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 چکیده

 موجبر مستقیم و حلقوییک ساختار دو بعدی شامل یک موجبر مستقیم و یک موجبر حلقوی در اینجا بیان می شود.هر دو 

در اینجا یک رزوناتور میکرو حلقوی )فیلتر( شبیه سازی شده است. با .  پوشش محافظشامل دو قسمت هستند: هسته و 

ر . ماده ساخت رزوناتوو اغلب فرکانس ها را بدون تضعیف عبور می دهد تغییر پهنای هسته، فرکانس فیلتر کنترل می شود

هسته می باشد. این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار برای    2AgGaSحلقوی کوارتز برای پوشش محافظ و  میکرو

 شده است.انجام شده است و نتایج آن حاصل  5.2ن کامسول ورژ

 حلقوی، فیلتر، نرم افزار کامسول میکروموجبر،  واژه های کلیدی:

 

 مقدمه-1

پاالسی و همکاران، ( دارندبلیت تنظیم جذابیت و کارایی خوبی علت پهنای باند عریضتر و قافیلترهای نوری مایکروویو به         

دیوایس ها می باشد چرا که یک مولفه  نوری ، رزوناتور میکرو حلقوی یکی از تطبیق پذیر ترین از بین دیوایس های. 1(2010

ل تنظیم استفاده یک فیلتر با پهنای باند قابنوان که می تواند به ع 2(2000)آبسیل و همکاران، انتخاب فرکانس می باشد

کاربردهای فیلتر حلقوی این است که می تواند به عنوان یک فیلتر انتخاب یکی از مهم ترین  .3(2011)ژانگ و همکاران، شود

                                                                                 فرکانس عمل کند و اغلب فرکانس    ها را بدون تضعیف عبور دهد)فیلتر میان نگذر(.                                                  

 قابلیت تنظیم آن می باشد. فرکانس رزونانت می تواند توسط چندین چیز از جمله ،مهم ترین خاصیت فیلتر ) رزوناتور( حلقوی

                                                             
1 .i et allacPa 
2  .Absil et al 
3 .Zhang et al 
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یک رزوناتور حلقوی  notch1در اینجا رویکردی ارائه می شود تا به وسیله آن فرکانس  تغییرات شعاع داخلی حلقه تنظیم شود.

 گذر کنترل کنیم. از پهنای هسته به عنوان پارامتر کنترلی ساختار استفاده شده است.لتر میان نبر پایه ی فیرا 

 فیلترساختار -2

 حلقوی را نشان می دهد که شامل یک موجبر مستقیم و یک موجبر حلقوی می باشدکه با هم کوپل فیلتر، یک  1شکل         

 شده اند.

 

 

 حلقوی فیلتر: 1شکل                                                                    

 

                                                                                                                                                          

 (در پورت ورودی و کوپل شدن آن با رزوناتور حلقوی می تواند توسط یک ماتریس بیان شود:i1Eسیگنال تحریک )                  

      (1  )                                                             ] [
𝐸𝑖1
𝐸𝑖2

  ] 𝑡 𝑘
−𝑘 ∗ 𝑡 ∗

 [   =  ]  𝐸𝑡1
𝐸𝑡2

[     

t1E    وt2E  حلقوی می باشند.  قیم ومستبه ترتیب سیگنال های خروجی از موجبرt  ضریب انتقال کوپلرها وk  ضریب

 کوپلینگ کوپلرها می باشند و داریم:

 

     (2)                                                                                   1  =I 2k I +I 2t I    

 

                                                             
 اغلب فرکانس ها بدون تضعیف از فیلتر عبور می کنند. . 1
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 شود:در موجبر حلقوی ، انتشار موج به صورت زیر توصیف می 

   (3  )                                                                                                      jQ-L e t2=Ei2E     

L  ضریب تلفات برای انتشار در حلقه وQ .فاز می باشد 

 ضریب انتقال و فازش به صورت زیر بیان می شود:

  (4)                                                                                          t
jQ-I t I e =t 

 به صورت زیر بیان می شود: t1E( ، 4( و )3(، )2(، )1از )

  (5)                                                                        tQei1 E  
𝐼 𝑡 𝐼−𝐿 𝑒

−𝑗(𝑄−𝑄𝑡) 

1−𝐼 𝑡 𝐼 𝐿 𝑒
−𝑗(𝑄−𝑄𝑡) 

 

 میدان صفر است و بنابراین موقعیت،  I t I= Lو  باشد π2مضرب صحیحی از  tQ-Q مشاهده می شود که اگر اختالف فاز

 1(2006یاریو، رابس و همکاران (بیان می شود  notchمطلوب برای یک فیلتر 

 رخ طوری انتخاب می شوند که پدیده انعکاس داخلی کل پوشش محافظموج ورودی از طریق هسته منتشر می شود. هسته و 

             در مدل   .]8[خواهد بود 5/2و ضریب شکست هسته  5/1، پوشش محافظضریب شکست  بدهد.

 

وسط ت به عنوان هسته می باشد. سیگنال تحریکپیشنهادی یک حلقه با سه الیه داخلی استفاده شده است که الیه وسطی 

 خارج می شود. 2وارد و از پورت  1نوری با طول موجهای مختلف از پورت 

 شبیه سازی-3

رسم شده  5.2ورژن  میکرومتر بااستفاده از نرم افزار کامسول 0.22و  0.18برای پهنای هسته زیر پاسخ فیلتر  2 در شکل       

نمودار شکل زیر انتقال بر حسب طول موجهای متفاوت را نشان می دهد. با تغییر پهنای هسته مشاهده می شود که  است.

 جابجا می شود. نمودار انتقال نسبت به طول موجها

                                                             
1  .Yariv et al 
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 میکرو 0.22و  0.18: پاسخ فیلتر برای پهنای هسته 2شکل                                         

  نتیجه گیری-4

در این مقاله یک رزوناتور ) فیلتر( حلقوی در مقیاس میکرو، در نرم افزار کامسول طراحی شده است که نمودار انتقال را         

جابجا می کند. مشاهده  میکرومتر می باشند را 0.22و  0.18که در اینجا  بر حسب طول موج، نسبت به تغییرات پهنای هسته

می شود که  اغلب فرکانس ها بدون تضعیف از فیلتر عبور می کنند و تنها در تعداد محدودی فرکانس های خاص به جای 

                                             صورت می گیرد. که همان تضغیف فرکانس می باشد، انتقال، انعکاس
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 Design Of a Microring Filter 
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Abstract. A structure of a direct and ring waveguide is implemented . This 

Structure has a core and a cladding. A microring filter was simulated. By  

Changing the core width, the frequency of the filter was controlled. 

Materials are Quartz for cladding and AgGaS2 for core. COMSOL 5.2 is  

Used for simulation. 

Keywords: waveguide, microring, filter, COMSOL software 
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