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طراحی و ضبیهسازی مقسم توان بلور فوتونی مبتنی بر سیال نوری
2

ذیٙری بیزخٛػٙٔ  ٔحٕذػّیٚ 1ٔزتضی خاٖفشا

ٖذاٞ سا،ٖچستاّٛ بٚ ٖ سیستاٜ دا٘طٍا،تزٛ وأپیٚ ذسی بزقٟٙٔ ٜدا٘طىذ
 یک مقسم توان بلور فوتونی با یک ورودی و دو خروخی موازی در یک ضبکه بلور فوتونی مثلثی متطکل از حفرههای هوا در- چکیده
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 نتایح ضبیهسازی با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان بصورت دوبعدی. نانومتر میباضد0005  تا0055 طول موجهای بین
 در ساخت این. درصد توان ورودی است30  میانگین توان خروخی برای هر خروخی بیص از،) نطان میدهد که در این بازه2D FDTD(
. ضکل استفاده ضده استY  درخه با اتصال05 مقسم توان از دو خم موخبر
ٖاٛ ٔمسٓ ت،ریٛ٘ َ سیا،خبزٛٔ ٓ خ،٘یٛتٛر فّٛ ب-ٜاصٚ وّیذ

Design and Simulation of Photonic Crystal Power Splitter Based on
Optofluidic Infiltration
Morteza Janfaza1 and Mohammad Ali Mansouri-Birjandi2
Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Sistan and Balouchestan, Zahedan
Abstract- A power splitter with one input and two outputs is designed in a two dimensional photonic crystal with triangular
lattice and simulated using air holes in a dielectric substrate. Power of each output branch is more than 43% and the
bandwidth incident light is 50 nm, between from 1500 nm to 1550 nm. Simulation results calculated using two dimensional
finite difference time domain (2D FDTD) method exhibits an average output power more than 45% of incident light power in
the bandwidth range for each output branch. Two 60° waveguide bends is used in this power splitter with Y-configuration.
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 8تا  10ب ،1392 ٕٟٗدا٘طٍا ٜغٙؼتی ضیزاس
فٛت٘ٛی در باس a/λ=0/2107 ٜتا  a/λ=0/2932بٛخٛد آٔذٜ
است و λ ٝطٛٔ َٛج ٘ٛر در خالء a/λ ٚ ،فزوا٘س
بٟٙدارش ضذ ٜاست .ضىاف ٘ٛار فٛت٘ٛی ایداد ضذ ،ٜاخاسٜ
ٔیدٞذ تا فزوا٘س ٘ٛر ٚرٚدی را در ٔداٚرت فزوا٘س
ٔزوشی  a/λ= 0/2519در ٘ظز بٍیزیٓ.

 -0مقدمه

در ساَٞای اخیز ،ساختارٞای سیادی بزای ٔمسٓ تٛاٖ
پیطٟٙاد  ٚطزاحی ٌزدیذ ٜاست [ ]5وٞ ٝز چٙذ در بزخی
اس آٖٞا ٔیشاٖ ا٘تماَ ٘ٛر ٚرٚدی ب ٝخزٚخی باسد ٜلابُ
تٛخٟی داضت ٝاستِ ،یىٗ بیطتز آٖٞا ب ٝدِیُ استفاد ٜاس
ٔیّٞٝای دیاِىتزیه در بستز ٛٞا اس ِحاظ ساخت دچار
ٔطىُ خٛاٙٞذ بٛد .یىی اس ایٗ ساختارٞا و ٝباسدٜ
خزٚخی بسیار لابُ تٛخٟی اس خٛد ٘طاٖ ٔیدٞذ ،طزاحی
ا٘داْ ضذ ٜتٛسط وٛآٖ صٕٞ ٚ ٚىارا٘ص است و ٝتٛاٖ ٘ٛر
در ٞز خزٚخی  49/7درغذ است  ٚبز اساس ٔٛخبزٞای
واٚان تشٚیح ضذ ٜوار ٔیوٙذ[.]6

ضىُ  :1ساختار ٘ٛار فٛت٘ٛی ضبىٝی بّٛر فٛت٘ٛی ٔثّثی؛ خطط ٘طٛر بطا
خطچیٗ آبی رً٘ ٔطخع ضذ ٜاست.

ٔٙحٙی طیف ا٘تماِی خٓ ٔٛخبز ضىُ  ،2و ٝبا استفاد ٜاس
رٚش ٔ FDTDحاسبٌ ٝزدیذ ،ٜدر ضىُ  3آٔذ ٜاست .با
تٛخ ٝب ٝایٗ ضىُٔ ،یاٍ٘یٗ ا٘تماَ خٓ ٔٛخبز بزای طَٛ
ٔٛج ٘ٛر ٚرٚدی ،در پٟٙای با٘ذ بیٗ  1500تا 1600
٘ا٘ٔٛتز با لطبص  90 ،TEدرغذ است و ٝدارای بیطیٝٙ
 96درغذ ٔیباضذ.

در ایٗ ٔماِ ،ٝابتذا یه خٓ ٔٛخبز  60درخ ٝبا باسدٜ
ا٘تماَ باال پیطٟٙاد ٔیضٛد .سپس ٔمسٓ تٛاٖ ٔٛرد ٘ظز،
و ٝاس یه اتػاَ  Yضىُ  ٚد ٚخٓ ٔٛخبز  60درخٝ
ساخت ٝضذ ،ٜارایٔ ٝیضٛد .ساختار بّٛر فٛت٘ٛی اس ضبىٝ
ٔثّثی ضىُ با استفاد ٜاس حفزٜٞای ٛٞا در بستز
دیاِىتزیه اس خٙس سیّیى ٖٛاست .در ایٗ ساختار اس
سیاَ ٘ٛری بزای بٟیٝٙساسی طیف ا٘تماَ استفاد ٜضذٜ
است.

 -2طراحی خم موخبر  05درخه با تلفات کم
ضىُ ٕٛ٘ ،1دار ساختار ٘ٛار فٛت٘ٛی را بزای ٔذ  TEدر یه
ساختار بّٛر فٛت٘ٛی ٘طاٖ ٔیدٞذ و ٝبا ایداد حفزٜٞای
ٛٞا در بستز سیّیى ٖٛبا استفاد ٜاس ضبىٝی ٔثّثی با
ضزیب پزضذٌی  r/a =0/32تطىیُ ضذ ٜاست،و r ٝضؼاع
حفزٜٞای ٛٞا  a ٚثابت ضبىٔ ٝیباضذٕٞ .اٖطٛر و ٝدر
ایٗ ٕ٘ٛدار و ٝبا استفاد ٜاس رٚش بسط ٔٛج تخت ()PWE
ٔحاسب ٚ ٝتزسیٓ ضذٔ ،ٜطاٞذٔ ٜیضٛد ضىاف ٘ٛار

ضىُ  :2خٓ ٔٛخبز پیطٟٙادی در ساختار ٔمسٓ تٛاٖ.

خٓ ٘طاٖ داد ٜضذ ٜدر ضىُ  ،2در حمیمت اس س ٝخٓ
تطىیُ ضذ ٜاست و ٝیه ٘مع خطی بشري تطىیُ
ٔیدٞذ  ٚدر ٘تید ٝپٟٙای با٘ذ  ٚبٟزٜی ا٘تماَ را افشایص
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یىی اس لطؼات اغّی در سیستٓٞای ٔخابزات ٘ٛری
ٔذرٖٔ ،مسٓ تٛاٖ ٔیباضذ ؤ ٝیتٛا٘ذ واربزدٞای سیادی
داضت ٝباضذٔ .مسٓٞای تٛاٖ ا٘ٛاع ٔختّفی دار٘ذ اس خّٕٝ
ٔیتٛاٖ بٔ ٝمسٓٞای تٛاٖ با استفاد ٜاس تشٚیحٌزٞای
خٟتی ] ،[1اتػاَ  Yضىُ [ ٚ ،]2اتػاَ  Tضىُ []3
اضار ٜوزد .اخیزاً اس بّٛرٞای فٛت٘ٛی بزای طزاحی ٔمسٓ-
ٞای تٛاٖ در ٔذارٞای ٔدتٕغ ٔبتٙی بز بّٛر فٛت٘ٛی
استفادٔ ٜیوٙٙذ و ٝتٛخٟاتی سیادی را ب ٝخٛد خّب وزدٜ
است[. ]4

بیستٕیٗ وٙفزا٘س اپتیه  ٚفٛت٘ٛیه ایزاٖ بٕٞ ٝزا ٜضطٕیٗ وٙفزا٘س ٟٔٙذسی  ٚفٙاٚری فٛت٘ٛیه ایزاٖ

ٔیدٞذ .در ضبىٝی بّٛر فٛت٘ٛی ٔٛرد استفاد ٜبزای ایداد
ایٗ خٓ ،ضؼاع حفزٜٞای ٘احی ٝخٓ بزای حفزٜٞای
وٛچهتز ،داخُ خٓ ٔٛخبز (حفزٜٞای سرد رً٘) ٚ
حفزٜٞای بشريتز ٔداٚر خٓ (حفزٜٞای سبش رً٘) بٝ
تزتیب  r2=0/42a ٚ r1=0/2aاست.

استفاد ٜاس سیاَٞای ٘ٛری در طزاحی لطؼات بّٛر فٛت٘ٛی
رٚش خذیذی بزای طزاحی لطؼات بّٛر فٛت٘ٛی است وٝ
باػث ٔیضٛد وٙتزَ  ٚتٙظیٓ ضزیب ضىست در بّٛرٞای
فٛت٘ٛی  ٚدر ٘تید ٝوٙتزَ ٔطخػات  ٚخٛاظ لطؼ ٝبٝ
راحتی ا٘داْ ٌزدد ،بذ ٖٚایٗو٘ ٝیاسی ب ٝتغییز ضؼاع
حفزٜٞا یا ایداد ریًٞٙایی ٚخٛد داضت ٝباضذ و ٝساخت
آٖٞا ّٔشْ ب ٝدلت باال در فزآیٙذ ساخت است [ .]7ایٗ
یه ٔشیت بسیار بشري در تسٟیُ ساخت لطؼات بّٛر
فٛت٘ٛی است .در ساختار ضىُ  ،4ضزیب ضىست سیاَ
٘ٛری ٔٛرد استفاد 1/55 ٜدر ٘ظز ٌزفت ٝضذ ٜاست.

ضىُ  :3بٟزٜی طیف ػبٛری خٓ ٔٛخبز ٘طاٖ داد ٜضذ ٜدر ضىُ .2

 -4طراحی مقسم توان با خم  05درخه
ضىُ  4ساختار ٔمسٓ تٛاٖ با خٓ  60درخ ٝرا با استفادٜ
اس اتػاَ  Yضىُ ،بطٛر وأُ ٕ٘ایص ٔیدٞذ .در ایٗ
ساختار حفز ٜایداد ضذ ٜدر ٔزوش اتػاَ  Yضىُ (و ٝبا
رً٘ فیزٚسٜای ٘طاٖ داد ٜضذ ٜاست) ،بزای خٌّٛیزی اس
ایداد ٔذٞای اضافی لزار ٌزفت ٚ ٝضؼاع آٖ r3=0/255a
ٔیباضذٞ .زچٙذ لزار دادٖ ایٗ حفز ٜدر ٔزوش اتػاَ Y
ضىُ اس ایداد ٔذٞای اضافی پیطٍیزی ٔیوٙذ ،أا
ٕ٘یتٛاٖ ب ٝتٟٙایی اس ایٗ رٚش در طزاحی ٔمسٓ تٛاٖ
ٔٛرد ٘ظز استفاد ٜوٙیٓ ،چزاو ٝب ٝدِیُ ػذْ ا٘طباق
ٔذٞای ٞذایتی در ٔحُ اتػاَ  Yضىُ ٔ ٚذٞای ٞذایتی
ٔٛخبزٞای اطزاف آٖ ،تٛاٖ خزٚخی واٞص ٔییابذ .بزای
ا٘داْ ایٗ ا٘طباق ،بایذ ضزیب ضىست ٔؤثز در ٘احیٝیY
ضىُ ،ب ٝطٛر وّی افشایص یابذ .بزای خبزاٖساسی تّفات
ٔحُ اتػاَ ،ضزیب ضىست ٘احیٝی اتػاَ با تشریك سیاَ
٘ٛری در حفزٜٞای د ٚردیف ٘شدیه بٛٔ ٝخبزٞا (و ٝدر
ضىُ ٔذوٛر با رً٘ آبی ٘طاٖ داد ٜضذٜا٘ذ) افشایص پیذا
وزد ٜاست .بذیٗ تزتیب  ٓٞا٘طباق بیٗ ٔذٞا ا٘داْ ضذٜ
است ٓٞ ،اس ایداد ٔذٞای اضافی (با ایداد یه حفز ٜدر
ٔزوش اتػاَ) پیطٍیزی ضذ ٜاست.

ضىُ ٘ 5تید ٝضبیٝساسی ب ٝرٚش  FDTDرا بزای اٍِٛی
تٛسیغ ٔیذاٖ اِىتزیىی با ٔذ  TEدر ٔمسٓ تٛاٖ با خٓ 60
درخ٘ ٝطاٖ ٔیدٞذ .در ایٗ ضىُ ٚرٚدی ٔٛج پیٛستٝ
( )CWبا طٛٔ َٛج ٘ 1550ا٘ٔٛتز است.

ضىُ  :5اٍِٛی تٛسیغ ٔیذاٖ اِىتزیىی بزای ساختار ضىُ .4
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ضىُ  :4ساختار پیطٟٙادی بزای ٔمسٓ تٛاٖ با خٓ  60درخ ٚ ٝاتػاَ
 Yضىُ بىٕه تشریك سیاَ ٘ٛری (حفزٜٞای آبی رً٘).

ؼتی ضیزاسٙ غٜ دا٘طٍا،1392 ٕٟٗ ب10  تا8
 درٜ ضذٜری ساختار ٕ٘ایص دادٛی طیف ػبٜزٟ ب6 ُضى
FDTD شٚ اس رٜ با استفادٝذ وٞ را ٘طاٖ ٔید4 ُضى
 در ایٗ ضىُ ٔطخعٝر وٕٛاٖطٞ . استٜ ضذٝٔحاسب
اٖ درٛی ٔمسٓ تٝ ضاخٚز دٞ خی بزایٚاٖ خزٛ ت،است
 تا1500 یٜی باسٙ یؼC-Band ی ٔخابزاتیٜدزٙ٘شدیىی پ
َی ا٘تماٜزٟ ب،ٜ در ایٗ باس. استٝٔتز لزار ٌزفتٛ٘ ٘ا1550
ٗ ٔیاٍ٘یٚ  درغذ43 ا بیطتز اسٞخیٚز یه اس خزٞ بزای
. درغذ ٔیباضذ45 خی بیص اسٚز خزٞ خی بزایٚاٖ خزٛت
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.4 ُری بزای ساختار ضىٛ٘ ٖاٛخی تٚی خزٜزٟ ب:6 ُضى

 نتیدهگیری-3
ادٟٙخی پیطٚ خزٚ دٚ دیٚرٚ ری با یهٛ٘ ٖاٛیه ٔمسٓ ت
 درغذ43  بیص اسٝز ضاخٞ خی بزایٚاٖ خزٛ تٝضذ و
ٔتز درٛ٘ ٘ا50 ای با٘ذٟٙ پٚ دی بذست آٔذٚرٚ ٖاٛت
ایٞجٛٔ َٛی طٙ یؼ،C-Band ی ٔخابزاتیٜدزٙ٘شدیىی پ
ٗ در ای.ذٞضص ٔیدٛٔتز را پٛ٘ ٘ا1550  تا1500 ٗبی
ا درٛٞ ایٜٞساسی دلیك ضؼاع حفزٝٙیٟ تّفات با ب،ساختار
ٝای ٘شدیه بٜٞظیٓ ضزیب ضىست حفزٙ تٚ ٓی خٝ٘احی
ایٝیٗ لطؼٙ ساخت چ.ذٙص پیذا ٔیوٞ ضىُ واY َاتػا
ٝ چزا و،تز استٜ سادٝادی ٔطابٟٙ لطؼات پیطٝ٘سبت ب
ا در بستزٛٞ ایٜٞی حفزٝ اس ضبىٜایٗ ساختار با استفاد
ٓظیٙ بز ایٗ بزای تٜٚ ػالٚ ، استٜ ضذٝدیاِىتزیه ساخت
ریٛ٘ َ ضىُ اس سیاY َذایتی در اتػاَ اتػاٞ ایٞٔذ
ٝ در ٘تیدٚ ْ ساخت با دلت باالٚ ِشٝ است وٜ ضذٜاستفاد
ٓ بذیٗ تزتیب ٔمس.ذٞص ٔیدٞای ساخت را واٞٝٙشیٞ
ٜزٟ بٝای ٔطابٞ ساختارٝ ٘سبت بٜ ضذٝری ارایٛ٘ ٖاٛت
. ساخت آساٖتزی داردٚ تزٟخی بٚخز
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