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تحلیل و طراحی تزویجگر جهتی پالسمونیک با استفاده از
موجبر پالسمونیک پیوندی
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 -1کارشناسی ارشد مهندسی برق -مخابرات
 -2استاديار دانشكده مهندسی برق ،دانشگاه علوم دريايی امام خمینی(ره)
چكیده
از ساختارهاي مهم در زمینهي پالسمونیک ،تزويجگر جهتی پالسمونیک است که در موارد مختلفی از جمله سوئیچها ،مالتی پلكسرها،
تقسیم و ترکیب کنندههاي توان ،تقسیم کنندههاي پالريزاسیون ،مدوالتورها و فیلترهاي انتخابگر فرکانس کاربردهاي فراوانی دارد .در
اين مقاله به معرفی پارامترهاي مهم در يک تزويجگر جهتی پرداخته شده و آخرين نمونه از پژوهشهاي انجام شده جهت بهبود اين
پارامترها براي کاربردهاي مدار مجتمع نوري معرفی شده است .همچنین ساختار يک نوع تزويجگر ،پیشنهاد شده که داراي پارامترهاي
مناسب تر نسبت به ديگر ساختارها براي کاربردهاي مدار مجتمع نوري است .با تحلیل نتايج بدست آمده از نرمافزار لومريكال ،مشاهده شد
که تزويجگر پیشنهادي داراي حداکثر ضريب تزويج  ٪09و ضريب ايزوالسیون  10 dBاست که مقادير مناسبی نسبت به ديگر
ساختارهاي معرفی شده هستند .ساختار اين تزويجگر نسبت به ساختار ديگر تزويجگرهاي بررسی شده ،سادهتر است؛ بنابراين ساخت آن
نیز آسانتر است .همچنین به دلیل حضور دو اليه ي فلز در دو طرف اين ساختار ،از تداخل با ديگر ابزارها جلوگیري میشود .ابعاد اين
تزويجگر در حدود  1 μmاست که يک ساختار بسیار فشرده محسوب میشود و براي کاربرد در مدارهاي مجتمع نوري مناسب است.
واژگان کلیدی :ضریب ایزوالسیون ،ضریب تزویج ،طول تزویج ،موجبر پالسمونیک ،موجبر پالسمونیک پیوندی
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توان از يک موجبر به موجبر ديگر است که از رابطهي ()5
محاسبه میشود [.]4
(-5آ)
) }Lc =  / ( Re{ even} - Re{ odd

 -1مقدمه
با ترکیب موجبرهاي پالسمونیک پیوندي ،میتوان به
تزويجگرهاي جهتی پالسمونیک دست يافت [.]1
تزويجگرهاي جهتی پالسمونیک اساس ابزارهاي نوري
هستند که در موارد مختلفی از جمله سويچها ،مالتی
پلكسرها ،تقسیم و ترکیب کنندههاي توان ،تقسیم
کنندههاي پالريزاسیون ،مدوالتورها و فیلترهاي انتخابگر
فرکانس کاربردهاي فراوانی دارند [ .]2[ -]7عملكرد کلی
يک تزويجگر جهتی در شكل ( )1نشان داده شده است.

روابط کلی براي هر تزويجگر جهتی در معادالت ( )1الی
( )8نمايش داده شده است:
()1
()2

p2
)
p4

()3

p1
)
p4

()8

(-5ج)

] | } =  / [ k 0 | Re{n eff

در اين رابطه Lc ،طول تزويج βeven ،و  βoddبه ترتیب
ثابتهاي انتشار مدهاي زوج و فرد k0 ،عدد موج فضاي
آزاد و  neffضريب شكست مؤثر مد است .بنابراين براي
کاهش طول تزويج میتوان از ساختارهايی با }Re{Δn
بزرگ بهره برد .موجبرهاي فلزي از جملهي اين ساختارها
هستند [.]11
طبق پژوهشهاي انجام شده در سالهاي اخیر در زمینهي
تزويجگرهاي جهتی پالسمونیک ،بهترين نتیجهي گزارش
شده ،داراي حداکثر ضريب تزويج  ٪75با ايزوالسیون
 25dBاست [ .]13[ ،]12ساختار اين تزويجگر در شكل 2
نشان داده شده است .اين ساختار از روي هم قرار دادن دو
موجبر مشابه تشكیل شده است .براي رسیدن به اين
نسبت ،طول نهايی ساختار  2 μmاست.

شكل ( )1ساختار کلی تزویجگر جهتی

p
) C[dB]  10 log( 1
p2

(-5ب)

] | })=  / [ k 0 | Re{n eff (even) - n eff (odd

(D[dB]  10 log

(I [dB]  10 log
I[dB]  D  C
شكل ( )2ساختار بهترین تزویجگر جهتی گزارش شده []2

که در اين روابط  D ،Cو  Iبه ترتیب ضرايب تزويج،
جهتدهندگی و ايزوالسیون و  P3 ،P2 ،P1و  P4به ترتیب،
توان در دهانههاي ورودي ،مستقیم ،تزويج و ايزوله
هستند .ضرايب جهتدهندگی و ايزوالسیون در يک
تزويجگر ايدهآل ،بینهايت است و در طراحیها سعی
میشود اين پارامترها ،مقادير بزرگی باشند [.]4
در کاربردهاي مدار مجتمع نوري ،تحقیقات در زمینهي
تزويجگرهاي جهتی به منظور کاهش طول ساختار و در
عین حال افزايش حداکثر ضريب تزويج صورت
میگیرد [ .]0عاملی که باعث محدوديت در کاهش طول
اين ساختارها میشود ،طول تزويج است [ .]19طول
تزويج ،طول مورد نیاز در جهت انتشار براي تزويج کامل

 -2ساختار تزویجگر جهتی فشرده پالسمونیک
براي ايجاد يک تزويجگر فشردهي پالسمونیک ،شكل 3
مورد بررسی قرار گرفته است .اين شكل سطح مقطع
ساختار را در صفحهي ) (x-zنمايش میدهد .جهت انتشار
موج در راستاي  xدر نظر گرفته شده و ساختار در راستاي
 ،yبینهايت فرض شده است .در اين ساختار از سه مادهي
نقره ،سیلیكون و سیلیكا استفاده شده است .اين ساختار از
سه قسمت تشكیل شده است .قسمتهاي اول و سوم،
شامل دو موجبر پالسمونیک پیوندي هستند که دهانههاي
تزويجگر را تشكیل میدهند و قسمت دوم يک تزويجگر
 MIMاست که از روي هم قرار دادن دو موجبر پیوندي
2

شماره 48

فصلنامه علوم و فناوري دريا
پالسمونیک تشكیل شده است.

ج

دهانهي تزويج میرسد .براي ايزوله شدن دهانههاي
خروجی از ساختار تزويجگر ،طول  L1در نظر گرفته شده
برابر  299 nmانتخاب میشود.
در اين مقاله به ارائهي نتايج حاصل از شبیهسازي تزويجگر
فشردهي پالسمونیک با استفاده از نرمافزار لومريكال
پرداخته میشود.

شكل ( )3نمای دو بعدی ساختار تزویجگر جهتی فشردهی

 -3شبیهسازی تزویجگر جهتی فشردهی

پالسمونیک

پالسمونیک
در اين بخش ،تزويجگر با استفاده از نرمافزار لومريكال و به
روش  FDTDشبیهسازي میشود .ابتدا تمام نتايج در طول
موج پرکاربرد  λ = 1550 nmارائه میشود .با تحلیل نتايج
شبیهسازي ،سعی میشود پارامترهاي تزويجگر را بهبود
بخشید و پارامترهاي مناسبی براي طراحی تزويجگر بدست
آورده شود.
براي اين که حداکثر توان ورودي به دهانهي تزويج برسد،
الزم است که طول  Lبرابر طول تزويج انتخاب شود .به
منظور طراحی تزويجگري مناسب براي کاربردهاي مدار
مجتمع نوري ،به يک تزويجگر با ابعاد کوچک نیاز است.
بنابراين سعی میشود با تنظیم ضخامتهاي  gو  dبه اين
مهم دست يافت .ابتدا بايد طول تزويج تزويجگر  MIMکه
در بخش مرکزي شكل  3مورد استفاده قرار گرفته است،
به ازاي ضخامتهاي مختلف  gو  dمحاسبه شود .براي اين
منظور ،ضخامت  gرا در سه مقدار مختلف nm ،19 nm
 29و  39 nmدر نظر گرفته و  dاز  39 nmتا 09 nm
تغییر داده میشود و براي هر ساختار بدست آمده،
شبیهسازي انجام میشود .حدود تغییرات اين ضخامتها
براي بدست آمدن پاسخ مناسب ،با توجه به رابطهي  5در
نظر گرفته شد.
بعد از استخراج نتايج شبیهسازي ،طولی که در آن
ماکزيمم توان به موجبر پايینی تزويجگر ،منتقل شده است،
طول تزويج ساختار است .شكل  8تغییرات طول تزويج
ساختار را به ازاي سه مقدار  29 nm ،19 nmو 39 nm
براي  gو بر حسب  dنشان میدهد .مشاهده میشود با
افزايش  dو  ،gطول تزويج افزايش میيابد .بنابراين با
انتخاب هرچه کوچکتر  dو  gمیتوان به کاهش ابعاد
ساختار کمک کرد.
هدف اصلی در اين مقاله طراحی تزويجگري است که

مطابق شكل  ،3موجبرهاي پیوندي ,شامل دو اليهي
سیلیكون و سیلیكا هستند که از دو طرف توسط اليههاي
نقره احاطه شدهاند .موجبرهاي پیوندي معموال شامل سه
اليهي فلز ،دي الكتريكی با ضريب گذردهی الكتريكی کم
و دي الكتريكی با ضريب گذردهی الكتريكی زياد
هستند [ .]1در ساختار مورد بررسی ,يک اليهي فلزي
ديگر (اليهي فلزي میانی) افزوده شده است تا از تزويج
ناخواستهي دو موجبر پیوندي که روي هم قرار گرفتهاند،
جلوگیري شود .هر چند وجود اين اليه ممكن است باعث
ايجاد تلفاتی در ساختار شود؛ اما به دلیل فراهم کردن
زمینه براي استفاده از تزويجگر  MIMو بهره بردن از
مزاياي اين نوع تزويجگرها ،مناسب است.
در شكل  3ضخامتهاي اليههاي فلز میانی ،سیلیكون و
سیلیكا به ترتیب با پارامترهاي  d ،Sو  gنشان داده
شدهاند .همچنین تزويجگر  MIMداراي طول  Lو شامل
اليههاي سیلیكون با ضخامت  ،S + 2dدو اليهي سیلیكا با
ضخامت  gو دو اليهي فلز است .اساس عملكرد اين
ساختار به اين صورت است که با تحريک دهانهي ورودي،
موج پالسمونیک در جهت  xدر موجبر پیوندي منتشر
شده و اليهي فلز میانی مانع نفوذ توان به اليههاي پايینی
میشود .الزمهي اين عملكرد اين است که ضخامت  Sاز
عمق نفوذ فلز بیشتر باشد .در تمام نتايج ارائه شده در اين
مقاله ،مقدار  S = 100 nmانتخاب شده است تا از نفوذ
ناخواستهي توان جلوگیري شود .با رسیدن موج به
تزويجگر  ،MIMتوان به اليههاي پايینی نفوذ میکند و به
دهانههاي خروجی میرسد .با تنظیم مناسب طول ،L
میتوان میزان اين نفوذ را کنترل کرد .اگر طول  Lرا برابر
طول تزويج تزويجگر  MIMانتخاب شود ،حداکثر توان به
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حداکثر توان را از دهانهي ورودي به دهانهي تزويج منتقل
کند .بنابراين طول  Lرا در ساختار تزويجگر ،برابر طول
تزويج بدست آمده از شكل  8قرار داده میشود.

(ب)

شكل ( )4تغییرات طول تزویج به ازای سه مقدار  gو بر حسب
d

در ادامه به بررسی رفتار تزويجگر به ازاي تغییرات
ضخامتهاي  gو  ،dپرداخته میشود .براي اين منظور
حدود تغییرات ضخامتها را مشابه شكل  8در نظر گرفته
و توان نرمالیزهي رسیده به هرکدام از دهانههاي ساختار را
به ازاي تغییرات ضخامتهاي  gو  dبدست آورده میشود.
شكل  ،5تغییرات توان نرمالیزه در هرکدام از سه دهانهي
خروجی و توان برگشتی از دهانهي ورودي تزويجگر را به
ازاي طول  Lبرابر طول تزويج ( )Lcو سه مقدار  gو بر
حسب تغییرات  dنشان میدهد .در طراحی تزويجگرها
هدف اصلی بايد افزايش ماکزيمم ضريب تزويج و در عین
حال کاهش ضريب ايزوالسیون باشد .بنابراين پارامترهاي
طراحی تزويجگر بايد به گونهاي انتخاب شوند که توان
تزويج شده به دهانهي تزويج افزايش يابد و در عین حال
توان رسیده به دهانهي ايزوله کاهش پیدا کند.

(ج)

(د)
شكل ( )5تغییرات توان نرمالیزه به ازای سه مقدار  gو بر
حسب  dدر دهانهی (آ) .تزویج (ب) .ایزوله (ج) .مستقیم (د).
ورودی (توان برگشتی)

از شكل  5مشاهده میشود که با انتخاب  d = 50 nmو
 g = 20 nmمیتوان به يک تزويجگر مناسب دست يافت.
شكل  9تغییرات توان را در هر کدام از موجبرهاي بااليی
( )P1و پايینی ( )P2به ازاي اين مقادير از ضخامتها نشان
میدهد .از اين شكل مشاهده میشود که توان رسیده به
دهانهي تزويج واقع در  x = 0.95 μmدر حدود  ٪44توان

(آ)
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ورودي است .همچنین نتايج نشان میدهند که میزان
ايزوالسیون در اين طراحی ،در حدود  22 dBاست .اين
پارامترها ،داراي مقادير مناسبی هستند.
نوسانات مشاهده شده در دهانهي ورودي در شكل  9به
دلیل برگشت توان از محل اتصال موجبر دهانهي ورودي به
تزويجگر  MIMواقع در  x = 0.2 μmاست .میزان اين
برگشت توان با توجه به قلههاي توان ايجاد شده در موجبر
دهانهي ورودي ساختار تعیین میشود .از شكل -5د و نیز
شكل  9مشاهده میشود که میزان اين توان برگشتی در
حدود  ٪4توان ورودي است.

شكل ( )7ساختار اصالح شده

 -4بررسی رفتار فرکانسی تزویجگر
در ادامه به بررسی رفتار فرکانسی تزويجگر طراحی شده
پرداخته میشود .در اينجا رفتار تزويجگر در طول

شكل ( )6تغییرات توان به ازای مقادیر d = 50 ،L = 550 nm
 nmو  g = 20 nmدر هر کدام از موجبرهای باالیی( )P1و
پایینی ()P2

براي کاهش توان برگشتی ،از ساختار شكل  7استفاده
شده است .در اين ساختار ضخامت اليهي فلز میانی به
طور تدريجی کاهش میيابد تا تغییرات در ساختار روند
نرمی داشته باشد و توان بازگشتی کاهش يابد .طول هر
کدام از قطعات اضافه شده  59 nmاست و ضخامت آنها
از  199 nmبه  59 nmکاهش میيابد (مطابق شكل ،7
 s = 50 nmو  .)l = 50 nmشكل  4تغییرات توان در هر
کدام از موجبرهاي بااليی ( )P1و پايینی ( )P2را براي
ساختار شكل  7نشان میدهد .مشاهده میشود که توان
رسیده به دهانهي تزويج در حدود  ٪09توان ورودي است.
همچنین نتايج نشان میدهند که میزان ايزوالسیون در
اين طراحی  10 dBاست .کاهش ضريب ايزوالسیون
نسبت به ساختار شكل  3به دلیل کاهش ضخامت فلز
میانی است که باعث نفوذ جزئی توان به دهانهي ايزوله
میشود.

شكل ( )8تغییرات توان به ازای  d = 50 nm ،L = 470 nmو
 g = 20 nmدر هر کدام از موجبرهای باالیی( )P1و پایینی
( )P2در شكل 7

موجهاي  1299 nmتا  1499 nmشبیه سازي میشود و
نتايج مورد تجزيه و تحلیل قرار داده میشود .در
کاربردهاي تقسیم و ترکیب کنندهي توان و تقسیم
کنندهي پالريزاسیون ،معموال تغییرات طول موج در بازهي
 1450 nmتا  1650 nmدر نظر گرفته میشود [.]7[-]2
در اينجا تزويجگر مورد بررسی به ازاي ابعاد ،L = 550 nm
 g = 20 nmو  d = 50 nmدر فرکانسهاي مختلف
شبیهسازي شده است .شكل  0تغییرات توان رسیده به
هرکدام از سه دهانهي خروجی ساختار را در بازهي طول
موج  1299 nmتا  1499 nmنشان میدهد .مشاهده
میشود که تغییرات توان در دهانههاي خروجی اين
تزويجگر در بازهي طول موجی  1859 nmتا ، 1959 nm
حداکثر  ٪19است و رفتار تقريبا ثابتی دارد .بنابراين اين
5
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بیان شد .در ادامه ساختاري براي تزويجگر فشردهي
پالسمونیک معرفی شد و شبیهسازي ساختار تزويجگر
معرفی شده ارائه شد .با تحلیل نتايج بدست آمده ،يک
تزويجگر جهتی بسیار فشردهي پالسمونیک طراحی شد
که داراي حداکثر ضريب تزويج بیش از  ٪09و ضريب
ايزوالسیون در حدود  19 dBاست که مقادير مناسبی
نسبت به ديگر ساختارهاي معرفی شده هستند .ساختار
تزويجگر پیشنهادي نسبت به ساختار ديگر تزويجگرهاي
بررسی شده ،سادهتر است؛ بنابراين ساخت آن نیز آسانتر
است .همچنین به دلیل حضور دو اليهي فلز در دو طرف
اين ساختار ،از تداخل با ديگر ابزارها جلوگیري میشود.
ابعاد اين تزويجگر در حدود  1 μmاست که يک ساختار
بسیار فشرده محسوب میشود و براي کاربردهاي مدار
مجتمع نوري بسیار مناسب است.

ساختار براي کاربردهاي تقسیم و ترکیب کنندهي توان و
تقسیم کنندهي پالريزاسیون ،از نظر فرکانسی نیز مناسب
است.

شكل ( )9تغییرات توان رسیده به هرکدام از سه دهانهی
خروجی ساختار بر حسب طول موج

شكل  19توان رسیده به هر کدام از سه دهانهي خروجی
ساختار شكل  3را به ازاي ضخامتهاي مناسب
 d = 50 nmو g = 20 nmبر حسب طول  Lنشان میدهد.
با استفاده از اين شكل میتوان طول  Lمناسب را براي
کاربردهاي مختلف انتخاب کرد .در اين شكل ،توان در
دهانههاي ايزوله ،مستقیم و تزويج به ترتیب با پارامترهاي
 Pth ،Pisو  Pcoمشخص شدهاند .مشاهده میشود با افزايش
طول  Lاز صفر و نزديک شدن به طول تزويج (،)559 nm
توان منتقل شده به دهانهي تزويج ،افزايش يافته و به
مقدار ماکزيمم خود که  ٪44است ،میرسد.

 -6مراجع
[1] C. H. Du and Y. P. Chiou, "Vertical directional
couplers with ultra-short coupling length based
on hybrid plasmonic waveguides," J. Lightw.
Technol., vol. 32, no. 11, pp. 2065-2071, 2014.
[2] R. K. Gupta, S. Chandran and B. K. Das,
"Wavelength-Independent
Directional
Couplers for Integrated Silicon Photonics," J.
Lightw. Technol., vol 35, Issue 22, 2017.
[3] W. K. Zhao, K. X. Chen, J. Y. Wu and K. S.
Chiang, "Horizontal Directional Coupler
Formed With Waveguides of Different Heights
for Mode-Division Multiplexing," IEEE
Photonics Journal, vol 9, Issue 5, 2017.
[4] J. Chen and Y. Shi, "An Ultracompact Silicon
Triplexer Based on Cascaded Bent Directional
Couplers," Journal of Lightwave Technology,
vol 35, Issue 23, 2017.
[5] L. Gao, F. Hu, X. Wang, L. Tang and Z. Zhou,
"Ultracompact
and
silicon-on-insulatorcompatible polarization splitter based on
"asymmetric plasmonic–dielectric coupling,
Appl. Phys. B, vol. 113, pp. 199-203, 2013.
[6] F. Lou, D. Dai and L. Wosinski, "Ultracompact
polarization beam splitter based on a
dielectric–hybrid
plasmonic–dielectric
coupler," Optics Letters, vol. 37, no. 16, pp.
3372-3374, 2012.
[7] M. Nikufard and A. Rostami Khomami,
"Hybrid plasmonic polarization splitter using
three-waveguide directional coupler in
InGaAsP/InP," Opt. Quant. Electron., vol. 48,
pp. 296 (1-7), 2016.
[8] M. Z. Alam, Hybrid Plasmonic Waveguides:
Theory and Applications, Toronto, 2012.

شكل  :11توان رسیده به هر کدام از سه دهانهی تزویج (،)pco
ایزوله ( )pisو مستقیم ( )pthبه ازای  d = 50 nmو g = 20
 nmو بر حسب طول L

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله ابتدا مقدمهاي از تزويجگرهاي پالسمونیک
6

48 شماره

فصلنامه علوم و فناوري دريا
[9] Y. Kou, F. Ye and X. Chen, "Low-loss hybrid
plasmonic waveguide for compact and highefficient photonic integration," Optics Express,
vol. 19, no. 12, pp. 11746-11752, 2011.
[10] M. Z. Alam, J. N. Caspers, J. S. Aitchison and
M. Mojahedi, "Compact low loss and
broadband hybrid plasmonic directional
coupler," Optics Express, vol. 21, no. 13, pp.
16029-16.34, 2013
[11] C. H. Du and Y. P. Chiou, "Ultra-compact
directional coupler using hybrid plasmonic
waveguide with dual metallic layers", NUSOD,
Vancouver, Canada, 2013.
[12] M. T. Noghani and M. H. V. Samiei,
"Ultrashort hybrid metal–insulator plasmonic
directional coupler," Applied Optics, vol. 52,
no. 31, pp. 7498-7503, 2013.
[13] M. T. Noghani and M. H. V. Samiei, "Hybrid
metal-insulator plasmonic slab directional
coupler," in ICEE, Mashhad, Iran, 2013.

7

