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 میتوان فاز پالسمون پالریتونهای سطحی راRF  یاDC چکیده – در این مقاله عملکرد یک مدوالتور پالسمونیک که در آن با اعمال ولتاژ
 در این قطعه ابتدا نور از یک موجبر سیلیکونی وارد یک مبدل شده و از مد. به صورت سهبعدی شبیه سازی و تحلیل شده است،تغییر داد
عایق و-فلز و با تمرکز شدید میدان در سطح مشترک فلز-عایق- سپس با انتشار در یک ساختار فلز.فوتونیک به پالسمونیک تبدیل میشود
 تغییر فاز یافته و در خروجی مجدداً با عبور از یک مبدل دیگر به مد،نیز همپوشانی شدید با میدان الکتریکی بایاس اعمالشده به دو فلز
ً تغییر فاز پالسمونها از طریق اثر الکترواپتیک موسوم به پاکلز در عایق پلیمری با ضریب الکترواپتیک باال و نتیجتا.فوتونیک تبدیل میشود
 در این ساختار نشان داده شده است که مقدار پارامتر حاصلضرب ولتاژ در طول.تغییر ضریب شکست متناسب با میدان بایاس صورت میگیرد
.میلیمتر کاهش مییابد- ولت1/63  به میزانπ الزم برای ایجاد اختالف فاز
. می توان یک مدوالتور دامنه با ابعاد میکرومتری ساخت،زندر- با قرار دادن این مدوالتور فاز در یک ساختار ماخ:نتیجهگیری
. اثر الکترواپتيک پاكلز، مدوالتور فاز، مدوالتور پالسمونيک-كليد واژه

Analysis and 3-D Simulation of a Plasmonic-Polymer Phase Modulator
Mohsen Salehi and Nosrat Granpayeh
K.N.Toosi university of Technology, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tehran, Iran.
Abstract- In this paper the performance of a plasmonic modulator, in which the phase of surface plasmon polaritons with a DC or
RF bias can be changed, is analyzed and simulated. In such a device, first the light propagating in a silicon waveguide enters a
converter section and is converted from photonic mode to plasmonic mode. The surface plasmon polaritons propagate in a metalinsulator-metal structure and are highly confined to metal-insulator interface with high overlapping with bias electric field,
experiences a phase change and afterwards is converted again to photonic mode in output converter. The electro-optic “Pockels”
effect is responsible for changing the phase of the plasmons in the polymer insulator with a large electro-optic coefficient and
consequently a change in refractive index proportional to the bias electric field. It is shown that in this structure the parameter of
multiplication of voltage and length, necessary for inducing a phase shift of π is reduced to 1.63 V-mm. Using this phase
modulator in a Mach-Zehnder structure, an intensity modulation can be achieved.
Keywords: Plasmonic modulator, Phase modulator, Electro-optic Pockels effect.
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 -1مقدمه

در این مقاله مدوالتور پالسمونيک فازی متشکل از دو ورقه
طال و مادهی پليمر بين آن شبيهسازی شده است .چنانکه در
شکل  ۱دیده میشود این افزاره در ابتدا و انتهای خود از
طریق دو مبدل فوتونيک به پالسمونيک و بالعکس به موجبر
سيليکونی و در نتيجه سایر مدارهای سيليکونی متصل
میشود .یک ولتاژ چه به صورت  DCو چه در فركانس
رادیویی یا مایکروویو به عنوان بایاس به دو ورقهی فلزی
اعمال میشود .ميدان الکتریکی ایجادشده در شکاف كانال
پالسمونيک برهمپوشانی شدیدی با ميدان پالسمونيک پيدا
كرده و باعث ایجاد تغيير فاز و به عبارتی مدوله كردن فاز آن
میشود.
این قطعه پيش از این به صورت آزمایشگاهی ساخته و
آزمایش شده است[ ،]۱0اما شبيهسازی آن فقط به صورت
دوبعدی و در سطح مقطع كانال پالسمونيک انجام شده
است .در این مقاله یک شبيهسازی تمامموج سهبعدی از كل
افزاره با همهی بخشهای آن در طول موج  ۱550نانومتر به

روش المان محدود و با نرمافزار تجاری
® Multiphysicsدر دو حالت تک مدوالتور و نيز در ساختار
ماخ-زندر انجام شده و عملکرد بخشهای مختلف افزاره به
خصوص اثر طراحی دقيق خميدگی لبههای فلز تحليل و
گزارش شده است.
COMSOL

شکل  -۱ساختار كلی مدوالتور فاز پالسمونيک-پليمری

 -2تئوری و روش شبیهسازی
 -2-1ابعاد و مشخصات کلی
در این قطعه ضخامت طال  ۱50نانومتر ،فاصله شکاف بين دو
فلز  ۱۴0نانومتر و ضخامت زیرالیه  ۲ميکرومتر درنظرگرفته
شده است .پهنای موجبر سيليکونی  ۴50نانومتر و ارتفاع آن
 ۲۲0نانومتر است .ضریب شکست سيليکون ، nSi  3.48
زیرالیه  nSiO2  1.44و پليمر  nPolymer  1.68است.
ازآنجاكه فلز روی تراشه نمیتواند لبههای تيز داشته باشد و
نيز چون این ناحيه محل تمركز شدید ميدان خواهد بود ،در
طراحی سهبعدی خميدگی لبههای فلز و مشبندی دقيق در
آن ناحيه رعایت شده است (شکل .)۲

شکل  -۲مشبندی سهبعدی خميدگی لبههای فلز
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مدوالتور فاز یک افزاره مهم در مخابرات نوری است .در كنار
سایر اثرهای غيرخطی برای ایجاد تغيير فاز در موج ،یکی از
اثرهای مورد استفاده اثر الکترواپتيک پاكلز است [ .]۱تا
پيش از گسترش استفاده از دانش پالسمونيک ،اكثر
مدوالتورهای فازی كه بر این مبنا و با استفاده از ماده
معروف  LiNbO3ساخته میشدند به علت محدودیت پراش
نور در حد ميلیمتری بودند [ .]۲دانش پالسمونيک روشن
ساخت كه تزویج ميدان به نوسان پالسمونهای سطح فلز-
عایق میتواند محدودسازی و تمركز شدید ميدان و درنتيجه
كوچکتر كردن یک افزاره و كشاندن آن به زیر حد پراش نور
را به همراه داشته باشد [ .]3-5در ميان سوئيچها و
مدوالتورهای پالسمونيک ،مانند افزارههای با تشدیدگر[، ]6
با اثر حرارتی-پالسمونيک [ ،]7با اثر پاشندگی حاملهای
آزاد [ ،]8كنترل چگالی حاملها [ ،]9این مدوالتور با اثر
الکترواپتيک پاكلز است كه در مجموع سرعت باال ،طول
كمتر قطعه ،مصرف كمتر انرژی و پهنای باند باالتر را از خود
نشان میدهد [ ]7و [ .]۱0-۱۱با گسترش دانش مهندسی
مواد ،امکان توليد مادههایی با ضریب الکترواپتيک بسيار زیاد
و پاسخ تقریباً بدون تاخير نسبت به یک بایاس مایکروویو
فراهم شده است [.]۱0

 ۱۴-۱۲بهمن ۱395
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 ۱۴-۱۲بهمن ۱395

طال در فركانس نوری دارای ضریب دیالکتریک منفی
(  )   0با مقدار مطلق بزرگی است كه امکان تمركز شدید
ميدان نوری در سطح مشترک فلز-عایق را ایجاد میكند.
برای این منظور از رابطهی ارائه شده توسط جانسون و
كریستی برای ضریب شکست در شبيهسازی استفاده شده
است [.]۱۲

شبيهسازی سهبعدی انجام شده و در این بخش نتایج ارائه و
بحث میشود .در شکل ( 3الف) توزیع ميدان الکتریکی در
فركانس نوری و در سمت چپ (ب) توزیع ميدان الکتریکی
الکترواستاتيک (بایاس) در سطح مقطع عرضی كانال
پالسمونيک ( )xyدیده میشود .در هر دو شکل تمركز شدید
ميدان در لبههای خميدهی فلز و در نتيجه یک برهمپوشانی
مناسب دو ميدان نوری و بایاس مشهود است.

 -2-3اثر الکترواپتیک پاکلز
ضریب شکست یک ماده با اعمال ميدان الکتریکی خارجی
طی اثر پاكلز تغيير میكند .این تغيير با توان اول ميدان
الکتریکی متناسب است و در اصل با رابطههای تانسوری بيان
میشود ،اما با كمی تقریب از معادله زیر استفاده میشود (
[ ]۱0[ ،]۱و [:)]۱3
()۱

1 3
U
n polymerr33
2
w gap

n polymer 

كه در آن  r33ضریب الکترواپتيک ماده U ،ولتاژ بایاس
خارجی و  wgapعرض شکاف كانال است .این تغيير ضریب
شکست پليمر در یک نقطه و وابسته به ميدان بایاس در آن
نقطه است و در مجموع برای همهی نقاط یک تغيير ضریب
شکست موثر (  ) neffمیتوان فرض كرد كه باعث ایجاد
تغيير فاز در طول كانال (  ) Lمیشود:
()۲

neff  L

2

0

(الف)

(ب)

شکل  :3توزیع ميدان الکتریکی در سطح مقطع كانال (الف) در فركانس
نوری و (ب) در الکترواستاتيک

در شکل  ۴توزیع ميدان الکتریکی  E xدر فركانس نوری از
نمای باال (صفحه  )xzمالحظه میشود .موج از سمت چپ و
پس از ورود به بخش گوهایشکل به تدریج به مد
پالسمونيک تبدیل شده و در كانال پالسمونيک انتشار
می یابد .در پایان نيز مجدداً به مد فوتونيک تبدیل شده و از
موجبر سيليکونی سمت راست خارج میشود.

    L 

مقدار ضریب  r33پليمر استفادهشده  ۱70پيکومتربرولت
است كه البته پس از فرایند الیهنشانی پليمر بر روی تراشه
این مقدار قابل دستيابی نيست و مقدار  ۲۱پيکومتربرولت
گزارش شده است كه مبنای این تحقيق نيز قرار گرفتهاست
[.]۱0
در كامسول این اثر در دو مرحله محاسبه میشود .ازآنجاكه
فركانس مایکروویو بایاس در مقابل فركانس نوری بسيار كم
است و استاتيک بهنظر میرسد ،ابتدا با استفاده از روش
الکتریسيتهی ساكن توزیع ميدان بایاس در ساختار پيدا شده
و سپس در حل حوزه فركانس از این نتایج برای تغيير
ضریب شکست پليمر استفاده میشود .تحریک پورتها با
تحليل مودال انجام میشود.

شکل  :۴توزیع مولفه  xميدان الکتریکی نوری از نمای باال

ميزان اتالف برای كانال به طول  ۲۴ميکرومتر به همراه دو
بخش گوهای  ۲/5ميکرومتری برابر  ۱۴/3دسیبل حاصل
شده است .بررسی بيشتر نشان داد كه تلف كانال حدود 0.3
دسیبلبرميکرومتر و در نتيجه هر كدام از مبدلها حدود
 3/5دسیبل اتالف دارند .در این شبيهسازی به دو ورقهی
فلزی ،یک بار بایاس صفر و بار دیگر بایاس  ۴/7ولت اعمال
شده است كه با مقایسه دو حالت ،مقدار حاصلضرب ولتاژ در
طول الزم برای ایجاد اختالف فاز  πبه ميزان  ۱/63ولت-
ميلیمتر حاصل شده است.
درصورتیكه در سطح مقطع عرضی كانال پالسمونيک یک
تحليل مودال انجام شود ،تغييرات ضریب شکست موثر
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 -2-2کانال پالسمونیک

 -3نتایج شبیهسازی و بحث
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۱395  بهمن۱۴-۱۲
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پالسمونيک و با تحليل ميدان الکتریکی بایاس كه موجب
تغيير ضریب شکست میشود و نيز تحليل انتشار ميدان
-نوری در ساختار نشان داده شد كه میتوان با مقدار ولتاژ
 ایجاد كردهπ  اختالف فاز،ميلیمتر- ولت۱/63 طول معادل
 مدوالسيون،زندر-و با قرار دادن مدوالتور در یک ساختار ماخ
.دامنه ایجاد كرد

5  نانومتر مطابق شکل۱600  تا۱500 نسبت به طولموج از
خواهد بود كه در این بازه طولموجی تغييرات آهستهی
.خطی دارد
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 تغيير ضریب شکست موثر بر حسب طول موج:5 شکل

 برحسب زاویه بخشS21(dB)  منحنی تلف6 در شکل
.پالسمونيک) رسم شده است-گوهای (مبدل فوتونيک
،]۱0[  درجه ساخته شده است۱5 هرچند ساختار با زاویه
اما از حيث كمترین تلف (بدون درنظر گرفتن مالحظات
. درجه مشاهده میشود9 ساخت) بهترین زاویه

 برحسب زاویه بخش گوهایS21(dB)  تلف:6 شکل

در یک شبيهسازی سهبعدی دیگر دو مدوالتور فاز در دو
زندر قرار گرفتهاند و ولتاژ بایاس-بازوی یک ساختار ماخ
 در7 بهنحوی به ساختار اعمال شده است كه مطابق شکل
 در اینجا مقسم. درجه ایجاد شود۱80 دو بازو اختالف فاز
شکل در سمت راست بهينه نشده است و اتالف-Y نوری
باالیی دارد و این شکل صرفاً برای نشان دادن اختالف فاز و
.تداخل تخریبی موج خروجی از دو بازو ارائه شده است

زندر- تداخل تخریبی در یک ساختار ماخ:7 شکل

 نتیجهگیری-4
دراین مقاله با مطالعهی عملکرد یک مدوالتور فاز
308
. معتبر استwww.opsi.ir این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه

