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طراحی و شبیه سازی افزاره نوری با گذردهی نامتقارن به كمک بلورفوتونی غیرخطی
2
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گروه الکترونیک- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تربیت مدرس1
 دانشکده مهندسی فناوری نوین، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل2
 روشی جدید برای طراحی و شبیه سازی یک افزاره نوری با گذردهی نامتقارن بر پایه بلور فوتونی غیرخطی از جنس: چکیده
 بدین منظور از یک. یکی از روشهای رایج برای ایجاد گذردهی نامتقارن نوری شکستن تقارن ساختار است.سیلیکان ارائه میشود
 جفت شدگی. استفاده میشود، که در مسیرهای رفت و برگشت با یک کاواک جانبی به طور نامتقارن جفت شده،موجبر بلورفوتونی
 این. را میسر میسازد46 db نامتقارن همراه با اثر غیر خطی کر در ساختار امکان ایجاد دو طیف عبور رفت و برگشت با اختالف
 متشکل از حفرههای هوابهa= 447 nm افزاره با استفاده از یک ساختار بلور فوتونی دو بعدی با شبکه شش ضلعی و ثابت شبکهی
. فرض شده استTE  قطبش موج ورودی از نوع. دربستر سیلیکان طراحی میشودr=130 nm شعاع
. فانو، طیف عبور، ایزوالتور نوری، اثرغیرخطی کر،بلورفوتونی: -كلید واژه
Design And simulation of device with asymmetric Transmission Based on Nonlinear
Photonic Crystal
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Abstract- An optical device with asymmetric transmission based on nonlinear silicon photonic crystal is designed. A
common approach for producing nonreciprocal (asymmetric) transmission is to break the structural symmetry. For
this purpose we utilize a photonic crystal waveguide that is asymmetrically side coupled to a cavity in both forward
and backward directions. This asymmetric coupling together with the Kerr nonlinearity can provide the
nonrecieprocal Transmission Rate of 46db in forward and backward directions. The photonic crystal waveguide is
created by a removal a row of air holes from a two-dimensional Si slab photonic crystal with hexagonal lattice of
constant a=477 nm and air holes radii of r=130 nm. The polarization of input light is assumed to be TE.
Keywords: Photonic crystal, Kerr nonlinearity, Optical isolator, Transmission, Fano.
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امروزه برای طراحی و ساخت کاواکها و موجبرهای نوری به
منظور تشدید و کنترل انتشار امواج نوری از طریق ایجاد
نقصهای نقطهای و خطی در تیغههای بلور فوتونی استفاده
می شود [ .]1دیودهای تمام نوری یا ایزوالتورهای نوری یکی
از قطعههای مهم در اغلب مدارها مجتمع نوری و اتصالها
اپتیکی اند .درواقع نقش آن ها در مدارهای مجتمع نوری
دوگان نقش دیودهای الکترونیکی در مدارهای الکترونیکی
است اخیراً طراحیهای مختلفی برای دیودهای تمام نوری
ارائه شده است .بلورفوتونی غیرخطی دوبعدی شامل
میکروکاواکها با ساختار غیرمتقارن [ ، ]3 ,2ساختارهایی
برای بهره بردن از برهمکنش صوت ونور ،بلورهای فوتونی
مغناطیسی با تقارن پایین [ ،]4استفاده از مادههای جاذب
نامتقارن و غیرخطی به عنوان الیه جاذب[ ،]5استفاده از
پالسمونهای سطحی تنظیم پذیر و ساختارهای متقارن و
غیرخطی  ]7 ,6[ PTاز جمله این طرحها هستند .هر یک از
این ساختارها مزایا و معایب خاص خود را دارند .البته اکثر
این ساختارها با یک چالش مهم روبرو هستند و آن عدم
پایداری در ابعاد خیلی کوچک است .از طرف دیگر در بعضی
از ساختارهای دیگر مشخصات سیگنال ورودی و خروجی
یکسان نیست .به عنوان مثال مشخصه فرکانس در حین
عبور از ساختار دست خوش تغییر میشود .همچنین مسئله
جذب (تلفات) و بازتابش مستقیم در بعضی از این ساختارها
دارای اثر بسیار مخرب روی عملکرد ساختاراست .به طوری
که موجب شده است تا شدت سیگنال خروجی به شدت
ضعیف شود و بی فایده باشد .در این مقاله قصد داریم
دیودهای تمام نوری برپایه بلور فوتونی را مطالعه کنیم.
عبوردهی نامتقارن درون ساختار فقط با تغییر سیگنال
ورودی بدون هیچ دخالت دیگری بدست میآید .برای شبیه
سازی ساختار مورد نظر از الگوریتم غیرخطی تفاضل متناهی
در حوزه زمان استفاده میکنیم .در این طراحی پارامترهای
مهم عملکرد دیودهای نوری نظیر عبوردهی بیشینه و کمینه
 ،اختالف عبوردهی مستقیم و برگشت و آستانه توان بهینه
میشود.

شکل (1الف) شمای سادهای از یک افزاره نوری با گذردهی
نامتقارن را نمایش میدهد .این افزاره شامل یک موجبر ،یک
عنصر سدکننده و یک کاواک که از پهلو به موجبر کوپل
شده است میباشد .شکل (1ب) نمای ازباالی این ایزوالتور را
که در یک تیغه بلور فوتونی به ضخامت  h = 250 nmو با
ثابت شبکه  a=447 nmو حفرههای هوا با شعاع
 r=130 nmتعبیه شدهاست نمایش میدهد .موجبر از یک
نقص خطی به پهنای  w=aتشکیل شدهاست .کاواکی که از
پهلو به موجبر بلور فوتونی جفت شده با تعبیه یک نقص
نقطهای (حذف حفره) و تغییر شعاع دو حفره مجاور آن (زرد
رنگ) تشکیل شدهاست .شعاع این دو حفره و کاواک سد
کننده برابر  rd= 150 nmاست .فاصله کاواک سد کننده از
مرکز موجبر به سمت پورت  1برابر با 5 nmر l=670است.
اساس عملکرد ساختار استفاده ازیک کاواک برای باال بردن
فعل و انفعاالت بین نور و ماده غیرخطی به عالوه شکستن
تقارن فضایی ساختار و همچنین تولید رزونانس فانو برای
دستیابی به ساختار عبوردهنده یکطرفه نور است که از
ویژگی¬های این ساختار مصرف توان بسیار پایین و قابلیت
تنظیم پذیری طول موج است .همانطور که ذکر شد در
ساختار دیود نوری جهت بهبود عملکرد غیر خطی از
رزونانس فانو بهره گرفته شده است .رزونانس فانو در
سیستمهای کالسیکی همانند سیستمهای مکانیک کوانتومی
،از تداخل بین دو مسیر که یک مسیر شامل یک رزونانس
گسسته و مسیر دیگر یک مسیر پیوسته است ظاهر میشود.
همانطور که در شکل ( )1مشاهده میکنید برای کنترل

شکل( 1الف) :شمای ساده از یک ایزوالتور نوری شامل یک موجبر و
دو کاواک(،ب) نمای از باالی ایزوالتورتعبیه شده بر بستر بلور فوتونی.
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-1مقدمه:

 -2ساختار پیشنهادی و نحوه عملکرد آن
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ضریب عبور و  rBضریب بازتاب میدان از حفره سد کننده،

مسیر پیوسته برای تولید رزونانس فانو از یک حفره در مسیر
موجبر استفاده شده است که با تغییر شعاع این حفره که
المان عبوردهنده جزئی نیز نامیده میشود میتوان طیف
موج فانو را برای بدست آوردن مشخصات مطلوب تغییر داد.
چون که اساس کار ساختار در اینجا اندرکنش غیرخطی موج
درون کاواک است و هرچقدر این اندرکنش در حالت بایاس
رفت و برگشت با هم تفاوت بیشتری داشته باشد عملکرد
افزاره نوری برای عبور نامتقارن نور در دو جهت رفت و
برگشت بهینهتر است چون که مقدار شیفت طیف رزونانسی
در دو حالت رفت و برگشت با هم اختالف بیشتری پیدا
میکند برای این منظور هر چقدر شعاع حفره سد
کننده( )RBافزایش یابد اختالف بین دو نرخ واپاشی   2و  1
بیشتر خواهد شد ولی در ضمن افزایش شعاع این حفره
باعث کاهش میزان عبوردهی ساختار میشود .ثابت شده
است که بهترین حالت طیف رزونانسی برای عملکرد
ایزوالتوری در این ساختار حالتی است که شعاع سد حفرهای
 150nmباشد و سد حفرهای به اندازه یک یا دو ثابت شبکه
از وسط ساختار به کنارهها شیفت پیدا کند.
 -3مدلسازی ضریب عبور
عبوردهی از ساختار ایزوالتور مورد نظر از رابطه زیر به دست
می آید [:]9 ,8
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 γ1و  γ2ضریب تلفات مربوط به کوپلینگ موجبر و کاواک در
دو مسیر رفت و برگشت γv ،نرخ واپاشی ذاتی کاواک و γt
نرخ واپاشی کل کاواک است.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد اساس کارکرد این ساختار
بر مبنای خاصیت غیر خطی سیلیکان با ضریب کر به عنوان
بستر بلور فوتونی است .رابطه قطبیدگی در مواد را در حالت
کلی میتوان به صورت زیر نوشت:
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ضریب شکست وابسته به شدت نور را با استفاده از رابطه ی
( )6می¬توان به صورت ذیل نوشت:
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که درآن n0ضریب شکست خطی ماده و
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ضریب غیر خطی کر (برای 8×18−10 m2w−1 Siر،)n2= 3و
شدت نور برابر است با:
()9
I  2ε r ε 0 c | E (ω) |2
که در آن  ε0و  cبه ترتیب ثابت دی الکتریک و سرعت نور
درفضای آزاد است.
 -4نتایج شبیه سازی
همانطور که در شکل (2الف) و (ب) مشاهده میکنید کاواک
طراحی شده در ساختار دارای دو مد زوج و فرد در
فرکانس های متفاوت بوده که ما از مد فرد کاواک به علت
داشتن ضریب کیفیت بزرگتر ( )Q=𝜔0/∆𝜔=21920و
همچنین طول موج کاری (طول موج رزونانس کاواک نزدیک
به  1/55میکرومتر است) استفاده میکنیم.
ضریب غیرخطی سیلیکان8×18-10 m2∙w−1ر 3است با بررهم
زدن تقارن فضایی ساختار (حفره سد کننرده در مرکرز خرط
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شکل( 2الف) مد فرد و (ب) مود زوج کاواک( ،ج)ساختار نوار موجبر
بلور فوتونی .خط سبز و قرمز نمایانگر مد های اول و دوم موجبر
درون گاف فوتونی ساختار شکل (1ب) اند .خط زرد رنگ خط نوری
ساختار را نشان میدهد که تعیین کنندهی طول موج حد پایین
برای عدد موج است .خطوط نقطه چین آبی و زرد به ترتیب مدهای
فرد و زوج کاواک را نشان میدهد.

()3

 t  1   2   v
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شکل .3طیف عبور رفت و برگشت برای ساختار شکل (1ب) ،هنگامی که
دامنه ی نور ورودی کم باشد.

شکل .4طیف عبور رفت و برگشت برای ساختار شکل (1ب) هنگامی که
دامنهی میدان الکتریکی ورودی  1/1×108 V∙m−1است.

-5نتیجهگیری:
در این مقاله یک افزاره عبوردهندهی نامتقارن نور مبتنی بر
ساختار غیرخطی و نامتقارن بلورفوتونی معرفی و نتایج شبیه
سازی آن بررسی شد مهمترین مزایای این ساختار عبارتند
از :قابل مجتمع بودن به دلیل کوچکی مساحت ساختار،
سادگی ساخت،پایین بودن هزینه ساخت ،غیر فعال بودن
افزاره و همچنین رسیدن به اختالف نرخ گذردهی
بسیارمطلوب  .46 dbدر مقایسه با کارهای قبلی انجام شده
در این زمینه میتوان گفت که ساختار ارائه شده در این
مقاله از حیث داشتن اختالف نرخ گذردهی بسیار مطلوب و
همچنین تنظیم پذیری در باند  Cمخابرات نوری برتری دارد.
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تقارن کاواک نیست)که نتیجه آن کوپلینگ متفاوت موجبر و
کاواک بلور تقارن فوترونی از هرر دو جهرت رفرت و برگشرت
می¬باشد.وقتی که ضریب کوپلینگ مروجبر و کراواک در دو
طرف متفاوت باشد باعث میشود که توان متفاوتی در هرر دو
جهت در کاواک بلورفوترونی هنگرام بایراس رفرت و برگشرت
محبوس شود بنابراین اثر غیرخطی که متناسرب برا تروان یرا
دامنهی میردان الکتریکری اسرت در جهرت رفرت و برگشرت
متفاوت بوده و مقدار شریفت طرول مروج رزونانسری برا هرم
متفاوت است.مطلوب ما این است که این تفاوت بره انردازهای
باشد که طول موجی که پیک منحنی عبروردهی مسرتقیم را
دارد در منحنی عبوردهی برگشرت درهی منحنری باشرد .در
دامنههای کم میدان اعمالی،عبوردهی رفت و برگشت برا هرم
یکسان است چون که ضریب شکست اطراف کاواک به علرت
پدیده ی غیر خطی کر تغییرات چندانی ندارد ولری هنگرامی
که دامنه ی میدان الکتریکی اعمالی زیاد باشد تغییر ضرریب
شکست حول کاواک مقدار محسوسی بروده و منحنری هرای
عبوردهی رفت و برگشت برای وقتی که ورودی ما یرک مروج
پیوسته با دامنه میدان الکتریکی 1×108ر 1ولت بر متر باشد
 46dbاختالف دارد و منحنیهای عبوردهی رفرت و برگشرت
مطابق شکل 3است.
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