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 ساختار موجبر گرافنی بر اساس پدیده تداخل مولتی مد باایزوالتور پالسمونی 

 و بابک جانجان *وحید احمدی، محسن حیدری

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشکده برق و کامپیوتر،

 b.janjan@modares.ac.ir, 
*

v_ahmadi@modares.ac.ir, mh.heidari@modares.ac.ir 

پالسمونی مبتنی بر ساختار مووجبر گرافنوی بارگویاری  وده بوا      در این مقاله، ما به بررسی مشخصات موجبر مولتی مد  –چکیده 

اپتیوک، ایزوالتوور   -سپس با استفاده از پدیده تداخل مولتی مد، و همچنوین بکوارگیری زیرالیوه مگنتوو    . پردازیم الکتریک می دی

ساختار ایزوالتور از سه قسمت موجبر توک   .کنیم  بیه سازی میش المان محدود بر اساس روپالسمونی بسیار فشرده را طراحی و 

بوه   ود کوه   می دوطرفه بودن-ایجاد خاصیت غیر اپتیک زیرالیه باعث-مگنتوخاصیت  .ه استدمد، مولتی مد و تک مد تشکیل  

 11.11ی در حودود  و ایزوالسویون نوور   ا ود ب میپارامترهای موجبر در دو حالت انتشار رو به جلو و رو به عقب، متفاوت موجب آن، 

  .را در یک جهت انتشاری فراهم کند بل دسی

 اپتیک-مگنتو گرافن، ایزوالتور، پالسمونیک، تداخل مولتی مد، -کلید واژه

A plasmonic isolator with graphene waveguide based on multimode 

interference 
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Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

Abstract- In this paper, we investigate the multimode interference of a dielectric-loaded graphene waveguide. By 

utilizing a magneto-optic substrate and the multimode interference phenomenon, we design a very compact 

plasmonic isolator, based on finite element method (FEM) simulation. The isolator structure consists of three 

sections, single-mode/multimode/single-mode waveguides.  The magneto-optic substrate leads to a non-reciprocal 

property in the structure. Therefore, the forward and backward propagating waves experience different 

propagation constants, which leads to an optical isolation of about 11.13 dB. 
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مقدمه -1  

های الکترونیکی و نوری منحصربه  گرافن با توجه به ویژگی

های  سالگسترده ای را در های  ، پژوهشفردی که دارد

گرافن بیشترین تحرک  .اخیر به خود اختصاص داده است

 حامل ها  را در بین نیمه هادی ها داراست و  به بیش از

cm
2
v

-1
s

-1
همچنین خواص پالسمونی . رسد می 522222 

گرافن و تنظیم پذیر بودن آن، که از طریق آالیش 

ژ گیت قابل حصول است، مزیتی شیمیایی و یا اعمال ولتا

ای گرافن نسبت به دیگر مواد، محسوب بزرگ بر

 [.1]شود می

در  گرافنهای سطحی  پالریتون-پالسمونانتشار و خواص 

های اخیر مورد بررسی قرار  بسیاری از کارهای سال

اند و با توجه به محصور شدگی بسیار زیاد موج،  گرفته

حد پراش، منجر به ساخت ادوات نوری حتی کوچکتر از 

کسری از طول  که ابعاد آن تنها بسیار فشرده شده است

 .[5]استموج 

از بسیاری  طراحی و ساخت پدیده تداخل مولتی مد دراز 

های نوری،  مدارهای مجتمع نوری متداول، مانند سوئیچ

های نوری و  فیلترهای حذف و اضافه، جدا کننده

 .[4و9]شود ها استفاده می پلکسر مولتی

ما در این مقاله، ایزوالتور نوری مبتنی بر ساختار موجبر 

دهیم که بر اساس  الکتریک ارائه می بارگذاری شده با دی

ایزوالتور ارائه . شده است ارائهپدیده تداخل مولتی مد 

 9طول موجی مادون قرمز در حدود  در بازه ،شده

ساختار این مقاله به ترتیب  .طراحی شده است میکرومتر

بخش ، در تئوری حاکم بر ایزوالتور 5در بخش . ستزیر ا

نتایج حاصل از شبیه سازی و نهایتا نتیجه بحث در  9

 .گردد ارائه می 4بخش 

 

تئوری -2  

ساختار ایزوالتور پالسمونی نشان داده  (الف) 1شکل ر د

ساختار متشکل از سه موجبر است که به . شده است

همچنین در  .باشند میترتیب تک مد، مولتی مد و تک مد 

سطح مقطع موجبر گرافنی بارگذاری شده با  (ب) 1شکل 

 .الکتریک نشان داده شده است دی

 
موجبر بارگذاری شده با ساختار ایزوالتور مبتنی بر (: الف) 1شکل 

 .سطح مقطع ساختار(: ب. )الکتریک دی

به ترتیب عرض موجبر  hو  w1 ،w2 ،Lدر این ساختار، 

تک مد، عرض موجبر مولتی مد، طول ناحیه مولتی مد و 

الکتریک  در این مقاله جنس دی .الکتریک ضخامت دی

SiO2 اپتیک -همچنین زیرالیه مگنتو .است انتخاب شده

اگر میدان . انتخاب شده است InSbنیز از جنس 

به زیرالیه اعمال شود،  yدر راستای محور  Bمغناطیسی 

در ( 1)الکتریک آن به صورت رابطه  نسور ضریب دیتا

 .[2]آید می

(1)  

با توجه به شدت میدان مغناطیسی      که در آن مقدار 

 .کند اعمال شده تغییر می
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توان با اعمال میدان  هدایت الکتریکی گرافن را می

. کردالکتریکی و تغییر پتانسیل شیمیایی آن، تنظیم 

هدایت الکتریکی گرافن با استفاده از رابطه کوبو بصورت 

 :[2] زیر است
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 (5)  

به ترتیب، ثابت بولتزمن،   و   ،  ،  ،   ، ،   که در آن 

دما بر حسب الکترون، بار ثابت کاهش یافته پالنک، 

نسیل شیمیایی و کلوین، ثابت زمانی پراکندگی، پتا

 .ای هستند فرکانس زاویه

و اعمال شرایط مرزی، با حل ( 5)و ( 1)با استفاده از روابط 

-معادالت ماکسول، منحنی پاشندگی پالسمون

های سطحی در موجبر گرافنی به صورت رابطه  پالریتون

 :آید بدست می

 (9)  

له، مخرج ترم دوم معاد. ثابت انتشار است  ، که در آن

است و با توجه به جهت انتشار مثبت یا   متناسب با 

 :برابرند بابه ترتیب نیز     و     .شود منفی می

(4)  

ای بین ثابت  ، رابطه(4)الی ( 5)با استفاده از معادالت 

بدست ( 2)ای به صورت رابطه  انتشار و فرکانس زاویه

 :آید می

 (2)  

، انگاه به      شود که اگر  مشاهده می( 2)در معادله 

، دو مقدار با اندازه نامساوی و مختلف  ازای مقدار معین 

بنابراین موج، در دو مسیر . آید بدست می  العالمت برای 

ست موثر انتشاری رو به  جلو و رو به عقب، ضریب شک

 :آید کند که از رابطه زیر بدست می می متفاوتی را احساس
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 (5)  

 .باشد ثابت انتشار موج در خالء می   که در آن، 

شبیه سازی و نتایج -3  

ها بر اساس روش المان محدود و  شبیه سازیدر این مقاله، 

، w1مقادیر . با استفاده از نرم کامسول انجام گرفته است

w2 ،L  وh  نانومتر،  522نانومتر،  22به ترتیب برابر با

. نانومتر در نظر گرفته شده است 122نانومتر و  022

،  SiO2 ،9995ضریب نفوذ پذیری الکتریکی همچنین 

پتانسیل شیمیایی  .باشد می         و          

         و زمان پراکندگی آن          گرافن، 

اطیسی اعمال شده به زیرالیه در شدت میدان مغن .است

مد  5در شکل  .باشد می      ، برابر با yجهت محور 

 . های موجبر مولتی مد رسم شده است موجبر تک مد و مد

 
 .مد موجبر تک مد و مدهای موجبر مولتی مد: 5شکل 

وارد ناحیه هنگامی که موج ورودی از موجبر تک مد 

مدهای مرتبه باالتر شود، به مد اصلی و  مولتی مد می

هر مد موجبر مولتی مد، ثابت انتشار . شود کوپل می

 .شود متفاوتی دارد که منجر به پدیده تداخل مولتی مد می

بسته به فاز هر مد، در یک مکان مشخص، تداخل سازنده  

در اثر  .شود باز تولید می ،موج ورویشکل دهد و  رخ می

، ثابت اپتیک-زیرالیه مگنتو برهمکنش مد پالسمونی با

تحریک از )انتشار مدها در دو حالت انتشار رو به جلو 

( تحریک از سمت راست)و انتشار رو به عقب ( سمت چپ
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با انتخاب طول و عرض مناسب ناحیه . شود متفاوت می

توان تداخل مولتی مد را طوری کنترل کرد  مولتی مد، می

دهد  تا در انتشار رو به جلو، در خروجی تداخل سازنده رخ

و موج ورودی در خروجی باز تولید شود، اما در انتشار رو 

جی ظاهر تداخل مخرب صورت گیرد و در خروبه عقب، 

 .نشود

، شدت توان در حالت انتشار رو به جلو (الف) 9شکل 

موج از موجبر تک مد  .دهد را نشان می( تداخل سازنده)

سمت چپ وارد ناحیه مولتی مد شده، و پس از تداخل 

تلفات الحاقی . شود ی مد، در خروجی، ظاهر میمولت

در توان خروجی مشاهده شده  0.61dBناچیزی در حدود 

 .است

 
تحریک از سمت )انتشار رو به جلو ( الف)شدت توان : 9شکل 

در حضور  (تحریک از سمت راست)انتشار رو به عقب ( ب(. )چپ

، yمیدان مغناطیسی اعمال شده به زیرالیه در جهت محور 

     . 

در انتشار شود،  مشاهده می (ب) 9همانطور که در شکل 

رو به عقب، تداخل مولتی مد مخرب، مانع از عبور  قسمت 

 11.13شود و ایزوالسیونی در حدود  بزرگی از توان موج می

dB کند را فراهم می.  

گیری نتیجه -4  

در این مقاله، ایزوالتور پالسمونی مبتنی بر ساختار موجبر 

الکتریک، بر اساس پدیده  گرافنی بارگذاری شده با دی

با اعمال میدان . تداخل مولتی مد، ارائه و طراحی شد

اپتیک که منجر به -مگنتومغناطیسی یک تسال به زیرالیه 

مشاهده شد که با خاصیت غیردوطرفه افزاره شده است، 

توان به ایزوالسیونی  تداخل مولتی مد، میپدیده اده از استف

 dB 0.61، و تلفات الحاقی در حدود dB 11.13در حدود 

دست یافت، در حالی که ابعاد ایزوالتور، تنها کسری از 

نتایج بدست آمده، نوید  .است0.1λ   طول موج  در حدود

 .باشد های فشرده نوری می بخش ساخت افزاره

  سپاسگزاري

همکاران این پژوهش از حمایت مالی دانشگاه تربیت 

( IG-39704ه پژوهشی نانوپالسمافتونیک تهس)مدرس 
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