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معرفی يک مدوالتور نوری قابل برنامه ريزی با استفاده از تداخل سنج ماخ زنر و
کنترل توسط جريانهای چند فازی
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 با استفاده از جريانهای،)Optical Pulse Width Modulation(  در اين مقاله روشی برای تولید مدالسیون پهنای سیگنال نوری- چکیده
OPWM  مهمترين پارامتر در تولید.زنر در فیبر نوری عمل میکند ارايه شده است-چند فازی که بر اساس مکانیسم تداخل سنج ماخ

 مزيت استفاده از اين طرح قابلیت تغییر سیال و.قابلیت کنترل فرکانس و سرعت سوئیچینگ توسط تغییر سرعت سیال های ورودی است
 که اين، اين طرح قابلیت اتصال با فیبر نوری را داراست، عالوه بر قابلیتهای ذکر شده.نیز کنترل سادهء پارمترهای سوئیچینگ است
 برای صحت پارامترهای مطرح شده از روش.مزيت به نوبه خود میتوانند کمک زيادی در تزويجگرهای فیبر نوری و مجتمع سازی باشد
. برای شبیه سازی بخش اپتیکی استفاده شده استFDTD  و نیز روش،برای بخش سیالیFVM شبیه سازی
.  اپتوفلوئيد، ميکرو کانال، ریز سيال نوری، بلورهای فوتونی،زنر- سوئيچ ماخ-کليد واژه
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Abstract- The authors propose a novel method for generation of optical Pulse Width Modulation (PWM) based on microfluidic
droplet creation through the Mach–Zehnder interferometer (MZI) waveguide. The main parameters for the generation of this
PWM such as frequency and speed of switching can be controlled by the mass flow rates of input fluids, and the shape of plug
or droplet. The advantages of this design are the reconfigurability in the design, easy control of the fluid behavior, and hence
the switching parameters. The validation of the proposed design is carried out by employing the Finite Volume Method" (FVM)
for the mechanical simulation and the finite-difference time domain (FDTD) for the optical simulation.
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شکل رنگ زرد شکافی برای عبور سيال و نيز پوشش فيبر نوری
در شکل به رنگ سياه نشان داده شده است .طول و عرض نشان
داده شده در این شکل به ترتيب  15و  3ميکروکتر میباشد.
کنترل تداخل سنج ماخ زنر توسط ناحيه شکاف صورت میگيرد،
با کوپل شدن نور در فيبر نوری بسته به این که در شکاف فيبر
چه سيالی وجود دارد باعث ایجاد تداخل ماخ زنر میشود.

 -1مقدمه

شکل  .1-الف .شمای سه بعدی از طرح را نشان میدهد و ب .ساختار
دو بعدی از داخل فيبر نوری با شکاف ایجاد شده جهت استفاده از
مکانيسم تداخل ماخ زنر را نشان میدهد( مقدار پارامترهای نشان داده
شده LO=14µm, LI=10µm, LR=1µm, H=3µm, HM=0.5µm, HU=1µm,
 HD=0.5µm, HL=0.5µmمی باشد).

بنابراین عملکرد تداخل به این ناحيه وابسته است .با تغيير سرعت
شبکه سيالی که به شکاف فيبر نوری وارد میشود ،میتوان
عملکرد سوئيچ نوری را تنظيم کرد .این شبکه سيالی باعث توليد
یک شبکه با ضریب شکست متفاوت که به صورت متناوب تکرار
میشود .تغيير تناوبی ضریب شکست باعث ،کنترل فرکانس و
پهنای پالس میشود .در بخش بعد تئوری حاکم بر طرح شرح
داده میشود.

 -2ساختار پیشنهادی طرح

 -3تئوری طرح

در شکل  -1الف شمای سه بعدی از ساختار طرح نشان داده شده
است .این شکل از دو بخش ساختارسيالی و ساختار اپتيکی
تشکيل شده است .ساختار اپتيکی شامل یک منبع نور ليزر،
فيبرنوری ،و تداخل سنج ماخ زنر که توسط شکاف که بين فيبر
نوری است ،ایجاد می شود .شکل  -1ب شمای دو بعدی از طرح
است که نشان دهنده اساس کار سوئيچ ماخ زنر در فيبر نوری
میباشد .به این صورت که با ایجاد اختالف فاز که توسط اختالف
راه نوری ایجاد میشود ،تداخل سنج مدی شکل میگيرد .در

 -1-3تئوری اپتیکی
اساس عملکرد سوئيچ ماخ-زنر در این طرح ،تقسيم کردن نور به
دو پرتو و هدایت در دو بازوی مختلف میباشد .با ایجاد اختالف
فاز در یکی از پرتوها و کوپل شدن دو پرتو در خروجی میتوانيم
تداخل سازنده یا ویرانگر را داشته باشيم .سازوکار عملکرد سوئيچ
ماخ زنر را میتوان به صورت زیر ارائه کرد[: ]6

Total Internal Reflection
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سوئيچها و مدوالتورهای نوری یکی از اجزای اساسی فناوری
مدرن امروزی را تشکيل میدهند .استفاده از پالس نوری باعث
باال رفتن سرعت و کاهش توان مصرفی میشود ،از این رو طراحی
سيستمهای تمام نوری رو به توسعه قرار گرفتند[ .]1مزیت
استفاده از این سيستمها توجه محققان برای ساخت افزارههای
تمام نوری را به خود جلب کرد .یکی از این ساختارها بلورهای
فوتونی میباشد که اخيراً رشد فراوانی داشته است[ .]2استفاده
از این تکنولوژی جهت باال بردن انتقال اطالعات و پردازش آنها
بسيار مورد توجه قرار گرفته است .برای باال بردن پهنای باند و
عملکرد مطلوب از تکنولوژی ریز سيال نوری در کریستالهای
بلور فوتونی استفاده شد .ریز سيال نوری شاخهای است ،که از
ترکيب ميکرو سيال و اپتيک به وجود آمده است[ .]3استفاده از
ریز سياالت در بلورهای فوتونی باعث ساخت ادوات نوری زیادی
شده است [.]4
مدالسيون پهنای باند پالس  PWMنقش مهمی در تکنولوژی
امروزی دارد .ادوات سوئيچينگ بر این اساس پيشرفت زیادی در
سال های گذشته داشته اند[ .]5در این مقاله به معرفی PWM
نوری توسط تکنولوژی اپتوفلوئيد میپردازیم ،که اساس عملکرد
آن شبيه سوئيچ ماخ زنر است .عملکرد با سرعت باال ،ساخت در
مقياس کوچک و قابليت تغيير عملکرد با تغيير سيال از
پارامترهای مد نظر ما در طراحی این مدل پيشنهادی میباشد .با
نتایج شبيه سازی نشان خواهيم داد که چگونه تغيير سيال
عملکرد طرح را کنترل میکند .مکانيسم هدایت نور در هندسه
سوئيچ نيز به صورت بازتابش کلی داخلی TIR1میباشد .الزم به
ذکر است که روش شبيه سازی استفاده شده دراین مقاله برای
بخش سيالی ،روش  FVMو نيز استفاده از روشهای شبيه سازی
 FDTDبرای بخش اپتيکی می باشد.
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) ncleff ( L1  L2

()1

2



 ρ, u, t, η, pو  Fstدر این روابط به ترتيب چگالی برحسب
( )kg/m3بردار سرعت ( )m/sزمان ( )sویسکوسيته دیناميکی
( )Pa.sفشار( )Paو تنش سطحی ( .)N/mدر اینجا تابع تعيين
سطح  γو  εضرایب تئوری پایداری هستند.

 

 n cleffضریب شکست موثر بازوهای موجبر ( ) L1, L2برای دو
مسير و  λکه طول موج نور فرود کوپل شده به فيبر نوری است.
در این هندسه ،همانطور که در فرمول 1-نيز داریم اختالف فاز
وابسته به ضریب شکست موثر مسير و طول راه نوری ()∆L
می¬باشد .شدت نور خروجی از رابطه 2-بدست می¬آید:

 -4نتايج شبیه سازی

) ( I max  I min
)  2 k /(1  k
) ( I max  I min

()2-2

I1
I2

در این بخش شبيه سازی رفتاری سيال های درون ميکرو کانال
بر اساس روابط  3به روش  FVMمیپردازیم .همان طور که در
شکل  2نيز مشخص است دهانه افقی کانال برای ورود هوا ،و از
دهانه عمودی کانال برای ورود سياالت مختلف استفاده شده
است .خواص دیناميکی سياالت مورد استفاده در جدول 1-نشان
داده شده است .این جدول شامل چگالی و ویسکوزیته برای
سياالت مختلف است.

V

V

()3-2
مقدار  kضریب وضوح تداخالت خروجی I ،شدت نور خروجیI1 ،
و  I2به ترتيب شدت پرتو خروجی برای مسير 1و  2و برای وضوح
تداخالت پرتو ،پارامتر  Vتعریف شده است .بسته به اینکه این دو
پرتو چه اختالف فازی پيدا می¬کنند در خروجی شدت نور
بيشينه (تداخل سازنده) یا کمينه (تداخل ویرانگر) را خواهيم
داشت .بعالوه این معادالت نشان می¬دهندکه تداخل پرتو تابعی
متناوب از اختالف فاز و ضریب شکست موثر است .پس می¬توان
گفت با ایجاد دوره تناوب از سياالت قابل تغيير ،به دوره تناوبی
از ضریب شکست دست می¬یابيم ،در نتيجه این تغيير سيال به
تغيير شدت نور خروجی منجر می¬شود .در ادامه به بخش مربوط
به سياالت و معادالت حاکم در این ضمينه می¬پردازیم.

جدول .1-خواص فيزیکی سياالت
)µ(N∙s/m2
1.80×10−5
6.51×10−4
9.67×10−4
1.20×10−3

در این بخش معادالت جریان های چند فازی سيال در مقياس
ميکرومتر که شامل دو سيال غير قابل نفوذ است ،مورد بررسی
قرار می گيرد .در این مقياس تنش سطحی و ویسکوزیته نقش
مهمی در دیناميک طرح دارد .برای حل معادالت سيال ،روش
های متعددی برای حل جریان های چند فازی وجود دارد[ .]7در
این مقاله از روش تعيين سطح به علت داشتن دقت مناسب و
نشان دادن سطح سياالت استفاده می کنيم (جهت مطالعه بيشتر
مزیت های استفاده از این روش به منبع] [8مراجعه نمائيد).
معادالت دیناميک سيالی که در این طرح استفاده شده است
شامل معادالت ناویراستوکس هستند[:]9

 u  0
()3a
( ) 3b

()3c

شکل .2-توزیع فاز هوا و اتانول درون ميکرو کانال است .رنگ آبی نشان
دهنده هوا که با سرعت  8 mm/sبه کانال افقی و رنگ قرمز حرکت
اتانول را در داخل کانال با سرعت  16 mm/sرا نشان ميدهد.

همان طور که در شکل 2-نيز نشان داده شده است در ابتدا با
گذشت زمان اتانول (که در دهانه عمودی اعمال شده است) شروع
به حرکت کرده و به کانال افقی که هوا به آن اعمال شده است،
میشود و به طور دوره ای تکرار میشود و باعث تشکيل شبکه یا
قطرههای متناوب سيال میشود .محدودیت سرعت سياالت به
آهنک و سرعت شارش قطره ها در شکاف مربوط می شود که
میتواند از چند ثانيه تا رسيدن به محدوده سرعت صوت حدود




 u   
 u  u      u  u T  p  Fst

t





)ρ (kg/m2
1.20
881
1590
789

Fluid
Air
Benzene
Carbon tetrachloride
Ethanol

در شکل 2-توزیع سيال از دو کانال ورودی نشان داده شده است.
برای مثال هوا و اتانول برای اعمال به ورودیهای کانال انتخاب
شده اند .ضریب تنش سطحی برای این دو سيال Fst=0.0221
 N/mو زاویه بين دیواره و سيال  3π/4انتخاب شدهاند .برای شبيه
سازی در این قسمت اتانول با سرعت  16 mm/sو هوا با سرعت
 8 mm/sبه ورودی های کانال اعمال میشود.

 -2-3تئوری سیالی



در فشار  1 atmو دمای20○ C





 

 u         1   
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 -1-4شبیه سازی دينامیک سیاالت

) I  I1  I 2  2 I1I 2 cos( 

()1-2
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عملکرد سوئيچ را مشخص کند .با باال بردن سرعت میتوان پهنای
قطره (شبکه) ایجاد شده را تغيير داد .بنابراین می توان گفت که
ما به شبکه ای متناوب با قابل تغيير ضریب شکست درون فيبر
ایجاد کرده ایم .این تابع بدست آمده از ضریب شکست نسبت به
زمان در بخش بعد مورد استفاده قرار میگيرد.

 10-12بهمن 1396

 -2-4شبیه سازی اپتیکی
در این بخش از نتایج بخش قبل ،برای شبيه سازی سامانه اپتيکی
استفاده میکنيم .با توجه به این که درشکاف ميان فيبر نوری
چه سيالی وارد شود ،خروجی نوری میتواند صفر یا یک باشد.
برای این منظور ما از هوا و یکی از سياالت مندرج در جدول1-
بهره میبریم .ابتدا فرض میکنيم که در شکاف ميان فيبر ،هوا
قرار دارد .پرتو نوری را با طول موج  1.5 μmبه ورودی فيبر کوپل
میکنيم .مکانيسم انتشار نور درون فيبر بر اساس بازتاب کلی
 TIRاست .با توجه به این که مسير عبور نور در بازوی باالیی
بيشتر از مسير دیگری میباشد اختالف فازی که برای پرتو ایجاد
شده  180درجه است ،و در کوپل نور در قسمت انتهایی با توجه
به تداخل ویرانگر موج از بين میرود این عملکرد به مکانيسم
سوئيچ ماخ زنر شبيه است .حال به جای هوا در داخل فيبر از
سيال با ضریب شکست نزدیک به ضریب شکست فيبر استفاده
می کنيم برای این منظور از اتانول استفاده میکنيم .با ورود
اتانول به ميان فيبر و اعمال کردن پرتو نور به ورودی آن ،به علت
نزدیک بودن ضریب شکست به ضریب شکست فيبر ،نور انحرافی
نداشته و به صورت مستقيم حرکت می کند .در نتيجه در خروجی
پرتو نوری خواهيم داشت.

 -5نتیجه گیری
در این مقاله یک مدوالتور پهنای پالس نوری و قا بليت کنترل با
سيال معرفی شده است .مهم ترین مزیت این  PWMسرعت
سوئيچينگ و فرکانس است که قابليت کنترل پذیری توسط
سرعت سيال یا پهنای قطره را دارد .با توجه به نتایج این مقاله،
مدت زمان روشن و خاموش بودن سوئيچ وابسته به پهنای قطره
سيال است ،که این نيز به سرعت سيال وابسته است ..این مقاله
نشان می دهد که با استفاده از جریانهای چند فازی ،میتوان
افزاره های های تمام نوری مبتنی بر ميکروه شاره زیادی را
طراحی کرد که از ویژگی کنترل پذیری سيال استفاده کرد .این
طرح دیدی وسيع برای استفاده در سيستم های با قابليت برنامه
پذیری و گيتهای منطقی را پيش روی ما مینهد.
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شکل .3-نمودار بهنجار شده شدت نور خروجی برحسب زمان که برای
سرعت های متفاوت رسم شده است( در نمودار قرمز رنگ سرعت هوا و
اتانول یکسان برابر  8 mm/sاست ،در نمودار آبی رنگ سرعت هوا mm/s
 8و سرعت اتانول  16 mm/sمی باشد ،در نمودار صورتی که در آن
سرعت هوا همان  8 mm/sولی سرعت اتانول به  32 mm/sافزایش
یافته است).

تغيير ضریب شکست سيال به صورت تابعی از زمان قابل حصول
است .ضریب شکست  1و  1.361بترتيب برای هوا و اتانول مد
نظر گرفته شده است .عالوه بر کنترل زمان خاموش و روشن
بودن پرتو نور خروجی ،می توان پهنای پالس را نيز کنترل کرد.
این پهنای پالس نوری که به  PWMمعروف است کاربرد فراوانی
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در تقویت کننده های نوری چيپ های فوتونيکی میتواند داشته
باشد .بنابراین افزایش دوره تناوب سيال نيز باعث افزایش تابع
ضریب شکست نسبت به زمان میشود ،که این نيز پهنای پالس
خروجی را کنترل میکند .این رفتار در شکل 3-نشان داده شده
است .الزم به ذکر است ،در شبيه سازیها اثرات دمایی در نظر
گرفته نشده است زیرا حساسيت دمایی به ضریب انبساط دمایی
و ضریب ترمو-اپتيکی مربوط میشود ،که دراین ساختار با فرض
خالص بودن سيليکا (جنس فيبر نوری) این ضرایب ناچيز است
بنابراین در دماهای معمول ،کارکرد تداخل سنج به دما حساسيت
چندانی ندارد.

