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 در این مقاله دو موجبر نور آه سته بلور فوتونی برمبنای یک تزویجگر سمتی طراحی شده و بهمنظور تطبیق این موجبرها به موجبر متداول:چکیده
 برای شبیه سازی این ساختارها از روشهای تفا ضل محدود در حوزه زمان و نیز از روش ب سط موج تخت. ساختارهایی پی شنهاد شدها ست،W1
 و در ساختار دوم با تغییر شبکه بلور فوتونی0/278  برابر باGBP  و مقدار18/05  ضریب شکست گروه، در ساختار نور آهسته اول.استفاده شدهاست
،W1  برای تطبیق این موجبرها به موجبر. حاصل میگردد0/255  برابر باGBP  و11/37  ضریب شکست گروه،مثلثی به مربعی در قسمتی از ساختار
 در محل ات صال مدار تزویج و موجبر نور آه سته از تکنیک افزایش تدریجی. طراحی و پی شنهاد شدها ستY طبقههای تطبیقگری برمبنای ان شعاب
 به این منظور یک پالس.حفرهها استفاده شدهاست تا تطبیق خوبی بین موجبر نور آهسته و معمولی در بازه بسامدی موجبر بلور فوتونی حاصل گردد
nm  پهنای باند حاصل شده برای ساختار اول. بازتابشی و پهنای باند در هر حالت محاسبه شدهاست،نوری به ساختار تابیده شده و میزان توان گذری
98/5 %  و در ساختار دوم به97/3 %  میزان بی شینه توان عبوری شبیه سازی شده به، در ساختار اول. میبا شد7 nm  و برای ساختار دوم برابر28
 ا ستفاده شده در مخابرات1550 nm  طول موج، موجبر نور آه سته پی شنهادی، حا صل شده در ساختار اول28 nm  با توجه به پهنای باند.میر سد
.نوری را بهخوبی پوشش میدهد
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Design of matching stage for directional coupler-based slowlight photonic crystal waveguide
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Abstract: In this paper, two slow-light photonic crystal waveguides are designed based on a directional coupler. For the coupling of
the waveguides to the conventional photonic crystal W1 waveguide, matching structures are proposed. For simulating the proposed
structures, finite difference time domain and plane wave expansion methods are used. For the first structure, a group-index of 18.05
and a GBP equal to 0.278 and for the second structure, by modifying a section of photonic crystal lattice structure from hexagonal to
square, a group-index of 11.37 and a GBP equal to 0.255 is obtained. For matching these waveguides to the W1 waveguide, a matching
stage based on a Y-splitter is designed and proposed. Gradual change technique at the intersection of slow-light waveguide and coupling
stage are used in order to maximize the waveguides coupling within the photonic crystal waveguide frequency range. For this purpose,
a light pulse is inserted to the structure and the transmitted and reflected powers are calculated for each case. The bandwidth obtained
for the first structure is equal to 28 nm and for the second structure it is equal to 7 nm. For the first structure, the maximum simulated
transmittance is equal to 97.3% and for the second structure it is equal to 98.5%. Due to the 28 nm bandwidth obtained for the first
structure, the proposed slow-light waveguide is well suited for the 1550 nm wavelength which is used in optical communications.
Keywords: Photonic crystals, slow light waveguide, directional coupler, finite difference time domain, plane wave expansion, coupling
circuit.
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 -1مقدمه
بلورهای فوتونی ساختارهای متناوبی هستند که میتوانند برای بازه
خاصی از بسامدها گاف نوری 1داشتهباشند .وجود گاف نوری به این
ساختارها این امکان را میدهد که بتوانند امواج نوری الکترومغناطیس
را در ابعاد بسیار کوچک هدایت کنند .ازاینرو این ساختارها در
پیادهسازی افزارههای نوری مجتمع میتوانند بهکار گرفتهشوند .بلورهای
فوتونی از این جهت که امکان کاهش سرعت نور را فراهم میکنند و با
فنآوری مدار مجتمع سازگار هستند از اهمیت ویژهای برخوردارند .یکی
از مفاهیم مهم در بحث بلورهای فوتونی ،نور آهسته است که در مباحثی
3
مدوالتورهای نوری
نظیر حافظههای نوری [ ،]2،1خطوط تأخیر [،]4،3
[ ،]5گیتهای نوری [ ،]6مشاهده پدیدههای نوری غیرخطی و  ...کاربرد
دارد و امکان فشردهسازی پالس نوری را نیز فراهم میکند.
سازوکار تولید نور آهسته در بلورهای فوتونی نسبتًا پیچیده است.
حفرههای تشکیلدهنده مرز موجبرکه در طرفین موجبر قرار گرفتهاند
باعث میشوند که موجبر بهصورت متناوب ضخیم و باریک شود .درجایی
که حفره وجود دارد ضخامت موجبر کاهش و در محلی که حفره وجود
ندارد موجبر عریضتر میشود .این ساختار متناوب ضخیم و نازک تشکیل
یک آیینه براگ را میدهد .اگر شرایط براگ که 5مربوط به ناحیه مرزی
برلوئین موجبر میشود برقرار باشد ) 6
λ/2=naکه  aثابت شبکه است)،
الگوهای موج ایستاده تشکیل خواهد شد .دورتر شدن از شرط براگ
موجب میشود که نور پراکندهشده از سطح آیینهها الگوی تداخلی را
تشکیل دهد که بهآهستگی به سمت جلو حرکت میکند .به این مد
اصطالحًا مد آهسته میگویند [.]7
شکل  1سازوکارهای تولید نور آهسته بر اساس بازتابشهای
همدوس از هر سلول و نیز بازتابش همهجهتی را نشان میدهد.
سرعت زیاد نور این امکان را میدهد که سرعت تبادل اطالعات بین
دو نقطه زیاد شود .برای بهکارگیری نور الزم است آن را کنترل نموده
و سرعت آن را برای استفاده پایین آورد ،در این صورت ممکن است
که کاهش سرعت گروه ،پراکندگی سرعت گروه  (GVD)9زیادی را
بههمراه داشتهباشد و بر روی عملکرد نور آهسته تأثیر گذاشته و
پهنای باند را محدود کند .در طراحی موجبرهای نور آهسته،
دستیابی به پهنای باند کافی و  GVDکم همراه با ضریب شکست
گروه ( )ngزیاد از اهمیت ویژهای برخوردار است[ .]8شکل ( 1الف)
بیانگر حالتی است که مؤلفه افقی بردار موج صفر باشد ،با توجه به
وجود مؤلفه عمودی ،نور مسیر طوالنیتری را طی خواهد کرد.

k=0

)k=0.5 (2π/a

شکل :1سازوکار ایجاد نور آهسته در موجبرهای بلور فوتونی []7

Serial no. 86

طراحی طبقه تطبیقگر . . .

شکل (1ب) مربوط به حالتی که مؤلفه عمودی بردار موج صفر باشد،
در این صورت بازتابشهای متعدد از لبهها سرعت گروه را کاهش خواهد
داد .بهمنظور دستیابی به بیشینه پهنای باند میتوان از رابطه ()2
منتجشده از رابطه ( )1استفاده کرد [.]7
()1

d
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در روابط 2فوق vg ،سرعت گروه f ،پهنای باند فرکانسی k ،عدد موج و
4 aثابت شبکه هستند .ضریب شکست گروه یک موجبر را میتوان از روی
منحنی پاشندگی محاسبه نمود .شیب منحنی  dω/dkهمان سرعت گروه
است که ضریب شکست گروه با توجه به آن از رابطه  ng=c/vgمحاسبه
میشود .بازه بسامدی که در آن  ngثابت باقی میماند بهعنوان پهنای
باند در نظر گرفته میشود .برای محاسبه پهنای باند بازهای که در آن ng
دارای حداکثر  ±10درصد تغییرات است ،تعریف میشود [.]10،9
حاصلضرب پهنای باند در ضریب شکست گروه ( )GBPرا میتوان از
رابطه ( )3محاسبه کرد.


()3
7

0

GBP  ng

که طبق این رابطه  0بسامد زاویهای مرکزی و  پهنای باند با تخمین
 10%یا تقریبًا  -0/45dBاست .در این مقاله از موجبر نقص خطی
استفاده شدهاست که خواص آن را میتوان از طریق کاهش عرض موجبر
[ ،]13،12،11تغییر پارامترهای موجبر بلور فوتونی [ ، ]15،14استفاده
از موجبر بلور فوتونی شیاردار [ ،]17،16تنظیم شعاع حفرهها،]18[2
جابهجایی 8ردیف اول و دوم حفرهها یا جابهجایی شبکه در طول موجبر
[ ]11،10،9بهبود بخشید.
در این مقاله موجبری نور آهسته بر بستری دیالکتریک از جنس
 GaAsبا آرایش مثلثی سوراخدار طراحی شدهاست .جنس سوراخها در
این ساختار از هوا فرض شدهاند .این ساختارها برای مدهای  TEدارای
شکاف باند میباشند .استفاده از ساختار مثلثی سوراخدار از لحاظ
پیادهسازی بسیار سادهتر از ساختارهای مربعی میلهای بوده و با
تکنولوژی ساخت مدارات مجتمع سازگار میباشند .بهعبارتدیگر
میتوان بر روی یک بستر بهصورت همزمان مدارات نوری و الکتریکی را
مجتمع کرد .عالوه بر آن در ساختار مثلثی میلهای با حذف یک ردیف
از دایرهها میتوان موجبر ایجاد کرد .درحالیکه مکانیسم ایجاد موجبر در
ساختار مربعی میلهای قدری پیچیدهتر است .با توجه به مزایای گفتهشده
امروزه بخش غالب ادوات پیادهسازیشده بلور فوتونی از ساختار تیغهای
سوراخدار بهجای مربعی میلهای استفاده میکنند [ .]19ساختار
مورداستفاده در این مقاله بهصورت یک تزویجگر سمتی) (DCشامل دو
موجبر بلور فوتونی مشابه است [ .]8تزویجگرهای سمتی ازجمله مباحث
مطرح در افزارههای بلور فوتونی هستند ،که بهمنظور جداسازی
طولموجهای نوری مختلف بهکار برده میشوند .طراحی یک مدار تطبیق
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مناسب و کارآمد برای اتصال موجبر نور آهسته به موجبر معمولی، W1
موجبری که با حذف یک ردیف از نقصها ایجاد میشود ،از اهمیت زیادی
برخوردار است .درغیراینصورت موجبر نور آهسته طراحیشده عمالا
کاربردی نخواهد داشت [.]20،10
در این مقاله ابتدا دو ساختار تزویجگر سمتی درنظر گرفتهشده و با
جاروب پارامترها دیاگرام باند موجبری به روش بسط موج تخت در هر
حالت مشاهده و بررسی شدهاست .با محاسبه مشتق منحنی  ωبرحسب
 kدر هر مورد سرعت گروه بهدست آمده است .با تقسیم سرعت نور بر
سرعت گروه منحنی ضریب گروه برحسب فرکانس محاسبه میشود .بازه
فرکانسی که در آن منحنی ضریب گروه دارای تغییرات حداکثر ±10
درصدی میباشد پیداشده و سپس حاصلضرب ضریب گروه در پهنای
باند بههنجارشده بهعنوان معیار شایستگی هر ساختار محاسبه شدهاست.
درنهایت دو ساختار انتخاب شدند .این ساختارها بهوسیله انشعاب Y
شکل به موجبر  W1متصلشده و با استفاده از روش تفاضل محدود در
حوزه زمان رفتار حوزه زمان آنها شبیهسازی شدهاند .در این مرحله
پالس نوری با طیف گوسی به ساختار تابیدهشده و مقدار توان گذری و
بازتابشی محاسبه و بر توان کل تقسیم شد تا درصد عبور و بازتابش
نرمالیزه حاصل گردد .با اعمال تغییر تدریجی پارامترها دو ساختار
اصالحشده برای انشعاب  Yشکل پیشنهاد شد تا بتواند بهصورت همزمان
پهنای باند و درصد عبور را افزایش دهد .برای یکی از ساختارهای تطبیق
امپدانس پیشنهادی در این مقاله میزان بیشینه عبور به بیش از 97%
رسیده است و پهنای باندی برابر با  28 nmبرای آن حاصل شدهاست.
برای ساختار دوم بیشینه عبور شبیهسازیشده تا  98/5 %افزایش پیدا
کرد که این به قیمت کاهش پهنای باند به  7 nmبود.
ساختار کلی این مقاله به این صورت است که در بخش دوم
ساختارهای متداول نور آهسته ،مفاهیم اولیه و روشهای پیادهسازی این
موجبرها مرور و بررسی میشود؛ سپس در بخش سوم جزئیات الزم برای
شبیهسازی و طراحی موجبر نور آهسته با بهکارگیری نرمافزار  Rsoftارائه
شدهاند .نمودارهای مختلف در این بخش برای قطبش  TEترسیم
شدهاند .بخش چهارم به طراحی مدار تزویج جهت بهبود میزان انتقال
نور از موجبرهای نور آهسته طراحی شده در قسمت قبل میپردازد و در
بخش آخر جمعبندی کلی و نتیجهگیری بیان شدهاست.

خط حالت تقارن زوج دارد .بهعبارتدیگر ،مقدار میدان در وسط بیشینه
بوده و با حرکت به سمت لبههای موجبر ،بهصورت مساوی کاهش مییابد.
در حالت دوم میدان نسبت به این خط تقارن فرد دارد .یعنی مقدار
می دان در مرکز صفر است .اگر به مقدار  hاز این خط فرضی به باال و
پایین حرکت شود ،اندازه مؤلفه عمودبرسطح میدان در پایین خط منفی
مقدار میدان در باالی خط گفتهشده خواهد بود .در غالب ساختارهای
بلور فوتونی با الگوی مثلثی سوراخدار معموالا از مد زوج برای طراحی
ادوات مختلف استفاده میشود .دلیل این امر آن است که این مد از لحاظ
ظاهری به مدهای انتشاری در داخل فیبرهای نوری شباهت خوبی دارد
و بهراحتی میتوان نور را از تار نوری به مد گفتهشده جفت نمود،
درحالتیکه مد فرد بدینگونه نیست .بدین منظور ابتدا نور از تار نوری
وارد یک موجبر دیالکتریک میشود که عرض آن بهتدریج کاهش پیدا
میکند و سپس موجبر دیالکتریک به ساختار بلور فوتونی متصل
میشود .نحوه طراحی ساختارهای تزویج نور از موجبر تار نوری به موجبر
بلور فوتونی امری شناختهشده میباشد و مقاالت بسیاری به آن
پرداختهاند.
نور آهسته یکی از مفاهیم مهم در کریستالهای فوتونی است که در
مباحثی همچون تغییر فاز خطی ،مشاهده پدیدههای نوری غیرخطی و
 ...کاربرد دارد .کریستالهای فوتونی صفحهای جزء مناسبترین گزینه
متداولها برای تحقق نور آهسته در ساختارهای موجبری هستند .نقطه
شروع این کار معموالا موجبر  W1است که در زمینه آن تحقیقات بسیاری
صورت گرفته است .استفاده از این موجبر ،قابلیتهای بسیاری در زمینه
طراحی مقسمهای توان و اتصاالت موجبری باکیفیت باال فراهم میکند.
هرچند با این ساختار میتوان به سرعتهای گروه پایین دست یافت ،اما
مشکل عمده آن پاشندگی سرعت گروه باال و مشکل پسزدگی توان
است .پاشندگی زیاد باعث میشود که سرعت گروه بهشدت به طول موج
وابسته شود .این امر موجب اعوجاج و پهنشدگی پالس میشود که
پدیدهای نامطلوب است.

 -2ساختارهای موجبری نورآهسته
متداولترین روش برای ایجاد موجبر در بلورهای فوتونی حذف یک ردیف
از حفرهها میباشد .موجبر ایجادشده در این حالت به  w1موسوم است.
مطابق شکل 2این موجبر دارای دو مد انتشاری زوج و فرد میباشد.
بهطورکلی مدهای موجبری بلورهای فوتونی با توجه به نحوه توزیع میدان
به دو دسته طبقهبندی میشوند :درصورتیکه محوری فرضی در امتداد
موجبر و در مرکز آن تصور شود ،توزیع مؤلفه عمودبرسطح میدان
الکتریکی نسبت به این خط ،دو وضعیت را میتواند داشتهباشد .در حالت
اول که مدهای زوج نامیده میشوند مؤلفه میدان الکتریکی نسبت به این

Serial no. 86

شکل :2دیاگرام باند مدهای موجبری در موجبر W1
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برای طراحی ساختارهای موجبری نور آهسته روشهای مختلفی
وجود دارد .این روشها به سه دسته عمده تقسیم میشوند .روش اول
مبتنی بر مهندسی منحنی پاشندگی  ωبرحسب  kاست .ازجمله این
موارد میتوان به [ ]21-25و [ ]18،9-11اشاره کرد .چگونگی دستیابی
به نور آهسته در این ساختارها به این صورت است که موجبر  W1بهعنوان
موجبر پایه انتخابشده و ردیفهای مجاور آن را با بررسی اثر تغییر مکان،
تغییر شکل نقایص ساختاری یا تغییر شعاع میلهها یا حفرهها و محاسبه
مکرر مدهای موجبری از روش بسط موج تخت آنقدر تغییر میدهند که
منحنی پاشندگی نسبتًا تختی حاصل آید .با این روشها میتوان به
سرعتهای گروه پایین و  GBPنسبتًا زیاد در حدود  0/3دست یافت .اما
مشکل عمده این ساختارها در طراحی مدار تطبیق امپدانس بین این
موجبرها و موجبر  W1متداول است.
در روش مهندسی منحنی پاشندگی معموالا انرژی مد گذری بهجای
تمرکز در راستای نقص خطی موجبری ،در دو سه ردیف کناری نیز پخش
میگردد .همین امر باعث میشود که تطبیق امپدانس آن به موجبر W1
که انرژی مد عمدتًا در مرکز متمرکزشده و با حرکت به سمت لبههای
موجبری بهصورت تقریبًا گوسی شدت توان کاهش مییابد ،نسبتًا دشوار
باشد .بررسی مقاالتی که در زمینه تطبیق امپدانس بین موجبرهای نور
آهسته و موجبر  W1کار کردهاند از قبیل [ ]10نشان میدهد که در
بهترین حالت تطبیق امپدانس بین این دو موجبر درصد عبور تقریبًا %80
است ،یعنی حدود  %20توان سیگنال به موجبر اولیه بازتابش میکند .در
غالب کاربردهای مداراهای مجتمع نوری ،این میزان زیاد بازتابش
میتواند سبب ایجاد اختالل در عملکرد سایر قسمتها شود.
روش دوم به نام موجبرهای تزویج کاواک ) (CCWموسوم است [،26
 .]27در این روش تعداد زیادی مشدد یکسان طراحیشده و در کنار
یکدیگر قرار میگیرند تا از تزویج بین آنها یک موجبر تشکیل شود .این
روش نیز مشکالت خاص خود را دارد .اولین نکته آن است که بسامد
تشدید کاواکها بهراحتی قابل جابهجایی و تنظیم نیست ،و عالوهبر آن
پروفایل میدان در حالت تشدید باید پیرو اصول خاصی باشد تا بتوان از
آنها استفاده کرد .نهایتًا و از همه مهمتر اینکه بسته به اینکه چه تعداد
مشدد به هم تزویج شده باشند ،منحنی عبور تغییرات زیادی میکند .در
اینگونه موجبرها معموالا درصورتیکه  Nمشدد به هم تزویج شوند،
منحنی عبور نیز تقریبًا دارای  Nقله نیز و به همان تعداد دره خواهد بود.
طراحی مدارهای تطبیق در این ساختارها غالبًا کار سادهای نیست.
سومین روشی که میتواند برای پیادهسازی نور آهسته بهکار گرفته
شود استفاده از تزویجگرهای سمتی ) (DCاست [ .]29،28،21،8ساختار
تزویجگر سمتی از دو موجبر بلور فوتونی که در مجاورت هم قرار گرفتهاند
تشکیل میشود .در این حالت مد موجبری اصلی به دو مد مجزای زوج
و فرد تبدیل میشود .نکته دارای اهمیت در اینجا آن است که در این
حالت مد زوج در یک گستره طول موجی نسبتًا قابلتوجه دارای منحنی
پاشندگی نسبتًا تخت است .بنابراین درصورتیکه بتوان مد زوج این
ساختار را تحریک نمود میتوان انتظار پهنای باند خوبی را داشت.
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بهعبارتیدیگر پایه عملکرد تزویجگرهای سمتی بر اساس وجود دو مد
موجبری زوج و فرد میباشد .هنگامیکه در یک موجبر مدهای زوج و فرد
بهصورت همزمان امکان انتشار داشتهباشند ،نوع تحریک یا تغذیه موجبر
در ورودی تعیینکننده این امر خواهد بود که کدام مد در موجبر
منتشرمیشود .درصورتیکه تغذیه موجبر در ورودی حالت زوج
داشتهباشد ،مد زوج تحریکشده و درصورتیکه تغذیه تقارن فرد
داشتهباشد ،تنها مد زوج امکان انتشار پیدا میکند .حالت دیگری نیز
وجود دارد .درصورتیکه سیگنال تحریک نه دارای تقارن زوج و نه تقارن
فرد باشد ،هر دو مد تحریک میشود .علت این امر آن است که چنان
سیگنال تحریکی را میتوان بهصورت جمع اثر دو مد زوج و فرد نوشت
[ .]30در این حالت بخش زوج باعث تحریک مد زوج و بخش فرد باعث
تحریک مد فرد خواهد شد .در مورد موجبر نور آهسته برای دانستن
اینکه کدام مد تحریک میشود کافیاست به ورودی آن دقت شود.
سیگنال ورودی از موجبر  W1پس از عبور از مقسم توان به دو بخش
کامالا مشابه تقسیمشده و به باال و پایین موجبر نورآهسته بهصورت
متقارن اعمال میشود .بنابراین با توجه به تقارن سیگنال مد زوج تحریک
خواهد شد .هرچه یک مد تختتر باشد ،پاشندگی کمتری خواهد داشت.
با دقت در شکل  4بهوضوح دیده میشود که تقعر مد زوج نسبت به مد
فرد بسیار کمتر بوده و بنابراین پاشندگی کمتری دارد.
برای اتصال موجبر نور آهسته به موجبر  ،W1معموالا موجبر W1
اولیه را توسط یک مقسم توان  Yشکل به دو موجبر فوق متصل میکنند.
هرچند در این روش  GBPبه میزان روشهای قبل زیاد نمیشود ،اما
میتوان به درصد عبور نزدیک  %90رسید .در زمینه بهینهسازی اتصاالت
موجبری غیر نور آهسته بهتنهایی و نیز در زمینه موجبرهای سمتی
کارهای زیادی انجام شدهاست [ .]30-32اما مبحث طراحی مدار تطبیق
بین موجبر  W1و موجبر نور آهسته ذکرشده از سه جهت هنوز جای
بررسی و تحقیق دارد .جهت نخست افزایش درصد عبور به بیش از %90
و تا حد امکان رساندن آن به نزدیک صددرصد است .دوم بحث افزایش
پهنای باند گذری [ ]33و سوم کاهش پاشندگی سرعت گروه )(GVD
[ ]34در این ساختارها است .در این مقاله سعی شدهاست که برای
ساختار فوق بهطور همزمان هم درصد عبور و هم پهنای باند بهصورت
ثابت افزایش یابد .به این منظور شبکه بلور فوتونی مثلثی سوراخدار از
جنس  GaAsبا ضخامت  0/6aاست انتخاب شدهاست .شعاع حفرهها
تشکیلدهنده بلور فوتونی در این مقاله برابر  0/3aاختیار شده است
[ .]35این ساختار در بخش  3تشریح خواهد شد.

 -3طراحی موجبر نورآهسته
برای پیادهسازی ساختار تزویجگر سمتی ( )DCاز دو ساختار پیشنهادی
مطابق شکل ( 3الف) و ( 3ب) با ثابت شبکه  a=423nmاستفاده
شدهاست .ساختارها از جنس  GaAsو شعاع تمامی حفرههای هوا برابر
با  0/3در نظر گرفته شدهاست .در ساختار اول ،ناحیه بین دو موجبر
دارای شبکه مثلثی است .اما در ساختار دوم با جابهجایی افقی حفرههای

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 4, winter 2018

 /1777مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،4زمستان 1397

طراحی طبقه تطبیقگر . . .

قسمت میانی ،ساختار از حالت شبکه مثلثی بهصورت شبکه مربعی
درآمده است .بهمنظور تحلیل دقیق این تزویجگرها ،دیاگرام باند نوری
برای دو ساختار شکل ( 3الف) و ( 3ب) بهترتیب در شکلهای  4و 5
آورده شدهاست .بر اساس دیاگرام باند نوری نشاندادهشده ،ساختارهای
مذکور دارای دو مد (یکی زوج و دیگری فرد) میباشند .برای تحریک مد
زوج الزم است در بازه بسامدی که مد زوج وجود دارد ،نوری که نسبت
به محور تقارن افقی تقارن زوج داشتهباشد ،به ساختار تابانده شود.

همانگونه که در شکلهای  4و  5دیده میشود ،مدهای زوج در
برخی نواحی بهصورت تخت درآمدهاند .در این مقاله سعی شدهاست که
با تغییر پارامترهای نشاندادهشده در شکل  ،3دیاگرام باند موجبری را
بهگونهای اصالح کرد که بتوان به بیشترین مقدار  GBPدست یافت.
بهمنظور طراحی موجبر نورآهسته کارآمد و دارای  GBPباالتر ،تأثیرات
ناشی از تغییر همزمان پارامترهای  r1و r2در ساختار اول و تغییر همزمان
پارامتر جابجایی  sو شعاع  rدر ساختار دوم بهطور جداگانه موردبررسی
قرار گرفته است .به این منظور ابتدا شکل ( 3الف) انتخابشده و مقادیر
 r1و  r2در بازه نسبتًا وسیعی جاروب شدند .در هر حالت دیاگرام باند
محاسبه شد .از روی دیاگرام باند حاصلشده و بر اساس رابطه ( )1سرعت
گروه برای مد زوج محاسبه گردید .سپس بر طبق رابطه ( )2پهنای باند
فرکانسی هر موجبر محاسبه و درنهایت با استفاده از رابطه ( )3مقدار
 GBPمحاسبه گردید .همین عملیات نیز برای ساختار شکل ( 3ب) تکرار
شد .با این تفاوت که در این حالت پارامترهای  rو  sبررسی شدند .پارامتر
 sمقدار جابجایی یک ردیف از حفرهها را مشخص میکند .پس از تعیین
تقریب بازهای که در آن  GBPبیشینه میشود میتوان بازه تغییرات را
کوچکتر نموده و پس از تکرار شبیهسازیها ،مقدار دقیق پارامترهای
بهینه را تخمین زد .بر اساس نتایج حاصل از این بررسی نمودار GBP
برای دو ساختار مذکور بهترتیب در شکل ( 6الف) و شکل ( 6ب) نشان
ترسیم شدهاند.

2r2

s

2r

2r1
2r
s

شکل  :3ساختار تزویجگر سمتی با (الف) شبکه مثلثی(ب) شبکه
مربعی

شکل  :4دیاگرام باند نوری برای ساختار شکل ( 3الف)

شکل  :6نمودار ( GBPالف) بهازای تغییر دو پارامتر  r1و r2برای
شکل  :5دیاگرام باند نوری برای ساختار شکل ( 3ب)
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ساختار اول (ب) بهازای تغییر دو پارامتر  sو rبرای ساختار دوم
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 -3-1تخمین پارامترهای بهینه برای موجبرهای نور آهسته

0.26

0.24

0.22

0.2

0.18

0.16

شکل  :7نمودار  GBPبهازای تغییر دو پارامتر  r1وr2

همانطورکه در شکل ( 6الف) مشخص است باالترین مقدار
در بازه تقریبی 0/27a>r1>0/37aو 0/3a>r2>0/4aقرار گرفته است.
برای بررسی دقیقتر  GBPو نیز برای تخمین بهتر مقادیر بهینه  r1وr2
منحنیهای مربوط به  GBPدوباره با گامهای تغییرات کوچکتر
شبیهسازی و در شکل  7ترسیم شدهاند .بر اساس شکل  ،7باالترین
میزان  GBPبه دست آمده برابر با  0/278است که این مقدار بهازای a
 r1=r2=0/32حاصل شدهاست .شکل  8نمودار ضریب گروه را به تصویر
کشیده است .مقدار ضریب گروه برای حالتی که  ، r1=r2=0/32aبرابر با
 18/05است .برای سادگی ،در ادامه روند این مقاله ،ساختار فوق که
بهازای مقادیر شعاع تعیینشده دارای  GBP=0/278است بهعنوان
ساختار  Aشناخته میشود .دیاگرام باند نوری برای ساختار Aدر شکل
 9ترسیم شدهاست .با توجه به این شکل ،مد زوج در بازه نسبتًا وسیعی
شیب تقریبًا ثابتی داشته که این مطلب بیانگر دستیابی به ساختار نور
آهسته مناسب است .نمودار ضریب گروه رسمشده در شکل  10این
مطلب را بهروشنی نشان میدهد .با توجه به این نمودار مقدار متوسط
 ngبرابر با  18/05است.

شکل  :9دیاگرام باند نوری ساختار A

GBP

شکل :8نمودار ضریب گروه برای ساختار اول بهازای تغییر دو پارامتر
 r1وr2
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~n
g

شکل  :10نمودار ضریب گروه ساختار A

پس از تخمین مقادیر بهینه برای ساختار شکل ( 3الف) به بررسی
ساختار نشاندادهشده در شکل ( 3ب) پرداخته خواهد شد .نمودارهای
اولیه مربوط به  GBPبرای این ساختار قبالا در شکل ( 6ب) به تصویر
کشیده شدهبود .با توجه به شکل ( 6ب) مقدار بیشینه بهدست آمده برای
 GBPدر ناحیهای در سمت راست نمودار فوق حاصل شدهاست .بهمنظور
تخمین دقیقتر مقادیر پارامتر جابهجایی  sو شعاع  rکه بیشترین مقدار
 GBPرا به دست میدهند ،الزم است این ناحیه با دقت بیشتری
موردبررسی قرار گیرد .بدینمنظور نمودار  GBPدر بازه 0/1a>s>0/2a
و 0/35a>r>0/45aدوباره با گامهای کوچکتر شبیهسازیشده و در
شکل  11به تصویر کشیده شدهاست .بر اساس شکل  11بیشترین مقدار
 GBPبهدستآمده برابر با  0/255است که این مقدار بهازای S=0/15a
و شعاع 0/41aحاصل شدهاست .بعد از این ساختار جدیدی که بهازای
مقادیر مذکور حاصل شده و دارای  GBP=0/255است ،بهعنوان ساختار
 Bدر این مقاله شناخته میشود .با توجه به شکل  12حداکثر مقدار
ضریب گروه برای ساختار  Bبرابر با  11/37بهدست میآید.
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شکل  :11نمودار  GBPبهازای تغییر دو پارامتر  sو r2در بازه
 0/1>s>0/2و 0/35>r>0/45

شکل :12نمودار ضریب گروه بهازای تغییر دو پارامتر  sوr

دیاگرام باند نوری ساختار  Bدر شکل  13ترسیم شدهاست .با توجه
به این شکل ،مد مورد نظر در بازه بسامدی ) 0/0-275/282(a/λدارای
شیب نسبتًا ثابتی است که نشاندهنده دستیابی به ساختار نورآهسته
مناسبی میباشد .از طرفی دیگر نمودار ضریب گروه رسم شده در شکل
 14این مطلب را بهخوبی نشان میدهد.

شکل  :13دیاگرام باند نوری ساختار B

Serial no. 86

شکل  :14نمودار ضریب گروه ساختار B

بهعنوان جمعبندی در این بخش از میان کل ساختارهای
شبیهسازیشده دو ساختار  Aو  Bبا  GBPبهترتیب  0/278و 0/255
بهترین پاسخها را بهدست میدهند .بنابراین ادامه روند کار که طراحی
تطبیقگر بین موجبرها است ،بر روی این ساختارها انجام میشود و
ساختارهایی طراحی و پیشنهاد خواهد شد .افزایش مقدار  Sدر شکل 3
(ب) باعث افزایش شیب منحنی پاشندگی میشود .این امر باعث خواهد
شد که درهنگام محاسبه سرعت گروه با افزایش  Sمنحنی به سمت باال
انتقال پیدا کند .دلیل فیزیکی این امر را میتوان به این صورت توجیه
نمود که وجود حفرهها در لبههای مسیر انتقال سیگنال باعث ایجاد پدیده
براگ میشود (شکل( 1الف)) که به کاهش سرعت نور میانجامد.
دورکردن حفرهها از مسیر عبور سیگنال باعث کاهش این اثر و افزایش
سرعت گروه خواهد شد.
اگرچه در مقایسه سامانههای نور آهسته ،پارامتر حاصلضرب بهره
در پهنای باند نقش عمدهای ایفا میکند ،اما عدمجبرانسازی پاشندگی
میتواند ظرفیت بافرینگ یک سیستم را کم کند .برای جبران پاشندگی
سرعت گروه ) (GVDیکی از بهترین روشها آن است که در ناحیهای که
موجبر دارای شاخصه نور آهسته است ،تغییر شعاع تدریجی در ساختار
صورت بگیرد ،ایده کلی این روش در [ ]28مطرح شدهاست .مطابق شکل
 15افزایش شعاع ردیف وسط باعث کاهش ضریب شکست مؤثر بلور
فوتونی شده و کاهش ضریب شکست ،منحنی پاشندگی را به
فرکانسهای باال منتقل میکند .با فرض اینکه ناحیه تیره رنگ ،مربوط
به بازه مد نور آهسته باشد ،این امر باعث خواهد شد که تقعر منحنی ω
برحسب  kدر ابتدا و انتهای منحنی عکس یکدیگر باشند .بهگونهای که
در یک حالت پالس عبوری پاشندگی نرمال و در یک حالت پاشندگی
غیر نرمال را تجربه کرده که این دو تا حد زیادی اثر هم را خنثی
میکنند .بسته به طول ساختار موردنیاز ،تغییر شعاعها معموالا بهصورت
خطی صورت میگیرد.
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0.1a shifted

)(III

)(II

طراحی طبقه تطبیقگر . . .

)(I
)(III

0.64a

a/λ

)(II

2r’=0.52a
2r’’=03a
2R=0.7a

0.64a

0.6a

2r=0.64a

0.1a shifted

)(I
k

شکل( :15الف) تغییر تدریجی شعاع در موجبر نور آهسته (ب) دیاگرام
موجبری در ابتدا ،انتها و میانه موجبر

 -4طراحی ساختار تطبیقگر

Serial no. 86

طراحی پارامترها برای تزویجگر سمتی با موجبرهای نور آهسته

ساختار شکل ( 16الف) ساختار متعارف است که در آن از یک
انشعاب  Yشکل برای اتصال موجبر  W1به موجبر نورآهسته و تحریک
مد زوج در آن استفاده شدهاست و ساختار شکل (ب) ساختار پیشنهادی
این مقاله را نشان میدهد .در قسمت انشعاب ،ابعاد حفرهها جهت افزایش
میزان درصد نور گذری بهصورت تدریجی افزایش یافتهاند .درصد عبور
نور تابیدهشده برای طول موج  1550 nmدر ساختار بهبود دادهشده برابر
با  97/3%است .این طول موج معادل بسامد بههنجارشده )0/273 (a/λ
میباشد .شکل  17نمودار میزان درصد انتقال نور در ساختار  Aرا بهازای
طولموجهای مختلف ،برای ساختار پیشنهادی و ساختار متداول نشان
میدهد.
1

0.95

0.9

0.85

improved structure
conventional structure

1570

1535 1540 1545 1550 1555 1560 1565
)Wavelength(nm

Transmission

برای شبیهسازی درصد عبور و بازتابش ساختار از روش تفاضل محدود
در حوزه زمان یا  FDTDاستفاده شدهاست .در این روش هر سلول واحد
ساختار بهصورت  16×16مشبندی شدهاست .اطراف ناحیه شبیهسازی
با شرط مرزی جاذب پوشیده شدهاست .استفاده از شرط مرزی جاذب
 PML1معمولی در ساختارهای بلور فوتونی خوب جواب نمیدهد که
این امر موجب ایجاد خطا و ایجاد تفاوت با نتایج عملی خواهد شد.
درصورتیکه ساختار شبیهسازیشده یک موجبر نور آهسته باشد ،این
موضوع تشدید میشود .این مسئله در [ ]36بهتفصیل بحث شدهاست که
خالصه آن به این صورت است که برای اینکه بازتابش از الیه جاذب
کاهش یابد ،بایستی در داخل الیه جاذب  PMLساختار بلور فوتونی برای
چند دوره تناوب تکرار شود .برای پیادهسازی ساختار از بستر GaAs
استفاده شدهاست .بلور فوتونی مورداستفاده داری الگوی مثلثی سوراخدار
با ضخامت  254 nmاست .در نرمافزار اندازه توان منبع ورودی 1 mW
لحاظ شدهاست .بر طبق [ ]32ساختار فوق دارای ضریب غیرخطی Kerr
برابر با 1/517-10 m2/Wبوده و با این توان تابشی در ناحیه خطی کار
خواهد کرد .در[ ]32برای رسیدن به آستانه غیرخطی  32 Wتوان تابشی
بوده است.
در این قسمت به طراحی مدارها تطبیق مناسب با هدف دستیابی
به بیشترین بازدهی برای ساختارهای  Aو ، Bساختارهایی که بیشترین
میزان  GBPبهازای آنها حاصل شد ،پرداخته شدهاست .شکل 16دو
ساختار را برای تطبیق امپدانس نشان میدهد .بر اساس مبانی خطوط
انتقال و ریز موج هنگامی که موج عبوری در موجبر  W1به محل انشعاب
موجبری میرسد ،وجود ناپیوستگی در مسیر سیگنال باعث برگشت
سیگنال به ورودی خواهد شد .در مدارات ریزموج معموالا سعی میشود
هنگامی که دو المان مختلف به یکدیگر متصل میشوند ،با تدریجیکردن
روند تغییرات از ایجاد بازتابش در ساختار جلوگیری شود .از همین ایده
در اینجا استفاده شدهاست .در ساختار شکل ( 16ب) و شکل ( 18ب)
سعی شدهاست که با استفاده از تغییر تدریجی بهگونهای عمل شود که
میزان بازتابش به حداقل برسد.

شکل ( :16الف) ساختار مدار تزویج طراحیشده برای حالت  Aو (ب)

0.8

1525 1530

0.75

شکل  :17میزان عبور نور تابیدهشده به ساختار طراحیشده A

شکل  ( :18الف) ساختار مدار تزویج طراحیشده برای حالت  Bو (ب)
طراحی پارامترها برای تزویجگر سمتی با موجبرهای نور آهسته
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1
improved structure
conventional structure

0.99
0.98
0.97

0.95
0.94

Transmission

0.96

0.93
0.92
0.91
0.9
1512

1510

1506
1508
)wavelength(nm

1504

1502

شکل  :19میزان عبور نور تابیدهشده به ساختار طراحیشده B

(الف)

(ب)
شکل  :20نحوه انتشار نور تابیدهشده در درون موجبرهای نور آهسته
(الف) ساختار ( Aب) ساختار B

ساختار پیشنهادی  Aبرای بازه بسامدی  1568-1540 nmدارای
میزان عبور نوری بیش از  %90است .درحالیکه ساختار متداول در بازه
طولموجی  1550-1531 nmعبور مطلوبی دارد .بهعبارتدیگر ،با اعمال
تغییرات تدریجی در ساختار ،پهنای باند از  19 nmبه  28 nmافزایش
پیدا کرده است .شکل  19نمودار میزان انتقال درصد عبور نور در ساختار
 Bرا برحسب طول موج در مقایسه با ساختار متداول را نشان میدهد.
منحنی خطچین مربوط به ساختار نشاندادهشده در شکل ( 18الف) و
منحنی ممتد مربوط به ساختار به تصویرکشیده شده در شکل ( 18ب)
است .همانطورکه دیده میشود ،این ساختار برای بازه طولموجی
 1511-1504nmدارای درصد عبور بیش از  %90است .ساختار تطبیق
امپدانس طراحیشده برای موجبر نور آهسته حالت  Bدارای
 GBP=0/255است و  98/5%نور تابیدهشده با طولموج مرکزی
 1507nmاز داخل ساختار عبور کرده و درصد بسیار ناچیزی از نور
بازتابش میکند .در این حالت دیده میشود که تغییر تدریجی شعاع
حفرهها اثر قابلمالحظهای بر روی پهنای باند نداشته است .در شکل 20
چگونگی عبور نور از داخل ساختارهای پیشنهادی به تصویر کشیده
شدهاست .این ساختارها مؤلفه عمودبرسطح میدان الکتریکی را نشان

Serial no. 86

طراحی طبقه تطبیقگر . . .

میدهند .شکل  20دو نمونه ساختار بهمنظور دستیابی به نورآهسته به
تصویر کشیده شدهاست .ناحیه وسط کاهش سرعت نور را برعهده داشته
و نواحی کناری وظیفه تطبیق امپدانس این ناحیه را به موجبر W1
برعهده دارند .میزان تأخیر حاصله وابسته به طول ناحیه میانی میباشد.
بسته به میزان تأخیر موردنیاز میتوان طول ناحیه وسط را تغییر داد .با
افزایش این طول تأخیر زیاد میشود ،اما افزایش بیشازحد میتواند به
افزایش پاشندگی در ساختار منجر شود .ایده کلی ساختار نور آهسته
بهکاررفته در ناحیه وسط برگرفته از ] [28،19،8است .برای بررسی
عملکرد مدار تطبیق امپدانس نیازی به بزرگ انتخابکردن ناحیه نور
آهسته نیست .بنابراین طول ساختار نشاندادهشده ،از قبل انشعاب  Yتا
بعد آن ،برابر  31aانتخاب شدهاست .این اندازه معادل  13/2μmمیباشد.
در [ ]28،19،8مدار طول ناحیه وسط بهترتیب تا  300μm ،670μmو
 250μmافزایش داده شدهاست.
ازآنجاکه ایده پیادهسازی نور آهسته با استفاده از تزویجگر سمتی
قبالا بررسی شدهاست [ ،]28در این مقاله تمرکز عمده بر روی طراحی
مدار تطبیق امپدانس قرار گرفته است .بهبیاندیگر دستاورد این مقاله
بهطور عمده در طراحی مدار تزویج بین این موجبر و موجبر  W1ورودی
است بهگونهای که بهطور همزمان هم پهنای باند و هم درصد عبور
بیشینه شود .با توجه به نتایج حاصلشده برای ساختار شکل ( 16الف)
پهنای باند  %90از طول موج  1531nmتا  1550nmحاصل شدهاست
که برابر  19nmاست ،درحالیکه برای ساختار بهبود داده شده شکل 16
(الف) مابین 1540nmتا  1568nmیعنی برابر  28nmاست .این بدان
معنی است که حدود  %48پهنای باند افزایش داده شدهاست .بیشینه
اندازه عبور به 97/3%افزایش پیدا کرده است .در ساختار دوم پیشنهادی
نیز درصد عبور بیشینه به98/5%رسیده است .ازاینرو این موجبرهای نور
آهسته میتوانند برای کاربرد در بسیاری از افزارهها نوری بلور فوتونی
عملکرد مطلوبی از خود نشان دهند .در [ ]8سه راهکار مختلف اتصال
موجبر W1به موجبر نورآهسته مبتنیبر تزویجگر سمتی پیشنهاد
شدهاست که در آن بیشینه درصد گذر برابر  %88گزارش شده است .در
[ ]19از دو روش اتصال مستقیم موجبر دیالکتریک به ساختار نور آهسته
و نیز اتصال موجبر  w1بهوسیله زانوی پیشنهادی به ساختار نور آهسته
استفاده شدهاست .بر اساس نتایج شبیهسازی در [ ]19برای اتصال
مستقیم میزان تلفاتی درحد  1/3dBگزارش شدهاست که معادل درصد
عبوری تقریبًا برابر با  %74میباشد .برای ساختار دوم میزان تلفات
 0/11dBگزارش شدهاست که معادل با درصد عبور 97/4 %میباشد .این
اندازه به مقدار 97/3%گزارششده در این مقاله بسیار نزدیک است اما در
[ ]19پهنای باند گزارش بسیار کوچک و برابر  40GHzمیباشد که با
توجه به طول موج تابشی  1550 nmاین پهنای باند حاصله کسری از
یک نانومتر است .درصورتیکه در اینجا پهنای باند به بیش از 28nm
افزایش پیدا کرده است .در [ ]28ساختاری ابتدا شبیهسازی و سپس
همان ساختار ساخته شده است .در حالت شبیهسازی تلفات گزارششده
برابر  1/1dBمیباشد که برابر درصد عبور  %78میباشد ،اما در عوض
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 در. گزارش شدهاست11/2nm  معادل با1/4THzپهنای باندی برابر با
ساختار اتصالی پیشنهادی در این مقاله پهنای باند بیش از به دو برابر
] رسیده است؛ درحالیکه درصد عبور هم28[ مقدار گزارششده در
 نتایج گزارششده در.] افزایش پیدا کرده است28[ بهمراتب نسبت به
 معیار شایستگی. آورده شدهاست4 این قسمت از مقاله در جدول
بهصورت حاصلضرب پهنای باند در ضریب شکست گروه در بیشینه عبور
.تعریف شدهاست
 مقایسه پارامترهای طراحی با مراجع:1 جدول
مرجع

پهنای باند
(nm)

ضریب شکست
گروه

بیشینه
عبور

معیار
شایستگی

[8]
[19]
[28]
B ساختار
A ساختار

10
0/32
11
7
28

50
450
42
11/37
18/05

88
97.4
78
98/5
97/3

440
140
360
79
491

بهعنوان آخرین نک ته الزم استتتت به تل فات ناشتتتی از جذب در
 بحث تلفات در موجبرهای کری ستال.ساختارهای پیشنهادی اشاره شود
 معموالا در ادوات با ابعاد.فوتونی در مقاالت بس تیاری مطرح شتتدهاستتت
 در بستر.میکرومتری تلفات بلورهای فوتونی تقریبًا قابل صرفنظر است
 که در این مقاله استتتتفاده شتتتدهاستتتت مقدار تلفات در حدودGaAs
 طول ساختار شبیه سازی شده در این مقاله.]37[ ا ست0/76 dB/mm
 حتی در صورتیکه طول ساختار بخش نورآه سته تا. ا ست14 μm زیر
 باز هم تلفات یک ستتتوم مقدار فوق خواهد، هم افزایش یابد330μm
.بود

 نتیجهگیری-5
در این مقاله دو ساختار موجبری نور آهسته برمبنای تزویجگر سمتی
 معادلGBP  ساختارهای پیشنهادی بهترتیب دارای.پیشنهاد شدهاست
 طبقه تطبیقگر، برای دو ساختار مذکور. میباشند0/255  و0/278
 با درصد عبور زیاد و پهنای باند قابلW1 امپدانس به موجبر متداول
 نتایج شبیهسازی عددی این ساختارها نشان.قبول طراحی شدهاست
7 nm  و28 nm میدهد که برای این ساختارها پهنای باندی معادل با
 بیشینه میزان توان عبوری نیز در این ساختارها.قابلحصول است
 ازآنجا که موجبرهای نور. میباشد98/5%  و97/3% بهترتیب برابر
 بنابراین،آهسته دارای باند نوری تخت دارای کاربردهای فراوانی است
ساختارهای پیشنهادشده میتوانند در بسیاری از افزارههای نوری بهکار
.گرفته شوند
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