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دو  فوتونی بلوردر این مقاله یک فیلتر نوری بر مبنای  - یدهچک
کاهش این فیلتر با . مثلثی پیشنهاد شده استبعدی با ساختار شبکه 

ای در ک ناراستی نقطه ی وبر ورودی شعاع سه میله در مجاورت موج
طول  .دهد مییک کاواک تشدیدی را ارائه بر خروجی ابتدای موج

و % ٩٧ بازده گذرو  نانومتر است  ٤/١٥٥٢موج مرکزی این فیلتر  
میکرومتر  ١١٥ سطح مقطع کمتر از . داردنانومتر  ٣/٠پهنای باند 

  . کند میافزاره پیشنهادی را تایید قابلیت مجتمع سازی  ،مربع

 ،کاواک تشدیدی ،فیلتر نوری، فوتونی بلور –یدیکلمات کل
 .مخابرات نوری

   مقدمه -۱

سرعت انتقال اطالعات و تبادل  ،امروز یبا توجه به نیازهای ارتباط

در حال حاضر . ی مخابراتی است ها یکی از پارامترهای مهم شبکه  ها داده

ها که در مقایسه با الکتریسیته  استفاده از نور به عنوان حامل سیگنال

ی مخابراتی  ها سرعت بیشتری دارد، حجم ارسال اطالعات را در شبکه

ی  ها یفناور با بکارگیری. ده استنوری به طور چشمگیری افزایش دا

انتقال چندین توان از یک فیبر نوری برای  می) WDM( ١تقسیم طول موج

  .]۲و۱[ی متفاوت استفاده کرد ها کانال نوری با طول موج

های مخابراتی اند  ها و فرستنده های اساسی گیرنده قسمتها از  فیلتر

به کار ... های فرکانسی ناخواسته، پردازش سیگنال و  که برای حذف مولفه

ی نوری برای حذف نویز و  ها در مخابرات نوری از فیلتر. روند می

. شود میی اطالعاتی با فواصل طول موجی کم استفاده  ها جداسازی کانال

برای جلوگیری از پدیده پراش در حین  زیادا ضریب کیفیت ب ی ها فیلتر

  ].۳[روند میانتقال اطالعات درون فیبرهای نوری به کار 

به عنوان یکی از ساختارهای پایه برای طراحی  ٢فوتونیبلورهای 

راهکارهای متفاوتی برای طراحی فیلترهای . ی نوری بکار می روند ها فیلتر

های تشدیدی و ها، کاواکناراستیان نمونه به که به عنو نوری وجود دارد

                                                        
1 - Wavelength Division Multiplexing (WDM) 
2 - Photonic Crystal (PC) 

در این مقاله، با ایجاد  .]۵و  ۴[توان اشاره کرد میهای تشدیدی حلقه

ناراستی های محدود و با بهره گیری از ساختار مثلثی یک فیلتر نوری با 

ارائه شده است که در نانومتر  ۳/۰و پهنای باند  % T.E( ۹۷( ٣بازده گذر

  .مخابراتی قابل استفاده استپنجره سوم 

می معرفی  فوتونیاین پژوهش، فیلتر نوری مبتنی بر بلور  ۲در بخش 

ارائه فیلتر پیشنهادی چگونگی طراحی و ساختار ساختار  ۳در بخش  .شود

ارائه  ۴در بخش   طیف خروجی فیلتر و سایر نتایج شبیه سازی. می شود

  . خواهد شد

  فوتونی بلورهای بر مبتنی نوری فیلترهای  -۲

ضریب با الکتریک  ی از مواد دیمتناوب ی ها ، ساختارفوتونیی  ها بلور

 .دنباشتناوبی  ، دو یا سه بعددر یکتوانند  می  هستند کهشکست متفاوت 

دارای توان فیلترهای نوری با حجم کم و  می فوتونیی  ها بلور طراحیبا 

بکار گرفته قابلیت مجتمع سازی نوری ساخت که در مخابرات نوری 

  ].۶و۲[شوند 

های  ایجاد باند عثهای متناوب با پتانسیلها  رسانا در نیمهمانطور که  

ضریب شکست متناوب  ،شوند میها  الکترونبرای ممنوعه و مجاز انرژی 

 این . دهد مسیر حرکت موج الکترومغناطیسی را تحت تاثیر قرار می نیز

 ].۸و۷و۱[شود می )PBG( ٤فوتونی   باند ممنوعهباعث شکل گیری ویژگی 

ست که در آن هیچ فوتونی  ها محدوده ای از طول موج فوتونی   باند ممنوعه

نوری متفاوت  های فزارهاین ویژگی طراحی ا. یابدانتشار تواند در بلور  نمی

را ] ۱۰[و دی مالتی پلکسرها ، مالتی پلکسرها ، فیلترها]۹[  ها مانند سوییچ

  .سازد میممکن 

طول موج بازه دو بعدی،  فوتونیی  ها شده است که در بلور نشان داده

بلور و نسبت   باند ممنوعه به دو عامل ضریب شکست مواد تشکیل دهنده

ا ب .بستگی دارد ]a] (۱۱( فوتونیبلور   به ثابت شبکه) r(  ها شعاع حفره

                                                        
3 - Transmission Efficiency (T.E) 
4 - Photonic Bandgap (PBG) 

���! "#$%&'() *! +, *- ./&01 23456 7+8#9)' .:)0&) ;0< 2=>5$? @9)0A5B CD?E= F "GD<

gÆ½ hijki ljm nopqrs tuvw xyz{i |g}~��

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


را در  فوتونیی  ها بلور   توان باند ممنوعه میدو عامل  اینطراحی و تنظیم 

  .دلخواه تنظیم کرد   محدوده

 بلورباند ممنوعه    اگر طول موج مورد نظر برای فیلتر شدن در محدوده

 فقط در در جهت های مختلف درون بلور منتشر نمی شود وباشد  فوتونی

با ایجاد  گزینی طول موج. ی ایجاد شده حرکت کند ها  موجبرمسیر 

این ناراستی . شود میانجام   موجبرمجاورت یا در  ]۱۲[مسیردر  ناراستی

ی  ها تا شکل ]۱۳[ین نوع ناراستی یعنی ناراستی نقطه ای تر تواند از ساده می

  .باشد ]۵و۴[ی تشدیدی ها ی تشدیدی و حلقه ها ی مانند کاواک تر پیچیده

، طول موج مرکزی، پهنای باند، اصلی در طراحی فیلتری  ها مشخصه

ضریب کیفیت با تقسیم طول موج . هستند بازده گذرضریب کیفیت و 

نور   ، دامنهبازده گذرمنظور از . شود میمرکزی بر پهنای باند محاسبه 

  نشان دهندهبزرگتر بودن اندازه آن، خروجی در طول موج مرکزی است که 

 .کم فیلتر استتلفات 

 فیلتر طراحی  -۳

مثلثی   ی با ساختار شبکهدو بعد فوتونیبلور  بر مبنای یپیشنهاد فیلتر

ی هوایی استوانه ای شکل  ها این بلور از تناوب حفره .طراحی شده است

تشکیل شده  ۴۷/۳روی صفحه ای از جنس سیلیکون با ضریب شکست 

  ]. ۴[است

دو بعدی  فوتونیدر طراحی بلورهای ، معموال برای سادگی ساخت

پیشنهادی در    بلور پایه. دکنن می انتخابهوا را دهنده  مواد تشکیلیکی از 

  با تغییر اندازه. ه استتشکیل شدحفره  ۲۱و  ۲۷ ازبه ترتیب  zو  xراستای 

پنجره سوم مخابراتی   بازه ، باند ممنوعه بلور درو ثابت شبکه  ها شعاع حفره

  .تنظیم شده است

 RSoftدر نرم افزار  Band Solveشبیه ساز  با بهره گیری از 

photonic CAD نسبت  بلور برحسب تغییر فوتونی  باند ممنوعه تغییر

باند ممنوعه بلور  ۱شکل  .شود میمحاسبه به ثابت شبکه حفره شعاع 

به ترتیب با  TMو  TEباند ممنوعه مدهای . دهد میپیشنهادی را نشان 

نواحی سبز رنگ نشان دهنده باند  .اندهای قرمز و آبی نشان داده شده رنگ

  .هستند TMو  TEمدهای مشترک برای ممنوعه 

غالب است همچنین  TEشود که باند ممنوعه در مد  مشاهده می

تر شده و به سمت  ، باند ممنوعه پهن r/aسبت نکه با افزایش  توان دید می

  .شود می  جا به جا  های نرمالیزه بزرگتر فرکانس

 ،ها به ثابت شبکه نسبت شعاع میلهبرای  ۴۳/۰   با انتخاب اندازه

مشاهده . دآی می بدست ۲شکل مطابق نمودار ساختار باند این بلور 

 قرمز  با سایه که دارد TEشود که این ساختار دو باند ممنوعه در مد  می

 > ۴۵/۰ هبازکه اولین باند ممنوعه در  توان دید می. رنگ نشان داده شده اند

 a λ⁄ نانومتر برای ثابت شبکه،  ۴۸۲است که با در نظر گرفتن  ۲۸/۰>   

  .آید ست مینانومتر بد ۱۷۵۹تا  ۱۰۷۱های در بازه طول موج باند ممنوعه

  
  .به ثابت شبکهحفره تغییرات باند ممنوعه بر حسب نسبت شعاع :  ۱شکل 

  
  .TEدر مد  پایه فوتونیساختار باند ممنوعه بلور :  ۲شکل 

ورودی با   موجبر. دهد میفیلتر پیشنهادی را نشان  ساختار ۳شکل 

سپس با کاهش  .ایجاد شده است  xحفره در راستای محور  ۲۲حذف 

ورودی نوعی کاواک   موجبرسبز رنگ در مجاورت    شعاع سه حفره

خروجی   موجبر ،حفره ۱۰پس از آن با حذف . آید میبدست تشدیدی 

  با کاهش شعاع و افزایش ضریب شکست حفره ادامهدر . شود میساخته 

این . شود میخروجی ایجاد   موجبرای در ابتدای آبی یک ناراستی نقطه

خواهد  بازده گذرناراستی نقطه ای باعث کاهش پهنای باند فیلتر و بهبود 

 .شد

ی قرمز رنگ  ها انتخابی برای ثابت شبکه، شعاع حفره   با توجه به اندازه

ی آبی و سبز  ها شعاع حفره  ی اندازه. نانومتر خواهد بود ۲/۲۰۷برابر با 

انتخاب  ۳۷/۱آبی رنگ     نانومتر و ضریب شکست حفره ۶/۱۰۳رنگ 

میکرومترمربع است  ۱۱۵سطح مقطع ساختار پیشنهادی کمتر از . شود می

  .سازد که مجتمع سازی آن را امکان پذیر می
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  .ساختار فیلتر پیشنهادی: ۳شکل 

 سازی بیهش نتایج  -۴

در نرم  Full Waveشبیه ساز  ازفیلتر پیشنهادی برای شبیه سازی 

 حدودروش تفاضل م شود که با بهره گیری از میاستفاده  RSoftافزار 

چگونگی انتشار نور درون بلور را شبیه سازی ) FDTD( ١حوزه زمان

  .دهد مینشان  راپیشنهادی طیف خروجی فیلتر  ۴شکل  .کند می

  
  .پیشنهادی طیف خروجی فیلتر:  ۴شکل 

نانومتر و  λ( ۴/۱۵۵۲( شود که طول موج مرکزی فیلتر مشاهده می

این ) Q(نانومتر است در نتیجه ضریب کیفیت  ۳/۰آن  )Δλ( پهنای باند

افزاره  بازده گذرتوان دید که  می .آید بدست می ۶/۵۱۷۴فیلتر برابر با 

این فیلتر در مقایسه با  .ددهتیجه میاست که تلفات ناچیز آن را ن% ۹۷

پهنای باند کمتر و ضریب کیفیت بیشتری ]۱۵[تا  ]۱۲[مراجع فیلترهای 

  .شده استبازده گذر آن بیش از مراجع گفتههمچنین . دارد

متفاوت ضریب  هایاندازهطیف خروجی فیلتر به ازای  ۵شکل 

شود با افزایش  میمشاهده . دهد میرا نشان ) n(شکست ماده زمینه بلور 

                                                        
1  - Finite difference time domain (FDTD) 

ضریب شکست ماده زمینه بلور، طول موج مرکزی افزایش یافته و شکل 

بدین ترتیب  .شود میجا  تر جابهلندی ب ها موج خروجی به سمت طول موج

  .توان با تغییر ضریب شکست نیز طول موج مرکزی فیلتر را تنظیم کردمی

 ،۴۹/۳، ۴۷/۳، ۴۵/۳های اندازه مشخصات طیف خروجی به ازای

توان دید که می .شده استارائه  ۱در جدول  nبرای  ۵۵/۳و  ۵۳/۳، ۵۱/۳

همچنین ضریب . توان کاهش دادنانومتر نیز می ۲/۰پهنای باند کانال را تا 

  .واحد قابل افزایش است ۷۷۰۰کیفیت نیز تا بیش از 

  

های مختلف داده شده در به ازای اندازه پیشنهادی طیف خروجی فیلتر:  ۴شکل 

یب شکست ماده زمینه بوط به طول موج .متن برای ضر ها از چپ به راست مر

یب شکست است ین ضر ین تا بیشتر   .کمتر

  .nختلف مهای اندازهی اصلی فیلتر به ازای  ها مشخصه:  ۱جدول 

n λ (nm) Δλ (nm) Q T. E (%)  

۴۵/۳  ۸/۱۵۴۴ ۴/۰ ۳۸۶۲ ۷۸ 

۴۷/۳ ۴/۱۵۵۲ ۳/۰ ۶/۵۱۷۴ ۹۷ 

۴۹/۳ ۹/۱۵۶۰ ۳/۰ ۵۲۰۳ ۷۵ 

۵۱/۳ ۹/۱۵۶۸ ۲/۰  ۵/۷۸۴۴ ۹۷ 

۵۳/۳ ۱/۱۵۵۷ ۲/۰ ۵/۷۷۸۵ ۹۳ 

۵۵/۳ ۲/۱۵۸۵ ۲/۰ ۷۹۲۶ ۸۶ 

 

  یریگ جهینت  -۵

طول  در این پژوهش ساختاری برای فیلترهای نوری پیشنهاد شد که

نانومتر و ضریب کیفیت  ۳/۰نانومتر، پهنای باند  ۴/۱۵۵۲موج مرکزی 

 ۱۱۵کمتر از سطح مقطع  و% ۹۷ بازده گذر. دهد میرا نتیجه  ۶/۵۱۷۴

ی شاخص فیلتر پیشنهادی است که امکان  ها میکرومترمربع از ویژگی

سازی نشان داد که با افزایش نتایج شبیه .کند میمجتمع سازی آن را فراهم 

فیلتر به سمت طول  طول موج مرکزیضریب شکست ماده زمینه بلور، 
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این گزینه برای تنظیم طول موج توان از و مید کنلندتر تغییر میموج های ب
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