبص دس اثتذا ٍ اًتْبی اضبی شجیِسبصی استفبدُ هییٌین .ثب تفبضل شبس هحبسجِ شذُ تَسظ ایي دٍ آشکبسسبص هیتَاى خزة
دسٍى سلَل سا هحبسجِ یشدً .تیدِی هحبسجِی خزة ثش حات عَلهَج ثِ اصای دادُّبی آصهبیشگبّی هذل پبشٌذگی ػوَهی ٍ هذل
وَسًتس ثشای سیلیکَى دس شکل ً 5شبى دادُ شذُ استّ .وبىعَس یِ اص ًتبیح ثِدست آهذُ هشخص است هذل پبشٌذگی ػوَهی

ّوخَاًی وَثی دس ًَاحی عَلهَخی یوتش اص ً 400بًَهتش ثب حل تحلیلی داسد .اهب ثِیبسگیشی هذل وَسًتس ثشای تَییخ وَاپ
اپتیکی سیلیکَى ثبػث هیشَد خَاةّب دس ایي ًبحیِ ثب حل تحلیلی ّوخَاًی وَثی ًذاشتِ ثبشذ.

شكل ( )5مقايسه نتايج حاصل اس شثيهساسي و جواب تحليلي ،تزاي فيلم دو اليهاي اس جنس سيليكون و نقزه ته تزتية تا
ضخامت  300نانومتز و  100نانومتز.

 -5نتايج
ثب تَخِ ثِ اعویٌبى اص یحت سٍاثظ ًَشتِ شذُ ثِ هٌظَس ااضایش ثْشُی سلَلّبی وَسشیذی سبوتبسی شبهل آسایِای هتٌبٍة اص
ًبًَهیلِّبی پالسوًَیکی اص خٌس ًقشُ دس اًتْبی سلَل وَسشیذی سیلیکًَی سا شجیِسبصی هییٌینً .بًَهیلِّب دسٍى الیِی دی-
اوکتشیک ثِ ضشیت شکات  1/5قشاس گشاتِاًذ (شکل (.))6

شكل ( )6فضاي شثيهساسي در روش  .FDTDته كارگيزي آرايهاي متناوب اس نانوميلههاي پالسمونيكي در انتهاي سلول.

دٍسُ تٌبٍة ( )Pضخبهت ( ٍ )wاستفبع ًبًَهیلِّب ( )hثِ تشتیت ً 80 100 200بًَهتش ٍ ضخبهت هبدُ خبرة ً 200بًَهتش اًتخبة
شذُ است .استفبع الیِ دیاوکتشیک سا ثشاثش ثب استفبع ًبًَهیلِّب دس ًظش هیگیشین .سبوتبس هَسدًظش تحت تبثش هَج ثب قغجش  TEقشاس
هیگیشد.
ًتیدِ هحبسجِی خزة اپتیکی دسٍى سلَل ثشحات عَل هَج دس گاتشُی ً 1100-300بًَهتش دس شکل (ً )7شبى شذُ استً .وَداس
وظ چیي خزة دسٍى سلَل ثذٍى حضَس ًبًَهیلِّب ٍ ًوَداس وظ پیَستِ خزة دسٍى سلَل وَسشیذی ثِ ّوشاُ ًبًَهیلِّب سا ًشبى
هیدّذّ .وبىعَس یِ هشخص است خزة دسٍى سلَل ثب ثِیبسگیشی ًبًَهیلِّب ثِعَس قبثل هالحظِای ااضایش هییبثذً .بًَهیلِّبی ثِ-
یبس گشاتِ شذُ دس اًتْبی سلَل هَخت ثشاًگیختگی هذّبی هَخجشی ٍ پالسوًَیکی دس عَل هَجّبی ثلٌذ یِ سیلیکَى دس ایي ًَاحی
خزة پبییٌی داسد هیشًَذ.

شكل ( )7جذب اپتيكي درون سلول تزحسة طول موج در حضور آرايهاي اس نانوميلههاي پالسمونيک در انتهاي سلول.
ضخامت ،ارتفاع و دوره تناوب نانوميله¬ها ته تزتية 80 ،100 ،و  200نانومتز و ضخامت ماده فعال  200نانومتز ميتاشذ.

ثِ هٌظَس ثشسسی هذّبی ثشاًگیختِ شذُ تَسظ سبوتبس هَسد ًظش تَصیغ شذ

هیذاى هغٌبعیای دسٍى سیلیکَى ٍ دس

اعشاف ًبًَهیلِّب ثِ اصای عَل هَجّبی ً 950 ٍ 697بًَهتش دس شکل (ً )8شبى دادُ شذُ است .ثِ دویل سبوتبس تٌبٍثی ًبًَهیلِ-
ّب شذ هیذاى سا تٌْب ثِ اصای یک دٍسُ تٌبٍة دس شکل ًشبى دادُاینّ .وبًغَس یِ تَصیغ شذ هیذاىّب ًشبى هیدّذ قشاس
دادى ًبًَهیلِّب دس اًتْبی سلَل ثبػث ایدبد یک هیذاى ثایبس قَی ٍ هتوشیض دسٍى هبدُ اؼبل هیشَد .اصآىخبیییِ هیضاى
خزة ثب تَاى دٍم هیذاى هتٌبست است خزة دسٍى سلَل وَسشیذی ثِ هیضاى قبثل تَخْی ااضایش هییبثذ.شکل (8اوخ)
تَصیغ شذ هیذاى دس عَل هَج ً 697بًَهتش سا ًشبى هیدّذ ااضایش خزة دس ایي عَل هَج هشثَط ثِ ثشاًگیختگی هذّبی

ِ ًبًَهتش هیتَاى گفت یِ ااضایش خزة هشثَط ث950 هیذاى دس عَل هَج

هَخجشی هیشَد ٍ ثب تَخِ ثِ تَصیغ شذ
.ثشاًگیختگی هذّبی پالسوًَیکی هیثبشذ

)(ب

)(الف

) (ب، نانومتز697 ) (الف،) توسيع شذت ميذان مغناطيسي درون سلول و اطزاف نانوميله¬ها در طول موج¬هاي8( شكل
. نانومتز950

 نتيجهگيزي-6
 هذل پبشٌذگی ػوَهی اسائِ دادین یِ ػالٍُ ثش ّوخَاًیFDTD  ثب استفبدُ اص سٍشz دس ایي هقبوِ ثب ثْشُگیشی اص تکٌیک تجذیل
ّوخَاًی ثایبس وَثی هیبى هذل پبشٌذگی ػوَهی ٍ دادُّبی آصهبیشگبّی ثشای

وَسًتس ثشای الضا-وَة ایي هذل ثب هذل دسٍد
.سیلیکَى ٍخَد داسد
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