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 ساختار استفادهشده در این مقاله از. مبتنی بر بلور فوتونی دوبعدی پیشنهاد شده است6 در این مقاله روشی برای فعال کردن یک واتافتگر:چکیده
 برای این منظور ابتدا یک واتافتگر با ساز و کار.میلههای استوانهای ماده عایق الکتریک در بستری از هوا با شبکه مربعی تشکیل شده است
 برای رسیدن به این هدف از. تشدید ارائه شده و سپس ساختار تواناساز پیشنهادی روی آن پیاده شده است2طولموجگزینی متشکل از یک نقص
 استفاده شده7 و تفاضل محدود حوزه زمان9 در شبیهسازیها از روشهای عددی بسط موج تخت.ترکیب مخرب دو پرتو نوری استفاده شده است
. روش اول در محاسبه و استخراج ساختار باند و روش دوم در بررسی ویژگیهای نوری افزار به کار گرفته شده است.است
.5 باند ممنوعه فوتونی، واتافتگر، فیلتر، تواناساز، بلور فوتونی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper a method is proposed for enabling a two-dimensional PhC-based demultiplexer. The structure used in this paper
is composed of cylindrical dielectric material immersed in the air with cubic lattice. For this purpose, a photonic crystal based
demultiplexer is designed. The proposed mechanism for wavelength selecting is a resonant defect. For realizing this aim, a destructive
combination of two light beams is used. Two numerical methods, PWE and FDTD, are employed in the simulations. The first one is
used for extracting band structures and the second one is used for studying the optical properties of the proposed device.
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 -1مقدمه
امروزه بهدلیل کاستیهای شبکههای مخابرات الکترونیک مرسوم و نیاز
به انتقال سریع و مطمئن اطالعات و با توجه به مزایای مخابرات نوری
مانند مقرون به صرفه بودن ،داشتن پهنای باند و سرعت انتقال اطالعات
باال ،مصونیت در برابر نویز میدانهای الکتریکی و مغناطیسی و ایمنی
بسیار بهتر ،سامانههای مخابرات نوری بیشتر در کانون توجه قرار
گرفتهاند .با گسترش شبکهها و سامانههای مخابرات نوری ،نیاز به افزارها
و مدارهای تمام نوری نیز افزایش یافته است .در طراحی افزارهای تمام
نوری مناسب برای شبکهها و سامانههای مخابرات نوری مشکالتی رخ
نمودند که طراحی و ساخت ادوات بسیار کوچک مناسب برای مدارهای
مجتمع نوری و مشکل تحدید کامل نور در فضاهای با ابعاد بسیار کوچک
از آن جمله هستند .محققان و دانشمندان با استفاده از مواد ویژهای بنام
بلورهای فوتونی تا اندازه زیادی بر این مشکالت ساخت افزارهای تمام
نوری چیره شدهاند [.]6-9
بلورهای فوتونی را میتوان آرایههایی منظم از الیههای مواد عایق
الکتریک با ضریب شکستهای متفاوت در نظر گرفت .به دیگر سخن،
این نوع از مواد با تکرار مواد با ضریب شکست متفاوت از هم ساخته
میشوند .بلورهای فوتونی مصنوعی به سه شکل کلی( :الف) یکبعدی،
(ب) دوبعدی و (ج) سهبعدی ساخته میشوند.
مهمترین ویژگی مواد بلور فوتونی یک گستره طول موجی در ساختار
باند آنها است .انتشار هر موج الکترومغناطیس در این گستره در ماده
بلور فوتونی غیرممکن است .اگر امواج الکترومغناطیس با این طول موجها
به بلور فوتونی برخورد کنند ،از سطح آن باز تابیده خواهند شد .این
گستره طولموجی باند ممنوعه فوتونی نامیده میشود [ .]7-1با تنظیم
باند ممنوعه فوتونی در این نوع مواد و ایجاد موجبرهایی درون آنها قادر
به طراحی و ساخت افزارهای تمام نوری خواهیم بود .البته باید در نظر
داشت که بهدلیل نبود باند ممنوعه فوتونی کامل در نوع یکبعدی و
بسیار کوچک بودن ثابت شبکه در نوع سهبعدی ،بیشتر از بلورهای
فوتونی دوبعدی استفاده میشود .در این نوع از بلورها میتوان با تغییر
دادن ضریب شکست یا نسبت شعاع به ثابت شبکه باند ممنوعه فوتونی
را تنظیم کرد.
1
میتوان با ایجاد نقصهای نقطهای (کاواک ) و خطی (موجبر) در
ساختار بلور فوتونی ادوات مختلف تمام نوری طراحی کرد .از جمله ادوات
تمام نوری که ساخته و در سامانههای تمام نوری استفاده میشوند،
موجبرهای نوری ،تزویجگرهای 4نوری ،سوئیچهای نوری،
تقسیمکنندههای توان نوری ،همتافتگرهای نوری ،فیلترها و
واتافتگرهای نوری را میتوان نام برد.
امروزه با افزایش انفجارگونه تعداد کاربران شبکهها و سامانههای
مخابراتی ،استفاده از استانداردهایی مانند تسهیم تقسیم طولموج 0و
تسهیم تقسیم طولموج چگال 3از بدیهیات طراحی و ساخت سامانههای
مخابرات نوری شدهاند .توانایی استانداردهای یادشده در افزایش ظرفیت
تارهای نوری 68است .طبق استاندارد اتحادیه بینالمللی مخابرات
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محدوده طولموجهای بکار رفته در روش تسهیم تقسیم طولموج چگال
باید  6588الی  6188نانومتر و فاصله دو کانال مجاور از هم کمتر از یک
نانومتر در نظر گرفته شوند .با در نظر گرفتن این استاندارد ،نیاز به ساخت
واتافتگرهای تمام نوری مبتنی بر بلورهای فوتونی بیشتر احساس میشود
[.]0 ،4
در سالهای گذشته تحقیقات زیادی برای طراحی و ساخت افزارهای
نوری انجام شده و مقالههای متعددی نوشته شدهاند .اولین گمانهزنیها
درباره امکان انتشار نور با استفاده از ساختارهای متناوب به سال 6044
بر میگردد که توسط رایلی 66منتشر شد [ .]3پس از حدود صد سال در
 ،6342بایکوف 62مقالهای درباره امکان استفاده از ساختارهای متناوب
برای کنترل انتشار نور منتشر کرد [ .]68با این وجود اولین تحقیقات
متمرکز در این باره مقاالت یابالنوویچ و جان 69هستند که در سال 6304
منتشر شدند [ .]66در سال  6338سوکولیس و همکاران 67ساختار باند
بلور فوتونی با ساختار  FCCرا بهدست آوردند [ .]62در سال  2888اولین
بلور فوتونی سهبعدی که باند ممنوعه فوتونی کامل داشت ،برای محدوده
مادونقرمز ساخته شد [ .]69رستمی و همکاران در سال  2868یک
واتافتگر مبتنی بر بلور فوتونی با کاواک تشدید بهشکل  Tاصالحشده که
برای سامانههای تسهیم تقسیم طولموج مناسب بود ،طراحی و پیشنهاد
کردند .آنها به فاصله کانال یک نانومتر با پهنای باند میانگین 8/75
نانومتر دست یافتند [ .]67رستمی و همکاران در سال  2866یک
واتافتگر مبتنی بر بلور فوتونی بسیار فشرده ،با استفاده از کاواک تشدید
بهشکل  Yاصالحشده ،طراحی کردند .ابعاد ساختار این واتافتگر 64/0
میکرومتر در  64/1میکرومتر بود .پهنای باند و فاصله کانال آن به ترتیب
برابر با حدود یک نانومتر و  9/5نانومتر محاسبه شد [ .]65شی چی
چنگ 65و همکارانش در سال  2862ویژگیهای دو سامانه مخابراتی
همتافت تقسیم طولموج چند کانال ساختهشده از بلورهای فوتونی
چندگانه دوبعدی را معرفی کردند .در یکی از آنها از پنج واحد بلور
فوتونی متشکل از شبکههای مثلثی و مستطیلی استفاده کردند .سامانه
دوم را از پنج واحد با شبکه مستطیلی طراحی نمودند .آنها ثابت کردند
که میتوان با استفاده از ثابت شبکه متناوب در واحدهای بلور فوتونی به
تقسیم طولموج متناوب رسید [ .]61پیشوایی بازرگانی در سال 2862
یک واتافتگر نوری چهار کانال با استفاده از شبهبلور فوتونی دوازده الیه
با مقطع عرضی برابر با  690میکرومتر مربع معرفی کرد .اندازه این
ساختار برای استفاده در مدارهای مجتمع نوری و ادوات مخابراتی
همتافت تقسیم طولموج مناسب است [ .]64علیپور و همکارانش در
سال  2869با استفاده از یک ساختار نقص تشدید مرکب از یک نقص
مرکزی و چهار نقص در پیرامون آن ،ساز و کاری برای طولموج گرینی
پیشنهاد کردند .آنها موفق به ارائه سه واتافتگر  61 ،0و  92کانال
مناسب برای کاربردهای همتافت تقسیم طول موج چگال شدند [.]60
ابراهیمزاده شرمه و همکاران در سال  6937با استفاده از الگوریتمهای
تکاملی اقدام به طراحی فیلترهای توری پراشی نمودند .آنها با استفاده
از الگوریتم بهینهسازی خفاش با تقریب بسیار باالیی به نتیجه رسیدهاند.
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روش جستجوی محلی الگوریتم ارائهشده بهوسیله آنها با الگوریتم
خفاش استاندارد متفاوت بوده و دارای توانمندی قابل توجه و بازده باال
برای طراحی فیلترهای  GMRانعکاسی است [.]63
موارد اشارهشده در پاراگراف باال گوشهای از تحقیقات و بررسیهای
انجامشده درباره طراحی واتافتگرهای بلور فوتونی را نشان میدهد .ما در
این مقاله یک ساز و کار مناسب برای فعال یا غیرفعال کردن یک واتافتگر
هشت کانال ارائه کردهایم .ساختار این واتافتگر با قابلیت تواناسازی ،از
بلور فوتونی با شبکه مربعی که از میلههای ماده عایق ساخته شده است،
تشکیل یافته است.
در این مقاله به بررسی یک ساختار بلور فوتونی که علیپور و همکاران
در سال  2869پیشنهاد کردهاند پرداخته شده است [ .]60درنهایت
ساختار مذکور بهگونهای تغییر داده شده است که دارای یک پایه
فعالکننده باشد .تا جایی که بررسی شده ،برای اولین بار است که یک
افزار بلور فوتونی مانند فیلتر یا واتافتگر ،با قابلیت فعالسازی ارائه
میشود.

 -2مدل و روش
برای بررسی و مطالعه رفتار موجهای الکترومغناطیس درون ساختارهای
متناوبی همچون بلورهای فوتونی روشهای عددی متعددی معرفی
شدهاند .یکی از محبوبترین و پرکاربردترین این روشها بسط موج تخت
نام دارد .با این روش میتوان فرکانسهای ویژه یک ساختار متناوب را با
حل معادالت ماکسول در حوزه فرکانس بهدست آورد که سرعت
محاسباتی باالیی نیز دارد .در سال  6311روش دیگری بنام تفاضل
محدود حوزه زمان بهوسیله یی 61پیشنهاد شد .این یک روش محاسباتی
بسیار دقیق برای بررسی ،مطالعه و شبیهسازی رفتار نور درون ادوات
مبتنی بر بلور فوتونی است .تفاضل محدود حوزه زمان روشی بسیار قوی
برای حل معادالت ماکسول در حوزه زمان است [.]67
در مقاله حاضر روند کار ما از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:
(الف) انتخاب یک ساختار مناسب مبتنی بر بلور فوتونی و محاسبه باند
ممنوعه فوتونی آن( ،ب) ارائه یک فیلتر نوری بر اساس ساز و کار
طولموجگزینی مورد نظر( ،ج) پیشنهاد یک ساز و کار تواناساز برای
فیلتر ارائهشده در مرحله قبل و باالخره (د) تعمیم دادن فیلتر به یک
واتافتگر نوری با قابلیت تواناسازی.
مرحله نخست بیشتر روی محاسبه ساختار باند و استخراج باند
ممنوعه فوتونی ساختار اساسی متمرکز است .بهترین روش عددی برای
محاسبه باند ممنوعه فوتونی روش بسط موج تخت است .بدین منظور از
ابزار  Band SOLVEدر نرمافزار  RSoft Photonic CADاستفاده شده
است .همانگونه که میدانیم ،ساختار باند بلور فوتونی دوبعدی به مقادیر
ضریب شکست و نسبت شعاع به ثابت شبکه آن وابسته است .مقادیر
استفادهشده در این مقاله برای پارامترهای یادشده یکتا نیستند ولی طبق
شبیهسازیهای ما مناسبترین مقادیر بودند .مراحل بعدی بیشتر روی
ارائه یک ساختار برای فیلتر و واتافتگر و ساز و کار تواناساز آنها متمرکز
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شدهاند .این کار با ایجاد نقصهای خطی و نقطهای مناسب در ساختار
اساسی انجام شده است .سپس رفتار موجهای نور درون این ساختارها
بررسی شده است .بهترین روش عددی برای این کار ،روش تفاضل
محدود حوزه زمان است .ما برای این محاسبات از ابزار Full
 Wave/FDTDدر نرمافزار  RSoft Photonic CADاستفاده کردهایم.
برای پیشنهاد ساز و کار تواناساز ،از روش بسیار سادهای استفاده شده
است .در واقع از این روش میتوان در همه افزارهای تمام نوری مبتنی
بر بلور فوتونی با ساختار دوبعدی متشکل از میلههای عایق پوشیده با
هوا استفاده کرد .هرکدام از چهار مرحله بیانشده با جزئیات آنها در
بخش بعدی بحث شدهاند.

 -3شبیهسازی و نتایج
 -1-3بلور فوتونی پایه و مهندسی باند ممنوعه فوتونی
در این مقاله از بلور فوتونی دوبعدی بهعنوان ساختار بنیادی استفاده
شده است .این ساختار از میلههای استوانهای شکل ماده عایق الکتریک
در بستری از هوا با شبکه مربعی و با ابعاد  92×92در راستاهای  xو z
انتخاب شده است .به این دلیل شبکه مربعی انتخاب شده است که ایجاد
دو موجبر مستقیم عمود بر هم در بلور فوتونی با شبکه مربعی امکانپذیر
است .این موضوع در طراحی ساختار تواناساز مفید خواهد بود.
انتشار امواج الکترومغناطیس معموالً بهصورت عرضی است .یعنی
امتداد میدانهای الکتریکی ) (Eو مغناطیسی ) (Hعمود بر مسیر انتشار
هستند .امتداد بردار  Eعمود بر مسیر انتشار همان امتداد قطبش یا
پالریزاسیون بههنگام انتشار است .در حالت کلی بردار شدت میدان
الکتریکی را میتوان بهصورت زیر نوشت:

() 6

̂𝑥 𝐸 = 𝐸𝑥 . 𝑥̂ + 𝐸𝑦 . 𝑦̂ = 𝑅𝑒[𝐸𝑥0 𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧+𝜑𝑥) .
]̂𝑦 + 𝐸𝑦0 𝑒 𝑗(𝜔𝑡−𝛽𝑧+𝜑𝑦 ) .
̂𝑥 = 𝐸𝑥0 . cos(𝜔𝑡 − 𝛽𝑧 + 𝜑𝑥) .
̂𝑦 + 𝐸𝑦0 cos(𝜔𝑡 − 𝛽𝑧 + 𝜑𝑦) .

امواج الکترومغناطیس (مانند نور) در عبور از فضای آزاد یا یک فضای
همگن و ایزوتروپیک و بدون اتالف ،کامالً بهصورت امواج متقاطع توصیف
میشوند .یعنی بردار میدان الکتریکی  Eو بردار میدان مغناطیسی  Hیک
موج تخت در جهاتی عمود بر سوی انتشار موج هستند E .و  Hخود عمود
بر یکدیگرند .با در نظر گرفتن یک موج تخت تکرنگ با فرکانس نوری
 fو در نظر گرفتن راستای انتشار همسو با محور  ،zمیدانهای  Eو H
باید دارای مؤلفههایی در راستاهای  xو  yباشند ،طوری که 𝐸𝑧 =8
= 𝑧𝐻 .با استفاده از نمایش مختلط یا فازور متوجه میشویم که
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی لحظهای با قسمتهای حقیقی مقادیر
مختلط ظاهرشده در معادالت زیر برابر هستند .بهعنوان تابعی از زمان t
و موقعیت مکانی  zاین میدانهای مختلط بهصورت زیر میتوانند نوشته
شوند.
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() 2

𝑥𝑒
𝑥𝑒
)𝑡𝜔𝐸⃗ (𝑧, 𝑡) = [𝑒𝑦 ] 𝑒 𝑗2𝜋(𝑧⁄(𝑥⁄𝑛)−𝑡⁄𝑇) = [𝑒𝑦 ] 𝑒 𝑖(𝑘𝑧−
0
0
𝑥ℎ
𝑥ℎ
)𝑡𝜔⃗ (𝑧, 𝑡) = [ℎ𝑦 ] 𝑒 𝑗2𝜋(𝑧⁄(𝑥⁄𝑛)−𝑡⁄𝑇) = [ℎ𝑦 ] 𝑒 𝑖(𝑘𝑧−
𝐻
0
0

میدانیم که در بلورهای فوتونی دوبعدی ساختهشده از میلههای ماده
عایق در بستر هوا ،ساختار باند برای مد  TMوجود دارد .یعنی باند
ممنوعه فوتونی اصلی و کاربردی آنها در مد  TMاست .پس تمام
محاسبات و شبیهسازیها در مد  TMانجام شدهاند.
در بلورهای فوتونی دوبعدی باند ممنوعه فوتونی وابسته به ضریب
شکست میلههای عایق و نسبت شعاع به ثابت شبکه است .در اینجا
مقادیر  661و  188نانومتر به ترتیب برای پارامترهای شعاع میلههای
عایق و ثابت شبکه و  7/2برای ضریب شکست میلههای عایق انتخاب
شدهاند.

طراحی واتافتگرهای مبتنی بر . . .

نخستین محدوده باند ممنوعه فوتونی بهدستآمده ،برای طراحی
ابزارهای نوری در کاربردهای تسهیم تقسیمطول موج چگال مناسب
است .پس طول موج فضای آزاد نیز در نرمافزار  6/32میکرومتر انتخاب
میشود.
 -2-3طراحی فیلتر
شکل  2ساختار پیشنهادشده برای فیلتر را نشان میدهد .این فیلتر از
سه قسمت اصلی (الف) موجبر ورودی( ،ب) نقص تشدید و (ج) موجبر
خروجی تشکیل شده است .عمل طولموجگزینی بهوسیله نقص تشدید
انجام میگیرد .نقص تشدید از یک میله در مرکز و چهار میله دیگر در
اطراف آن تشکیل یافته است .در این نقص تشدید شعاع میله مرکزی و
فاصله چهار میله از میله مرکزی به ترتیب  Rdو  Lدر نظر گرفته شدهاند.
میله مرکزی و چهار میله اطراف آن در شکل برای تمایز از دیگر میلههای
ساختار به ترتیب با رنگهای آبی و سبز نشان داده شدهاند .طولموجهای
گزیدهشده با این ساختار بهطور مستقیم وابسته به فاصله نقص مرکزی
از چهار نقص اطراف آن هستند .در سطرهای آتی اثر پارامترهای  RdوL
بر روی رفتار طول موجگزینی فیلتر بررسی و بحث شدهاند.

شکل  :1ساختار باند بلور فوتونی اساسی

ساختار باند بلور فوتونی با پارامترهای ذکرشده در شکل  6نشان
داده شده است .سه ناحیه باند ممنوعه فوتونی در دیاگرام ساختار باند
برای مد  TMوجود دارند که با ناحیههای هاشورخورده با رنگ آبی دیده
میشوند.
محدودههای نواحی باند ممنوعه فوتونی بهصورت زیر هستند:
() 9
() 7
() 5

0.239 < 𝑎⁄𝜆 < 0.385
0.484 < 𝑎⁄𝜆 < 0.504
0.661 < 𝑎⁄𝜆 < 0.678

که محدوده طولموجهای بهدستآمده از آنها به ترتیب برابر هستند با:
()1
() 4
() 0
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𝑚𝑛1558.4𝑛𝑚 < 𝜆 < 2510.4
𝑚𝑛1190𝑛𝑚 < 𝜆 < 1239.6
𝑚𝑛887.9𝑛𝑚 < 𝜆 < 907.7

شکل  :2ساختار پیشنهادی فیلتر بههمراه ساز و کار طولموجگزینی
آن

ابتدا برای بررسی اثر مقادیر متفاوت  Rdبر رفتار طولموجگزینی
فیلتر ،با در نظر گرفتن  L =8فیلتر برای مقادیر مختلف  Rdشبیهسازی
شده است .طیف خروجی بهدستآمده برای مقادیر مختلف  Rdدر شکل
 9به نمایش در آمده است .با توجه بهشکل با انتخاب مقادیر مختلف Rd
برابر با  986 ،988 ،233 ،230 ،234و  982نانومتر طولموجهایی به
ترتیب برابر با  6503/3 ،6505/6 ،6508/7 ،6545/2 ،6546و 6537/1
نانومتر بهوسیله فیلتر گزیده میشوند .این نتایج نشان میدهند که با
افزایش مقدار  ،Rdمقادیر طول موجهای گزیده شده نیز افزایش مییابند.
مشاهده میشود که بهره انتقال طیف خروجی برای مقادیر مختلف Rd
ثابت نبوده و برای مقدارهای مختلف ،کاهش در بهره انتقال دیده
میشود .همچنین پهنای باندها کمتر از  8/4نانومتر هستند.
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طراحی واتافتگرهای مبتنی بر . . .

کنترلی برای عبور پرتو کنترلی و نقص نقطهای برای ایجاد تأخیر فاز در
پرتو کنترلی است .در شکل  5ساختار فیلتر با ساز و کار پیشنهادی
تواناساز در آن دیده میشود.

شکل  :3طیف خروجی فیلتر برای مقادیر مختلف Rd

شکل  :5ساختار فیلتر به همراه ساز و کار پیشنهادی تواناساز آن
شکل  :4طیف خروجی فیلتر برای مقادیر مختلف L

حال برای بررسی اثر تغییر مقادیر  Lبا فرض  ، Rd =988nmفیلتر
برای مقادیر مختلف  Lشبیهسازی شده است .مطابق شکل  7با انتخاب
مقادیر متفاوت برای  Lبرابر با  58 ،75 ،78 ،98 ،28 ،68 ،8و  55نانومتر
مقادیر مختلف طولموج به ترتیب برابر با ،6501/1 ،6501 ،6505/6
 6538/0 ،6538 ،6503/7 ،6500/6و  6536/1گزیده میشوند .این
نتایج نشان میدهند که با افزایش مقدار  Lطولموجهای گزیدهشده به
سمت مقادیر باالتر میروند .از شکل  7دیده میشود که بهره انتقال فیلتر
برای مقادیر مختلف  Lبیش از  %17بوده و پهنای باندها کمتر از 8/0
نانومتر است.

طول موجبر کنترلی باید بهاندازهای انتخاب شود که هر دو پرتو
ورودی و کنترلی در یک زمان به نقطه تالقی دو موجبر برسند .شعاع
نقص نقطهای ،Rc ،باید بهاندازهای باشد که باعث ایجاد اختالف فازی
برابر  π/2با پرتو ورودی اصلی شود .پس از شبیهسازیهای بسیار با مقادیر
مختلفی که برای  Rcدر نظر گرفته شدند ،مناسبترین مقدار برای آن
برابر  625نانومتر انتخاب شد .بنابراین فیلتر با انتخاب مقادیر 988 nm
=  L = 8 ، Rdو  Rc = 625 nmدر دو حالت (الف) وجود ورودی کنترلی
و (ب) نبود ورودی کنترلی شبیهسازی شد .طیف خروجی فیلتر برای هر
دو حالت ورودی تواناساز فعال و غیرفعال در شکل  1به نمایش در آمده
است.

 -3-3طراحی ساز و کار تواناساز برای فیلتر
در این مرحله یک ساختار تواناساز برای فعال یا غیرفعال کردن فیلتر
پیشنهاد شده است .به اینصورت که با یک یا صفر منطقی شدن تواناساز،
فیلتر فعال یا غیرفعال میشود .ساختار پیشنهادی ما از ترکیب سازنده
یا مخرب طول موجها با هم استفاده میکند .اگر در یک نقطه مشخص
از موجبر ورودی یک پرتو دیگر با اخالف فازی بهاندازه  π/2با پرتو ورودی
ترکیب شود ،این دو پرتو بهصورت مخرب با یکدیگر ترکیب شده و در
طولموجهای مورد نظر توان قابل توجهی به نقص تشدید نخواهد رسید.
این سبب غیرفعال شدن فیلتر میشود .برای انجام دادن این کار ،ساختار
پیشنهادی ما از یک موجبر ورودی کنترلی عمود بر موجبر ورودی اصلی
و یک نقص نقطهای در انتهای آن تشکیل شده است .موجبر ورودی
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شکل  :6طیف خروجی فیلتر در دو حالت فعال و غیرفعال
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در هر دو حالت ،طولموج گزیدهشده برابر  6501/2nmو پهنای باند
برابر  8/2 nmبهدست آمده است .در صورتی که بهره انتقال برای حالتی
که ورودی کنترلی صفر است ،برابر  %00و برای حالتی که ورودی کنترلی
یک است مقدار ناچیز ( %26که قابل چشمپوشی است) دیده میشود.
بنابراین فیلتر پیشنهادشده یک فیلتر فعال صفر است.

طراحی واتافتگرهای مبتنی بر . . .

برای این واتافتگر کمترین بهره انتقال  %95و بدترین پهنای باند و
کمترین ضریب کیفیت به ترتیب برابر با  8/4نانومتر و  2249هستند.
اطالعات هرکدام از کانالها با جزئیات در جدول  6فهرست شدهاند.

شکل  :8طیف خروجی واتافتگر هشت کانال

شکل  :7ساختار واتافتگر هشت کانال

 -4-3طراحی واتافتگر
با توجه به نتایج بهدستآمده از شبیهسازی ،فیلتر معرفیشده ،دیده
میشود که ساختار توانایی انتخاب طولموجهای متفاوت با اندکی تغییر
دادن ویژگیهای نقص تشدید را دارد .بنابراین میتوان از این ویژگی
فیلتر معرفیشده استفاده کرده و آن را برای ارائه یک واتافتگر نوری
تعمیم داد .بنابراین با استفاده از ساز و کار طولموجگزینی و روش
کنترلی که قبالً پیشنهاد شد ،یک واتافتگر هشت کانال با یک پایه
تواناساز معرفی شده است .ابعاد ساختار اصلی بلور فوتونی برای این
واتافتگر  58( 92×58میله در راستای  xو  92میله در راستای  )zدر نظر
گرفته شده است .ابتدا به شبیهسازی واتافتگر بدون قابلیت تواناسازی
میپردازیم .ساختار کلی این واتافتگر در شکل  4نشان داده شده است.
این واتافتگر شامل سه قسمت است :یک موجبر افقی بهعنوان موجبر
ورودی ،هشت موجبر عمودی بهعنوان موجبرهای خروجی و هشت نقص
تشدید بهعنوان ساز و کار طولموجگزینی واتافتگر .اما این هشت نقص
تشدید برای انتخاب طول موجهای مختلف باید متفاوت از هم باشند.
واتافتگر با استفاده از مقادیر متفاوت  Lبرای هرکدام از نقصهای تشدید،
شبیهسازی شده است.
مقدار  Rdبرای همه نقصهای تشدید ثابت و برابر با  986نانومتر
انتخاب شده است .مقادیر انتخابشده برای  Lدر هرکدام از نقصهای
تشدید واتافتگر به ترتیب برابر با  58 ،75 ،78 ،98 ،28 ،68 ،8و 55
نانومتر هستند .طیف خروجی این واتافتگر هشت کانال در شکل  0نشان
داده شده است.
برای واتافتگر مقادیر 6536/0nm ،λ2=6538/1 nm ،λ6=6503/3nm
=λ4=6535/7nm ،λ1=6537/7nm ،λ5=6539/9nm ،λ7=6532/4nm ،λ9
و  λ0=6535/45nmبه ترتیب در هر یک از کانالهای آن بهدست آمدهاند.
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جدول  :1دادههای بهدستآمده از شبیهسازی واتافتگر با مقادیر
مختلف L

در هر کانال

)TE (%

Q

)Δλ (nm

)λ0 (nm

)L (nm

کانال

8/75

5233/1

8/9

6503/3

8

6

8/5

9606/2

8/5

6538/1

68

2

8/71

2249/4

8/4

6536/1

28

9

8/54

9302

8/7

6532/0

98

7

8/95

6920

6/2

6539/4

78

5

8/51

4342

8/2

6537/7

75

1

8/5

9300/5

8/7

6535/9

58

4

8/72

65354

8/6

6535/4

55

0

 -5-3افزودن ساز و کار تواناساز به ساختار واتافتگر
در این بخش با استفاده از ساز و کار تواناساز پیشنهادشده برای فیلتر،
یک ورودی کنترلی به واتافتگر افزوده میشود .همانگونه که قبالً بیان
شد ،طول موجبر کنترلی باید بهاندازهای باشد که هر دو پرتو ورودی و
کنترلی با طی کردن مسافتهای برابر به همدیگر برسند .بر این اساس
ابعاد ساختار  57( 92×57میله در راستای  xو  92میله در راستای )z
انتخاب شدهاند .موجبر کنترلی با حذف  65میله و عمود بر موجبر ورودی
ایجاد شده است .یک نقص نقطهای نیز در انتهای این موجبر تعبیه شده
که وظیفه آن ایجاد اختالف فاز است.
در شکل  3ساختار کلی واتافتگر با ورودی تواناساز دیده میشود .در
این ساختار مقادیر  Rdو  Lهمانند حالت بررسیشده قبلی و شعاع نقص
واقع در انتهای موجبر کنترلکننده ، Rc ،برابر  625نانومتر در نظر گرفته
شدهاند .واتافتگر با وجود پرتو ورودی در موجبر کنترلی و نبود پرتو
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ورودی در موجبر کنترلی شبیهسازی شده است .طیف خروجی برای هر
دو حالت به ترتیب در شکلهای  68و  66دیده میشوند.

شکل  :9ساختار واتافتگر هشت کانال با قابلیت تواناسازی

طراحی واتافتگرهای مبتنی بر . . .

 -4نتیجهگیری
ما در این مقاله یک ساز و کار تواناساز برای فعال یا غیرفعال کردن
واتافتگری هشت کانال پیشنهاد کردیم .این روش بر اساس ایجاد اختالف
فاز در پرتو کنترلی با پرتو ورودی و ترکیب مخرب آنها با هم پیشنهاد
شده است .بدین منظور از یک نقص نقطهای درون موجبر کنترلی برای
ایجاد اختالف فاز  π/2بین پرتو کنترلی و پرتو ورودی استفاده شد .عیب
این ساز و کار تواناساز در بزرگتر کردن ابعاد ساختار افزار مورد نظر
است .ساز و کار طولموجگزینی این افزار تا حدودی ساده و بر مبنای
تغییر فاصله نقصهای طرفین نسبت به نقص مرکزی در ساختار نقص
تشدید است.
در تحقیقات بعدی میتوان به این موضوع پرداخت که چگونه با
حداقل افزایش ابعاد ساختار اصلی میتوان به چنین ساز و کار کنترلی
دست یافت .همچنین یافتن چنین ساز و کاری برای ساختارهای
ششضلعی نیز پیشنهاد میشود.

جدول  :2مقایسه مقادیر بهدستآمده برای طولموج مرکزی و بهره
انتقال بهدستآمده برای هر یک از حالتهای فعال و غیرفعال در
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شکل  :11طیف خروجی واتافتگر در نبود پرتو کنترلکننده

از نتایج شبیهسازی هر دو حالت مالحظه میشود که مقادیر
طولموجهای مرکزی در هر دو حالت فعال و غیرفعال یکسان هستند.
بدون حضور پرتو کنترلی کمترین بهره انتقال در حدود  %78و با حضور
پرتو کنترلی بیشترین بهره انتقال حدود  %99است .دادههای مربوط به
حالتهای فعال و غیرفعال واتافتگر در جدول  2دیده میشوند.
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