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ساخت تسيیجگرَای کاوالی بر فیلم َای پلیمری با استفادٌ از ایسيمراسیًن وًری
روگداوٍ َای آزي
 اهيذرضا داًؾوٌذی ٍ ػليزضا غزٍی،عيذ رفيغ هيزهَعَی اهيز آتادی
 داًؾگاُ ؽيزاس، داًؾىذُ هٌْذعی تزق ٍ واهديَزز،آسهایؾگاُ فَزًَيه
. در ایه تحقیق ريضی آسان ي سریع برای ساخت تسيیجگرَای کاوالی بر الیٍ َای پلیمریِ دارای روگداوٍ َای آزي ارائٍ می گردد- ٌچکید
پدیدٌ ایسيمراسیًن وًری رخ می دَد ي وُایتا،  بر ريی فیلم پلیمری حايی روگداوٍ َای آزي235nm در ایه ريش با تابص مستقیم لیسر
71 m  ي ضربدری ي مًازی با پُىای3-dB  از ایه يیژگی جُت ساخت تسيیجگرَای کاوالی.ديضکستی در پلیمر ایجاد می گردد

.استفادٌ ضدٌ است
. هذاراذ هجسوغ ًَری،ٍ ایشٍهزاعيَى رًگذاًِ ّای آس، زشٍیجگز جْسی ًَری-ُوليذ ٍاص

Fabrication of Channel Directional Couplers Using Photoisomerization of
Azo Chromophores
Seyed Rafie Mir Mousavi Amirabadi, Omidreza Daneshmandi and Alireza Gharavi
Photonics Laboratory School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran
Abstract- In this work we introduce a quick and easy method to fabricate channel directional couplers on polymeric films
functionalized with azo chromophores. In this method using direct 532 nm laser beam on polymers film to form a waveguide
functionalized with azo chromophores, cause photoisomerization of chromophores which induces the necessary birefringence
in the polymeric to maintain waveguiding.
Keywords: Optical directional coupler, photoisomerization of azo chromophores, Optical integrated circuit.
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 8زا  10تْوي  ،1392داًؾگاُ صٌؼسی ؽيزاس
عزیغ در فزآیٌذ عاخر اعر.

 -7مقدمٍ

 -5مراحل آزمایص

اخسيه هجسوغ در  10عال اخيز تِػٌَاى یه سهيٌِ فؼال
خضٍّؾی خيؾزفرّای چؾوگيزی تزای عاخر لغؼاذ
ًَری تا ػولىزد تاال ،تا اعسفادُ اس زىٌيهّای ّذایر هَج
داؽسِ اعر[.]1

 -7-5تًلید فیلم پلیمری

در عالّای اخيز خليوزّای ًَری تِ خاعز رٍػّای
عاخر آعاى ٍ هسٌَع ٍ ون ّشیٌِ ٍ عاسگاری آًْا تا اًَاع
هخسلفی اس تغسزُّا 1وِ اهىاى هجسوغ عاسی آًْا تا
هذاراذ هجسوغ الىسزًٍيىی ٍجَد دارد  ،زَجِ سیادی را
در سهيٌِ عاخر هذاراذ هجسوغ ًَری تِ خَد جلة
وزدُاًذ .اس دیگز ٍیضگیّای ایي هَاد ،فزآیٌذ عاخر دهای
خایيي ٍ زغاتك ضزیة ؽىغر آًْا (تزای ایي ًَع
خليوزحذٍد  )1/6تا ضزیة ؽىغر فيثزّای ًَری (حذٍد
 )1/5هیتاؽذ [ .]2هَجثزّای اخسيىی اس ػٌاصز وليذی
افشارُّای فَزًَی ّغسٌذ .هَجثزّا زٌْا ّذایر هيذاى
الىسزٍهغٌاعيغی را اًجام ًویدٌّذ تلىِ عاخسارّای
هسٌَػی وِ زَعظ آًْا ایجاد هیگزدد ،ػولياذ عَئيچ
وزدى ،هالسیخلىظ (زغْين وٌٌذُ) ٍ دیهالسیخلىظ
وزدى عيگٌالّای اخسيىی را ًيش اًجام هیدٌّذ .اس جولِ
عاخسارّایی وِ زَعظ هَجثزّا خيادُعاسی هیؽًَذ،
زشٍیجگز جْسی ًَری 2اعر وِ اس ایي عاخسار هیزَاى
تزای عاخر همغنّای زَاى ، 3هذٍالزَر ،عَئيچ ّا ٍ
فيلسزّای ًَری اعسفادُ ًوَد .در ایي زحميك ،اس خليوز
خلیایويذ 4تزای عاخر زشٍیجگز اعسفادُ ؽذُ اعر .ػالٍُ
تز ایي  ،رٍػ عاخر ارائِ ؽذُ تا رٍػّای رایج هسفاٍذ
هیتاؽذ چزا وِ زواهی رٍػّای اعسفادُ ؽذُ تز خایِ
سدایؼ ،5ليسَگزافی ًَری ... ٍ 6اعر وِ هؾىل آىّا
اعسفادُ اس هَاد عوی ٍ رٍػّای عخر ٍ خز ّشیٌِ تا
رًٍذ عاخر عَالًی هذذ اعر .در صَرزيىِ در ایي
رٍػّ ،يچگًَِ زغييز فيشیىی ٍ ؽيويایی در فيلن خليوزی
ایجاد ًؾذُ (هاًٌذ سدایؼ) ٍ دارای زىزارخذیزی آعاى ٍ

ایجاد هیگزدد[ .]2در ؽىل( )1عاخسار ؽيويایی ٍ عيف
جذتی هَاد خليوزی هَرد اعسفادُ در ایي آسهایؼ ًؾاى
دادُ ؽذُ اعر.

ؽىل :1الف) عاخسار ؽيويایی ٍ ب) عيف جذتی هَاد خليوزی هَرد
اعسفادُ در آسهایؼ[. ]2

 -5-5ایجاد ساختار تسيیجگر وًری بريی
فیلم پلیمری
در اثز زاتؼ هغسمين ًَر لغثيذُ تز رٍی فيلن خليوزی،
ایشٍهزاعيَى عيظ -ززًظ 9هَلىَلّای آسٍ صَرذ گزفسِ
10
وِ تِ عثة تاسآرایی هجذد هَلىَل ّا ،ایجاد دٍؽىغسی
ٍ ًْایسا افشایؼ ضزیة ؽىغر در هحل زاتؼ هیگزدد وِ
هیزَاى اس ایي خاصير تزای عاخر هَجثز تا اتؼاد هغلَب
اعسفادُ ًوَد .در ایي آسهایؼ ،تزای عاخر زشٍیجگز
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در ایي آسهایؼ  ،اس یه خليوز خلی ایويذ وِ رًگذاًِّای
آسٍ تِ آى هسصل گزدیذُ ،اعسفادُ ؽذُ اعر .فيلن خليوزی
وِ در ایي آسهایؼ هَرد اعسفادُ لزار گزفسِ ،اس دٍ الیِ
هادُ  7PVOHتا ضخاهر 1 mوِ اس تاال ٍ خایيي ،یه
الیِ خليوزی تا ضخاهر  2/5 mرا احاعِ وزدُ اًذ،
عاخسِ ؽذُ اعر .ایي فيلن خليوزی زَعظ الیِ ًؾاًی
چزخؾی  8تزٍی یه تغسز ؽيؾِای تا اتؼاد 4  2/5 cm 2

تيغسويي وٌفزاًظ اخسيه ٍ فَزًَيه ایزاى تِ ّوزاُ ؽؾويي وٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَزًَيه ایزاى

ؽىل :2زصَیز ؽوازيه زشٍیجگز عاخسِ ؽذُ تا خاراهسزّای
 ٍ L = 500mگح  ٍ 6mخٌْای ّز هَجثز .17 m

در زشٍیجگزّا هیزَاى تا زغييز عَل زشٍیج  ، lcهيشاى ًَر
هٌسمل ؽذُ تِ ّز وذام اسخَرذّای خزٍجی را زغييز داد.
عَل زشٍیج تِ حذالل هغافسی وِ هيذاى هَجَد در یه
هَجثز خظ اس عی آى تِ هَجثز دیگز زشٍیج هیگزدد،گفسِ
هیؽَد.
2
()1
l 
1 2

 1ضزیة زشٍیج در هَجثز  2 ٍ 1ضزیة زشٍیج در
هَجثز 2هیتاؽذ ٍ رٍاتظ آًْا تصَرذ سیز اعر:
()2
1  kn n1 x, y e1 x, y   e2 x, y ds
()3

s
 2  kn  n2 x, y e1 x, y   e2 x, y ds
s

 n2 ٍ n1تِ زززية زغييز ضزیة ؽىغر در هَجثزٍ 1
هَجثز e2 ٍ e1 ٍ ،2تِ زززية هيذاى الىسزیىی در هَجثز1
ٍ هَجثز 2اعرّ .وچٌيي  kػذد هَج در فضای آسادn ،
ضزیة ؽىغر فيلن خليوزی s ،عغح همغغ هَجثز
ٍ  dsجش دیفزاًغيلی عغح همغغ هَجثز هیتاؽذ .اس
عزفی ،اًسمال زَاى تيي دٍ هَجثز سهاًی صَرذ هیگيزد
وِ ثاتر اًسؾار هَج در ًاحيِ زشٍیج آًْا دارای زغثيك
فاس 13تاؽٌذ:
()4
  1   2  0
  2 ٍ 1تِ زززية ثاتر اًسؾار در هَجثز 2ٍ 1اعر .تِ
ػلر زمارى واهل در عاخسار ،ضزیة زشٍیج هَجثز ّا
یىغاى اعر ٍ دارین:
()5
  1 2

زشٍیج)  ٍ 6 mػزض ّز هَجثز 17 mعاخسِ ؽذُ
اعر .عَل ًاحيِ زشٍیج ( ،)Lتزاتز تا هغافسی اعر وِ دٍ
تاسٍی زشٍیجگز تصَرذ هَاسی در وٌار ّن لزار گزفسِ اًذ.
ایي فاصلِ تزاتز  500 mهی تاؽذ .در ؽىل( )2هیزَاى
زصَیز ؽوازيه زشٍیجگز عاخسِ ؽذُ در ایي آسهایؼ را
هؾاّذُ ًوَد.
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ًَری اس ليشر  532 nmتا رٍػ ًَؽسي هغسمين اعسفادُ
ؽذُ اعر .تزای ایجاد زشٍیجگز اس دعسگاُ هَجثز ًَیظ
وِ دارای یه جایگاُ هسحزن تا  3درجِ آسادی در راعسای
 Z ٍ Y ٍ Xتا دلر  0/1 mاعسفادُ ؽذُ اعر .تا وٌسزل
جایگاُ هسحزن زَعظ واهديَزز ،الگَی زشٍیجگز تا اتؼاد
هغلَب تز رٍی فيلن خليوزی ایجاد هیگزدد[ٌّ .]3گاهی
وِ دٍ هَجثز ًَری تِ اًذاسُ وافی در هجاٍرذ یىذیگز لزار
گيزًذ  ،تزّنوٌؼ تيي لغورّای هيزاؽًَذُ 11هذّای
در حال اًسؾار در هَجثزّا ،تِعَر لاتل هالحظِای
افشایؼ هییاتذ .ایي اهز عثة اًسمال زَاى تيي آًْا یا
اصغالحا زشٍیج زَاى هیگزدد .اگز هَجثزّای زشٍیج ؽذُ،
تصَرذ هَاسی لزار گزفسِ تاؽٌذ ٍ هذّای در حال اًسؾار،
دارای عزػر فاس یىغاى تاؽٌذ ،در ایي حالر تيؾسزیي
زثادل زَاى صَرذ خَاّذ گزفر .زحر ؽزایظ ایذُآل،
زَاى اًسمالی اس یه هَجثز تِ هَجثز دیگز هیزَاًذ تصَرذ
ّوذٍط 12تا یىذیگز جوغ ؽًَذ وِ هوىي اعر تخؾی اس
زَاى ٍ یا ول زَاى اس یه هَجثز تِ هَجثز دیگز هٌسمل
گزدد ،تِ عاخسارّایی وِ چٌيي رفسارّایی را اس خَد ًؾاى
هیدٌّذ زشٍیجگزّای جْسی هیگَیٌذ .ایي عاخسارّا تا
ٍجَد عادگی خَد ،تصَرذ گغسزدُای در لغؼاذ اخسَ-
الىسزًٍيىی اعسفادُ هیؽًَذ [ .]4زشٍیجگزّا هیزَاًٌذ
عَری عزاحی گزدًذ وِ هغسمل اس عَل هَج تاؽٌذ
تغَریىِ زٌْا زَاى ًَر ٍرٍدی را تا ًغثر هغلَب تيي
خَرذّای خزٍجی زمغين ًوایٌذ .ایي دعسِ اس وَخلزّا را
هیزَاى زشٍیجگزّای هغسمل اس عَل هَج ًاهيذ.
در ایي آسهایؼ زشٍیجگزی تا عَل ، 38 mmفاصلِ تيي دٍ
تاسٍ  ، 1400 mگح (فاصلِ تيي دٍ هَجثز در ًاحيِ

 8زا  10تْوي  ،1392داًؾگاُ صٌؼسی ؽيزاس
 ٍ - 38 dbmهيشاى ًَر خزٍجی اس خَرذ 2حذٍدا تزاتز تا
 -38/2 dbmمی باشد.

تٌاتزایي هیزَاى تا زغييز ٍ زٌظين عَل  Lتصَرذ هضزتی
اس ً ، lcحَُ اًسمال ٍ زمغين زَاى تيي خَرذّای خزٍجی
زشٍیجگز را زغييز داد[ .]4اگز در یه زشٍیجگز جْسی،
همذار  Lتصَرذ هضزب فزدی اس ًصف  lcاخسيار ؽَد
1
یؼٌی  ، L  m  lcزَاى ٍرٍدی تصَرذ یىغاى تيي

خَرذّای خزٍجی زمغين هیگزدد وِ تِ آى زشٍیجگز
 3-dBگفسِ هیؽَد .اس ایي عاخسار هیزَاى تِػٌَاى
ززوية وٌٌذُ زَاى ًيش اعسفادُ ًوَد .در ؽىل(ً )3وًَِای
اس زشٍیجگز  3-dBعاخسِ ؽذُ تزٍی فيلن خليوزی
هؾاّذُ هیؽَد وِ هيشاى ًَر ٍرٍدی اس خَرذ1حذٍدا
تزاتز تا  ٍ -38 dbmهيشاى ًَر خزٍجی اس ّز وذام اس
خَرذّای 3ٍ 2حذٍدا تزاتز تا  -41 dbmمی باشد کو
توسط طیف سنج نوری 14اندازه گیری شده است .

ؽىل :4الف) زشٍیج ًَر980nmدرٍى زشٍیجگز ضزتذری ًَ ،ر اس خَرذ
ٍ 1ارد ٍ اس خَرذ 3خارج هیگزدد.

ؽىل :5الف) زشٍیج ًَر980nmدرٍى زشٍیجگز هَاسی ًَ ،ر اس خَرذ 1
ٍارد ٍ اس خَرذ 2خارج هی گزدد .ب) هؾاّذُ خٌْای هَجثز ٍ ػزض
گح سیز هيىزٍعىَج لغثيذُ در ًاحيِ زشٍیج.

اس دیگز هشایای زشٍیجگزّای عاخسِ ؽذُ ،غيزفؼال تَدى
آًْا اعر.
ؽىل  :3الف ) زشٍیج ًَر 980nmدرٍى زشٍیجگز ًَ ،3- dBر اس خَرذ
ٍ 1ارد ٍ اس خَرزْای  3ٍ2خارج هی گزدد .ب) هؾاّذُ خٌْای هَجثز ٍ
ػزض گح سیز هيىزٍعىَج لغثيذُ در ًاحيِ زشٍیج ( .اًذاسُ ّز ٍاحذ
هذرج اس ایي خغَط هؼادل .)3/33 m

 -3وتیجٍگیری
در ایي زحميك رٍؽی آعاى ٍ عزیغ تزای عاخر
زشٍیجگزّای واًالی تز الیِ ّای خليوزیِ دارای رًگذاًِ
ّای آسٍ ارائِ ٍ اس رٍػ ًَؽسي هغسمين تزای عاخر
زشٍیجگز اعسفادُ ؽذ .عدظ تا زغييز عَل ًاحيِ زشٍیج،

اگز عَل ًاحيِ زشٍیج هضزب فزدی اس عَل زشٍیج ( ) lc
تاؽذ یؼٌی  ، L = 2m  1lcتِ چٌيي عاخساری ،زشٍیجگز
ضزتذری 15هیگَیٌذ ٍ در صَرزيىِ وِ عَل تزّوىٌؼ
هضزب سٍجی اس عَل زشٍیج تاؽذ یؼٌی ، L = 2mlc
زشٍیجگز هَاسیً 16اهيذُ هیؽَد .ؽىل(ً )4وًَِ عاخسِ
ؽذُ زشٍیجگز ضزتذری را ًؾاى هیدّذ وِ هيشاى ًَر
ٍرٍدی اس خَرذ1حذٍدا تزاتز تا  ٍ - 38 dbmهيشاى ًَر
خزٍجی اس خَرذ 3حذٍدا تزاتز تا  -39 dbmمی باشد ٍ
ؽىل( )5زشٍیجگز هَاسی تز رٍی فيلن خليوزی را ًؾاى
هی دّذ وِ هيشاى ًَر ٍرٍدی اس خَرذ 1حذٍدا تزاتز تا

زَاًایی عاخر زشٍیجگزّای  ، 3-dBضزتذری ٍ هَاسی تا

خٌْای  17 mتذعر آهذُ اعر.
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