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 دانشگاه، دانشآموخته كارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونيک2

 تولید هارمونی دوم نور در ساختار تشدیدکنندهی ریزحلقه با موجبر بازتابی براگ ربعموجی حلقوی بررسی و رفتار، در این مقاله- چکیده
 ساختار پیشنهادی از خاصیت پاشندگی.حرارتی آن با در نظر گرفتن اثرات ترمواپتیک به روش عددی المان محدود شبیهسازی خواهد شد
بسیار قوی موجبر بازتابی براگ برای بهبود تطبیق فاز و افزایش راندمان تولید هارمونی دوم استفاده میکند اما نسبت به ساختار مشابه با
 درجه سانتیگراد تغییر6  در این بررسی نشان داده میشود که با حدود. حساسیت دمایی بیشتری از خود نشان میدهدAlGaAs/AlOx موجبر
 همچنین امکان اصالح خطای ساخت موجبر با جبران. میتوان بین دو طول موج فعال مجاور در تولید هارمونی دوم سوئیچ کرد،در دمای محیط
. نانومتر خطا در عرض موجبر به روش تنظیم حرارتی بررسی و تأیید میشود40 حدود

. تنظيم حرارتی، سوئيچ حرارتی، اثر ترمواپتيک، موجبر بازتابی براگ، توليد هارمونی دوم، تشدیدكنندههای ریزحلقه-كليد واژه
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Abstract- In this paper, second harmonic generation (SHG) in microring (MR) resonator with Bragg reflection waveguide (BRW)
is investigated numerically using finite element method. Our proposed structure uses strong modal dispersion properties of BRW
for enhancement of SHG process in microrings MRs. By considering thermo-optic effect, we show that the proposed device is
more sensitive to temperature in comparison with previously studied AlGaAs/AlOx waveguide, which makes it more suitable for
use in thermal applications. According to the simulation results, six degrees of centigrade is sufficient for switching between
active wavelengths of the structure and thermal tuning. Thermal compensation of fabrication tolerances of the structure is also
investigated.
Keywords: Bragg reflection waveguides, microring resonator, second harmonic generation, thermal tuning, thermal switching.
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 -1مقدمه

موجبر بازتابی براگ یک موجبر چندالیه از جنس
 AlGaAs/GaAsاست كه برای برقراری شرایط تطبيق فاز
بين طول موج پایه و هارمونی دوم ،از مد بازتاب داخلی كلی
در هارمونی پایه و از مد بازتاب براگ در هارمونی دوم
استفاده می كند .استفاده از مد بازتاب براگ در هارمونی دوم
سبب كاهش قابل توجه ضریب شکست مؤثر موجبر در
طولموج هارمونی دوم (حتی كمتر از ضریب شکست همه
الیهها) شده و با وجود پاشندگی زیاد ،امکان تطبيق فاز
موجهای هارمونی پایه و دوم را فراهم میكند [.]6
موجبر بازتابی براگ ،یک موجبر تکجنس محسوب میشود و
برخالف موجبر  AlGaAs/AlOxتلفات ناشی از زبری سطوح
بين الیهها را نخواهد داشت .در این موجبر همپوشانی بين
نورهای تعامل كنندهی درون ساختار ،به دليل تطبيق فاز
مدهای عرضی مرتبه اول ،نسبت به تطبيق فاز با پاشندگی
مد افزایش مییابد [ .]6-7همچنين همه انرژی نوری در

ماده غيرخطی  AlGaAsحركت میكند و راندمان تبدیل
انرژی در آن باالتر است .در این موجبر پارامترهای طراحی
متنوعی از جمله ضخامت الیهها ،جنس الیهها و شعاع حلقه
برای بهينه كردن كارایی آن فراهم است .بعالوه ،این ساختار
برای مجتمعسازی یکپارچه با ادوات الکترونيک نوری
چندالیه نيز مناسب میباشد.
در این ساختار ،تغيير دما به دليل پدیده ترمواپتيک باعث
تغيير ضریب شکست مواد به كار رفته در الیههای مختلف
ساختار موجبر شده و ضریب شکست مؤثر قطعه را تغيير
میدهد .به این ترتيب طولموجهای تشدید ریزحلقه و در
نهایت طولموج فعال قطعه تغيير خواهد كرد .در ادامه ضمن
بررسی اثرات دمایی بر كارایی ساختار ،اهميت كنترل دما در
ساختار ریزحلقه نشان داده خواهد شد.
الزم است ذكر شود تلفات خطی در تعيين طولموج فعال
قطعه كه موضوع این مقاله است دخالت نمیكند .به همين
دليل برای سادگی در بيان رفتار قطعه ،اثر تلفات درون
ساختار موجبر ریزحلقه در نظر گرفته نشده و به مرجع []2
ارجاع داده میشود.

 -2ساختار موجبر پیشنهادی
نمایی از افزاره پيشنهادی در شکل  1نمایش داده شده كه از
یک ریزحلقه تکكاناله تشکيل شده است .در این ساختار ،
نور ورودی در هارمونی پایه با قطبش  TEو با فركانس
زاویهای  ωpوارد قطعه شده و حين چرخش در موجبر
حلقوی غيرخطی ،نوری با قطبش  TMو با فركانس زاویهای
هارمونی دوم  ωs = 2ωpتوليد میكند.
از ميان انواع مختلف موجبرهای بازتابی براگ [ ،]6-7ما در
این مقاله از موجبر بازتابی براگ ربعموجی استفاده كردهایم
[ .]6در این نوع از موجبرها ،آینههای بازتاب دهنده براگ باال
و پایين از توالی دو الیه با ضخامت  t1و  t2معادل یکچهارم
طولموج نور در ماده تشکيل شدهاند .هسته موجبر با
ضخامت  tcدر ميان این دو آینه قرار دارد (شکل  .)2به دليل
وجود رابطه ربعموجی ،معادالت پاشندگی مدهای عرضی در
هارمونی پایه و هارمونی دوم سادهتر شده و این كار به تحليل
راحتتر این موجبرها منجر شده است.
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امروزه با رشد روشهای ساخت قطعات و مدارهای مجتمع
نوری و توليد موجبرهای نيمرسانا در ابعاد كوچک ،راههای
مختلفی برای افزایش راندمان توليد هارمونی دوم در موجبرها
مورد بررسی قرار گرفتهاند .در ده سال اخير تحقيقات
مختلفی در مورد توليد هارمونی دوم نور در ریزحلقهها و
ریزصفحهها به صورت تئوری و عملی گزارش شده است [1-
 .]5در این مقاله قصد داریم با قرار دادن موجبر بازتابی براگ
ربعموجی از جنس  AlGaAs/GaAsدر ساختار ریزحلقه ،اثر
تغيير دمای محيط بر رفتار ساختار پيشنهادی خود را در
توليد هارمونی دوم بررسی كنيم .ساختار پيشنهادی برای
توليد هارمونی دوم از طولموج مخابراتی λω = 1/55
ميکرومتر به طولموج  λ2ω = 0/775ميکرومتر طراحی شده
است.
در توليد هارمونی دوم مسأله تطبيق فاز از اهميت بسيار
باالیی برخوردار است .تاكنون برای جبران پاشندگی ماده،
پاشندگی موجبر ،و پاشندگی ناشی از خميدگی و رسيدن به
شرایط تطبيق فاز در ریزحلقهها راههای مختلفی مانند
استفاده از پاشندگی مد [ ]1و روش تطبيق فاز دو شکستی
با یک ساختار چندالیه ]2[ AlGaAs/AlOx/AlGaAs
پيشنهاد شده است .در این مقاله ،از موجبر بازتابی براگ برای
این كار در ریزحلقه استفاده میشود.
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 -4بررسی آثار دمایی در موجبر پیشنهادی

Core

جهت بررسی اثرات دمایی در فرایند توليد هارمونی دوم در
ساختار موجبر پيشنهادی ،ضریب ترمواپتيک ) ( ∂n / ∂Tماده
برای هارمونی پایه (طولموج  1/55ميکرومتر) و هارمونی
دوم (طولموج  0/775ميکرومتر) به ترتيب برابر  2/33و
 (10-4 / ºC) 6/95در نظر گرفته شده است .برای سادگی
محاسبات و با تقریب قابل قبول ضریب ترمواپتيک AlGaAs
با  GaAsیکسان و مستقل از غلظت نسبی آلومينيم در آن
فرض شده است.

TBR

R

عددی دو بعدی روی مدهای عرضی قطعه به روش اجزای
محدود [ ]2میتوان عرض موجبر را نيز برای طراحی نهایی
انتخاب نمود .برای مثال با انتخاب شعاع ریزحلقه برابر با µm
 10و همچنين با انتخاب شمارههای مد كمانی هارمونی پایه
و هارمونی دوم به صورت جفت مد (،)ms ،mp( = )244 ،121
شرایط توليد هارمونی دوم در ضخامتهای ، tc = 327 nm
 t1 = 103 nmو  t2 = 224 nmو عرض  W = 949 nmفراهم
گردید [ .]9این طراحی در ادامه به عنوان محور بحث در نظر
گرفته خواهد شد .با تغيير عرض موجبر میتوان جفت
مدهای مجاور را نيز فعال كرد [.]2

W

شکل  :2سطح مقطع چند الیهی موجبر ریزحلقه پيشنهادی بر پایه
موجبر بازتابی براگ برای توليد هارمونی دوم.

 -3طراحی موجبر پیشنهادی
برای افزایش شدت نور و توليد هارمونی دوم در ساختار
ریزحلقه ،الزم است هر دو طولموج هارمونی پایه و دوم در
طولموج تشدید ریزحلقه قرار گرفته باشند .در این صورت
مد كمانی هارمونی پایه mp ،و مد كمانی هارمونی دومms ،
دو عدد صحيح خواهند بود .در اینجا قطبش نور نسبت به
محورهای اپتيکی ماده  ،AlGaAsحين حركت نور به دور
حلقه ،مدام در حال تغيير عالمت است و به همين دليل الزم
است تطبيق فاز مجازی ناشی از خميدگی موجبر نيز لحاظ
شود .در این شرایط شرط تطبيق فاز مجازی به صورت
رابطهی  ms = 2mp+2استفاده شده است [.]1
برای برقرار كردن شرط براگ ابتدا جنس الیههای موجبر با
انتخاب غلظت نسبی آلومينيم در آنها با فرض AlxGa1-xAs
به صورت ( )x1, x2, xc( = )0/2 ،0/8 ،0/62تعيين میشود .در
این صورت ضرایب شکست الیههای موجبر در هارمونی پایه و
هارمونی دوم نيز به كمک مدل مرجع [ ]8به دست میآیند.
شرط براگ فقط در  λ2ωبا طراحی ضخامت الیهها بر اساس
مدل یک بعدی [ ]6اعمال میشود .به كمک شبيهسازی

برای بررسی تنظيم حرارتی و سوئيچ حرارتی در قطعه
طراحی شده در بخش قبل ،ابتدا برای سه جفت مد كمانی
مجاور ( )244 ،121( ،)ms ،mp( = )242 ،120و
( )246 ،122در هارمونی پایه و هارمونی دوم ،طولموج
تشدید ریزحلقه بر اساس تابعی از عرض موجبر ریزحلقه در
دمای اتاق ( )∆T = 0 ºCدر شکل  3ترسيم شده است.
همانطور كه در این شکل مشاهده میشود ،در نقطه تقاطع
 2با عرض  W = 949 nmو طولموج  1/5478ميکرومتر
شرایط تشدید ،تطبيق فاز مجازی و براگ برای جفت مد
اصلی ( )244 ،121فراهم شده است .با ثابت ماندن ضخامت
الیههای موجبر بازتابی براگ طبق طراحی و تغيير عرض
موجبر ،طولموج فعال قطعه تغيير میكند .یعنی در عرض
 935 nmجفت مد مجاور ( )242 ،120و در عرض 976 nm
جفت مد مجاور ( )246 ،122انتخاب میشوند (به ترتيب
نقاط تقاطع  1و  .) 3به عبارت دیگر میتوان چنين نتيجه
گرفت كه با حدود  41نانومتر تغيير در عرض موجبر
پيشنهادی ،طولموج فعال قطعه از  1/5590به 1/5402
ميکرومتر سوئيچ خواهد كرد.
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شکل  :1ساختار ریزحلقه برای توليد هارمونی دوم R .و  Wبه ترتيب
شعاع و عرض ساختار ریزحلقه را تشکيل میدهند.
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شکل  :3تغييرات طولموج تشدید ریزحلقه با تغيير عرض
موجبر در دمای اتاق برای سه جفت مد كمانی مجاور در
هارمونی پایه (منحنیهای توپر) و هارمونی دوم
(منحنیهای خطچين) .برای مقایسه آسانتر منحنیها،
طولموج هارمونی دوم در  2ضرب شده است.
در ادامه با فرض  ،W = 949 nmیعنی همان عرض موجبر
الزم برای توليد هارمونی دوم در جفت مد اصلی
( ،)244 ،121در شکل  4طولموج تشدید ساختار
پيشنهادی نسبت به تغيير دما برای همان سه جفت مد
كمانی مجاور رسم شده است .مالحظه میشود كه با تغيير
در دمای محيط به اندازه  ∆T = ±6 ºCنسبت به دمای اتاق،
جفت مد اصلی ( )244 ،121غير فعال شده و جفت مد
( )242 ،120یا ( )246 ،122فعال میشود و طولموج
تطبيق فاز از  1/5478ميکرومتر به ترتيب به  1/5615یا
 1/5365ميکرومتر سوئيچ میكند.
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شکل  :4تغييرات طولموج تشدید ریزحلقه براساس تغييرات دمایی
موجبر پيشنهادی برای سه جفت مد كمانی مجاور در هارمونی پایه
(منحنیهای توپر) و هارمونی دوم (منحنیهای خطچين) .برای مقایسه
آسانتر منحنیها ،طولموج هارمونی دوم در  2ضرب شده است.

نقاط تقاطعی كه با شمارههای  2 ، 1و  3در شکلهای  3و 4
مشخص شدهاند متناظر با یکدیگر هستند .با مقایسه كردن
این دو شکل میتوان نتيجه گرفت كه سوئيچ كردن
طولموج فعال در شکل  4در اثر تغيير  ±6درجهای در دمای
محيط ،معادل تغيير  41نانومتری عرض موجبر ریزحلقه از
 935nmبه  976nmدر شکل  3است .به عبارت دیگر

میتوان دریافت كه تنظيم حرارتی عالوه بر سوئيچ طولموج
فعال ،برای جبران خطای ساخت در عرض موجبر یا سایر
ابعاد به خوبی قابل استفاده است.

 -5بحث و نتیجهگیری
با مقایسه اثرات حرارتی در ریزحلقهای با موجبر بازتابی براگ
ربعموجی و موجبر  AlGaAs/AlOxدر [ ]3مشاهده میشود
در شرایط نسبتاً مشابه ،موجبر براگ برای سوئيچ بين دو
طولموج فعال مجاور در فرایند توليد هارمونی دوم به 4
درجه سانتيگراد تغيير دمای كمتری نياز دارد .دليل افزایش
حساسيت حرارتی ساختار این مقاله نسبت به كار قبلی،
استفاده از موجبر تکجنس با پایه  GaAsدر آن است كه از
 AlOxضریب ترمواپتيک بيشتری دارد .اگرچه حساسيت
حرارتی بيشتر ،عملکرد ساختار را با مشکل مواجه میكند اما
برای ساخت مدوالتور نوری حرارتی و دماسنج دقيق نوری
جذابيت بيشتری به آن میدهد.
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