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.چکیده – در این مقاله یک تقسیمکنندهی توان پالسمونیک جدید با نوارهای عایق روی یک صفحهی فلزی پیشنهاد و شبیهسازی شده است
پالسمونیک ورودی وارد یک بخش باریکشوندهی گوهایشکل شده و با تزویج به دو بخش-موج در فرکانس نوری در موجبر نواری سیلیکون
 این افزاره به. با تلف قابل قبولی به دو موجبر خروجی تقسیمکننده میرود،گوهای شکل مجاور خود که سر آنها در جهت مخالف قرار گرفته
فلز و در نتیجه انتشار موج در مد پالسمونیک- استفاده از سطح مشترک عایق. پهنای باند باالیی دارد،علت استفاده از بخشهای گوهایشکل
 نوارهای خروجی میتوانند از.باعث کوچکترشدن اندازهی افزاره نسبت به تقسیمکنندهی توان غیرپالسمونیک با طراحی مشابه شده است
 در اینصورت چنین تقسیمکنندهای میتواند در اتصال سایر.جنس سیلیکون یا یک مادهی عایق با ضریب شکست متفاوت مثالً پلیمر باشند
زندر شامل دو مدوالتور فاز پالسمونیک پلیمری بهکار-افزاره های پالسمونیک به یکدیگر مانند اتصال موجبر سیلیکونی به یک مدوالتور ماخ
.برده شود
. موجبر سيليکونی، تقسيمكنندهی توان، افزارهی پالسمونيک-كليد واژه

Simulation of a Plasmonic Power Splitter with Three Taper Dielectric on Metal
Sections
Mohsen Salehi and Nosrat Granpayeh
K.N. Toosi University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Tehran, Iran.
Abstract- In this paper, a new plasmonic power splitter with dielectric stripes on a metal surface is proposed and simulated. Wave
at optical frequency in input silicon-plasmonic stripe waveguide enters a taper section, couples to two adjacent tapers with their
tips in opposite direction and goes to output waveguides of the splitter with acceptable loss. This device is broadband due to
implementation of taper sections. Using the silicon-metal interface and therefore excitation of the plasmonic mode has resulted in
smaller size of the device comparing to a non-plasmonic power splitter with a similar design. Output stripes could be out of
silicon or another dielectric material with different refractive index. In this way such a power divider could be useful in
connecting other plasmonic devices such as a silicon waveguide to a Mach-Zehnder modulator, consisting of two phase polymer
plasmonic modulators.
Keywords: Power Splitter, Plasmonic Device, Silicon Waveguide.
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تقسيمكنندهی توان نوری یک افزارهی مهم در اتصال
بخشهای مختلف در یک مدار نوری است .در طراحی یک
تقسيمكنندهی توان نوری رسيدن به پهنای باند مناسب،
تلف كم و اندازهی كوچک مطلوب است .تقسيمكنندههای
توان نوری با روشهای مختلفی مانند تداخل چند مد [۱-
 ،]3اتصال -Yشکل [ ۴و  ،]5تزویج بين موجبرهای شکافی
[ 6و  ،]7تزویج بين موجبرهای گوهایشکل [ 8و  ]9و
استفاده از تشدیدگرهای مستطيلیشکل [ ]۱0طراحی
شدهاند.
برخی از این تقسيمكنندهها پالسمونيک [ 7 ،6 ،5 ،3و ]۱0و
برخی دیگر بر اساس موجبرهای سيليکون-روی-عایق [،2 ،۱
 8 ،۴و  ]9طراحی شدهاند .در این ميان افزارههای
پالسمونيک اندازهی كوچکتر و تمركز شدیدتر ميدان را
نسبت به افزارههای غيرپالسمونيک دارند [ 7 ،6 ،5 ،3و.]۱0
همچنين افزارههایی كه بر مبنای تداخل چند مد یا
تشدیدگرها كار میكنند به خاطر طراحی در یک طولموج
خاص ،پهنباند نيستند [.]۱-3
یک راه مناسب برای طراحی تقسيمكنندهی توان استفاده از
یک ساختار موجبری پالسمونيک با دو عایق متشکل از یک
الیهی  SiO2فشرده شده بين یک الیهی سيليکونی و یک
صفحهی نقره است [ .]5از سویی دیگر یک روش اخيراً ارائه
شدهی غير پالسمونيک ولی مناسب برای تقسيم توان نوری
با پهنای با ند باال و تلف بسيار كم ،استفاده از موجبرهای
سيليکونی باریکشونده بر روی یک زیرالیهی عایق است
[.]9
در این مقاله روش موجبر پالسمونيک بر روی صفحهی نقره
[ ]5سادهسازی و با روش موجبرهای سيليکونی باریکشونده
بر روی زیرالیهی عایق [ ]9تركيب شده و یک ساختار جدید
تقسيمكنندهی توان نوری ارائه و به صورت سهبعدی
شبيهسازی شده است .مقصود از سادهسازی ،حذف نوار

 -2ساختار تقسیمکنندهی توان سیلیکون-
پالسمونیک
مطابق شکل  ۱این تقسيمكنندهی توان از یک موجبر نواری
سيليکونی باریکشونده در سمت چپ و دو موجبر با بخش
گوه ای شکل مشابه در دو طرف آن برای تزویج نور و انتقال
آن به سمت راست تشکيل شده است .نوارهای سيليکونی
روی یک صفحهی فلزی به ضخامت  ۱00نانومتر و صفحهی
فلزی روی یک زیرالیهی  SiO2قرار دارد.

شکل  -۱ساختار تقسيمكنندهی توان پالسمونيک با  3بخش گوهایشکل

قسمت نوکتيز در هر سه بخش گوهای شکل به علت
ال نوکتيز ،بلکه با
محدودیتهای ساخت نه به صورت كام ً
یک عرض  30نانومتری و همچنين فاصلهی بين بخشهای
باریکشونده تا كمترین مقدار عملی  50نانومتر درنظر گرفته
شده است [.]9
موج در این ساختار همواره در مد پالسمونيک است.
شبيهسازی این ساختار به صورت سهبعدی و با روش المان
محدود و بر اساس مد غالب منتشرشده در ساختار انجام
شده است.
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 -1مقدمه

 SiO2و استفاده از یک نوار سيليکونی به تنهایی روی
صفحهی فلزی است .نوارهای خروجی میتوانند سيليکونی یا
از جنس یک ماده با ضریب شکست متفاوت باشند .نشان
داده شده است كه این تقسيمكننده با اندازهای كوچک موج
را با تلفی كم و در پهنای باندی مناسب در مد پالسمونيک
تقسيم میكند.

 -3نتایج شبیهسازی و بحث

(ب)
(الف)
شکل  -3توزیع ميدان الکتریکی عرضی در سطح مقطع عرضی در موجبر
نواری ورودی (الف) و خروجی (ب).

 -3-1تقسیمکننده با نوارهای ورودی و خروجی

 -3-2تقسیمکننده با نوار ورودی سیلیکونی و
نوار خروجی پلیمری

سیلیکونی
در حالت اول ،هم نوار ورودی و هم نوارهای خروجی
سيليکونی فرض شدهاند .ضریب شکست سيليکون برابر
 nSi  3.48است .با استفاده از پيمایش پارامترهای هندسی
افزاره برای داشتن كمترین اتالف ،مقدار عرض نوار
سيليکونی  3۱0نانومتر ،ضخامت آن  ۱55نانومتر و طول
قسمت گوهایشکل  2050نانومتر حاصل شده است .طول
كل قطعه كمتر از  6ميکرومتر است.
در شکل  2توزیع ميدان الکتریکی عرضی از نمای باالی
تقسيمكننده مشاهده میشود .مالحظه میشود كه موج از
سمت چپ پس از ورود به بخش باریکشوندهی گوهایشکل،
ميدان خود را به تدریج به دو بخش گوهایشکل مجاور تزویج
میكند.

در حالت دوم ،نوارهای خروجی از جنس پليمر فرض
میشوند .یک ماده ی مناسب برای كاربرد در افزارههای فعالی
مانند مدوالتور فاز پالسمونيک ،پليمر با ضریب شکست
 nPol  1.68است .برای تزویج موج به نوارهای پليمری در
بخشهای گوهایشکل و هدایت صحيح موج در آنها الزم
است ابعاد بخشهای پليمری در مقایسه با حالت سيليکونی
در ضریب  nSi / nPolضرب شوند .شکل  ۴بزرگتر شدن
ابعاد نوارهای پليمری را نشان میدهد.

شکل  -۴تقسيمكننده با نوار ورودی سيليکونی و نوارهای خروجی
پليمری
شکل  -2نمای باالی توزیع ميدان الکتریکی عرضی.

شکل  3توزیع ميدان الکتریکی عرضی را در سطح مقطع
عرضی در موجبر نواری ورودی (الف) و در یکی از موجبرهای
نواری خروجی (ب) نشان میدهد .مشاهده میشود كه بخش
اصلی ميدان به سطح مشترک سيليکون-فلز تزویج شده
است كه آن را برای كاربرد احتمالی در یک افزارهی فعال با
اندازهی كوچک مناسب میسازد .همچنين شکل ميدان پس
از تقسيم حفظ شده است .مقدار  S  5.5dBدر طولموج
 ۱550نانومتر در این تقسيمكننده حاصل شده است.

شکل  5توزیع ميدان الکتریکی عرضی تقسيمكننده با
نوارهای خروجی پليمری را نشان میدهد .بدین ترتيب
تزویج موج مشابه شکل  2در حالت اول انجام شده است.

شکل  -5توزیع ميدان الکتریکی عرضی از نمای باالی تقسيمكننده با
نوارهای خروجی پليمری

21

شکل  6نيز توزیع ميدان الکتریکی در سطح مقطع عرضی
نوارهای پليمری پس از ناحيهی تزویج را نشان میدهد.
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در این بخش نتایج توزیع ميدان در تقسيمكنندهی توان و
نيز اتالف افزاره ارائه و بحث میشود .ازآنجاكه مد اصلی
انتشاری در سطح مشترک عایق-فلز  TMاست ،به ترسيم
ميدان الکتریکی عرضی (عمود بر سطح مشترک) بسنده شده
است.
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 نتیجهگیری-4
یک تقسيمكنندهی توان پالسمونيک جدید با موجبرهای
نواری عایق باریکشوندهی گوهایشکل روی سطح فلز
 نانومتر را با۱550  این تقسيمكننده موج.بررسی شد
 با نوارهای سيليکونی خروجی وS 21  5.5dB
. با نوارهای پليمری خروجی تقسيم میكندS 21  5dB
،این افزاره با اندازهی كوچک و تلف كم در پهنای باند زیاد
مناسب برای اتصال افزارههای پالسمونيک مانند اتصال
-موجبر سيليکونی به یک مدوالتور پالسمونيک پليمری ماخ
، برای تقسيم توان خروجی به بيش از دو قسمت.زندر است
میتوان چند تقسيم كنندهی مشابه را به صورت آبشاری
.پشت سرهم قرارداد
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