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 آشکارساز پالسمونیکی طراحی و تحلیل

 
 2، سپهر سلوکی1کامبیز عابدی

 استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران1
 کارشناسی ارشد مهندسی برق گرايش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک2

 
 

 چکیده

شلده   تحلیل  ژرمانیمی طراحی و  (Waveguide-integrated)، يک آشکارساز پالسمونیکی ترکیبی با موجبر  مقالهدر اين 

است. بله منولور دسلتیابی بله رانلدمان کوانتلومی بلاخ و پاسلا دهلی زيلاد ، از سلااتار آشکارسلاز پالسلمونیکی ژرملانیمی               

LRDLSPP  با درااتیارداشتن طول موجλ λو طول موج            بله   شلده اسلت.  بهلره گرفتله            

بلرای تحلیل     Deviceو  برای تحلیل  بشلش نلوری    FDTDمنوور طراحی سااتار فوق دو نرم افزار لومريکال در دو ماژول 

نلر  تولیلد و بله     ، با شبیه سازی و اجرای برنامه ، FDTDدر ماژول  به اين صورت که .ه شده استبه کار بردبشش الکتريکی 

نتیجله میلزان   ، در نهايلت   Deviceو با اسلتفاده از آن در ملاژول   به دست آمده ن جذب شده و راندمان کوانتومی تبع آن توا

با نتايج به دست آمده در بشلش تولوری، تفلاوت    و مقايسه ی آن پس از بررسی و تحلی  نتايج پاسا دهی مششص شده است. 

نامتقلارن بلا    LRDLSPPپديد آمد که در نهايت با تغییرات ، يک سلااتار آشکارسلاز   در هردو بشش نوری و الکتريکی  هايی

، پلس از   % بود 00در حدود که ابتدا  شبیه سازی شده. راندمان کوانتومی استفاده از کنتاکت های فلزی طال و نقره ايجاد شد. 

. همچنلین میلزان پاسلا     مان ايده آل می باشلد که بسیار نزديک به راند % رسید 00طراحی سااتار فوق در نهايت به بیش از 

شلد. در   A/W  8/0بود با طراحی سلااتار فلوق نزديلک بله مقلدار      A/W  0/0سااتار که شبیه سازی شده که در ابتدادهی 

که از طول انتشلار   ه استنامتقارن طراحی وتحلی  شد LRDLSPPنهايت سااتار آشکارساز ژرمانیمی ترکیب شده با موجبر 
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