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Περίληψη 
Ο πρώτος βασικός άξονας της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

φωτονικών διατάξεων με σκοπό την υιοθέτηση τους σε οπτικά δίκτυα επικοινωνιών επόμενης 

γενιάς. Η υιοθέτηση αυτών των διατάξεων, θα επιτρέψει την ευρεία και σε βάθος ηλεκτρο-οπτική 

ολοκλήρωση, ενεργοποιώντας την οπτική διασύνδεση υπερ-υψηλών ταχυτήτων και χαμηλής 

κατανάλωσης λειτουργία για χρήση τόσο στο telecom όσο και στο datacom δίκτυο. Τα στοιχεία 

αυτά, θα υιοθετηθούν ευρέως ως βασικά κυκλώματα σε αμιγώς οπτικά συστήματα μεταγωγής για 

χρήση σε οπτικούς κόμβους, επιτρέποντας την υλοποίηση τοπολογιών ελαστικών οπτικών 

δικτύων. Δεύτερος βασικός άξονας της διατριβής αυτής, είναι η δημιουργία διατάξεων οπτικής 

διεπαφής υψηλής απόδοσης κυκλωμάτων πυριτίου, ανεκτικών σε αστοχίες που εισάγονται κατά 

τα στάδια κατασκευής και συναρμολόγησης.  

Το πρώτο σημαντικό θέμα που μελετήθηκε στα πλαίσια αυτής της διατριβής, ήταν ο 

σχεδιασμός στοιχείων φίλτρων κατασκευαςμένων σε τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου, με 

σκοπό την υιοθέτησή τους σε τοπολογίες ελαστικών οπτικών δικτύων. Επιτεύχθηκε σχεδιασμός 

δομής σειριακά συζευγμένων θερο-οπτικά ελεγχόμενων δομών δακτυλίων μεταβλητού λόγου 

σύζευξης αξιοποιώντας δομές ΜΖΙ, για λειτουργία προσαρμοστικού εύρους ζώνης και 

μεταβλητού μήκους κύματος συντονισμού. Σχεδιάστηκε επίσης αναβαθμισμένη έκδοσή τους 

αξιοποιώντας εγκοπές αέρα για ενίσχυση των φασματικών τους χαρακτηριστικών, διαμέσου της 

αποδοτικότερης θερμικής απομόνωσης μεταξύ των κυματοδηγών. Η πειραματική τους 

αξιολόγηση κατέδειξε την άριστη συμπεριφορά τους ως μεταβλητά στοιχεία φίλτρων. Το δεύτερο 

σημαντικό θέμα που μελετήθηκε, ήταν ο σχεδιασμός οπτικής διάταξης για χρήση οπτικού 

συζεύκτη διεπαφής φωτονικών κυκλωμάτων πυριτίου με πολυμερικούς κυματοδηγούς και οπτικές 

ίνες. Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε δημιουργία κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου, αξιοποιώντας 

το κριτήριο των σταθερών απωλειών της ζεύξης ανά μονάδα μήκους διάδοσης. Ο αδιαβατικός 

οπτικός συζεύκτης, χαρακτηρήστηκε από χαμηλό αριθμό απωλειών, μεγάλο εύρος ζώνης 

λειτουργίας, και ικανοποιητική ανοχή σε ατέλειες που εισάγονται στα στάδια κατασκευής και 

συναρμολόγησης. Τέλος, το τρίτο σημαντικό θέμα που μελετήθηκε, ήταν ο σχεδιασμός 

τρισδιάστατου οπτικού συζεύκτη για οπτική διασύνδεση κυματοδηγών πυριτίου με κυματοδηγό 

εγχαραγμένο σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού, για λειτουργία και στις δύο πολωτικές 

καταστάσεις αξιοποιώντας τεχνικές παθητικής ευθυγράμμισης. Ο σχεδιασμός βασίζεται στη 

δημιουργία κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου για σύζευξη οπτική ισχύος σε υπό γωνία 

κυματοδηγό γυαλιού, βασισμένης στην αρχή σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους. Η 

προσομοιωτική μελέτη κατέδειξε υψηλή απόδοση σύζευξης ισχύος, ενώ η συνολική διάταξη 

χαρακτηρήστηκε από ευρυζωνικότητα και μεγάλη αντοχή σε κατασκευαστικές ατέλειες και 

ατέλειες που εισάγονται στο στάδιο της συναρμολόγησης.  

Λέξεις κλειδιά 
Δίκτυα οπτικών ινών, Οπτικές διασυνδέσεις, Ελαστικά οπτικά δίκτυα, Παθητική πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης πυριτίου, Φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, Συμβολόμετρο Mach-Zehnder - 

ΜΖΙ, Δομή δακτυλίων, Δομή σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων, Θερμο-οπτικός έλεγχος, 

Αρχή σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους, Αδιαβατική σύζευξη οπτικής ισχύος, 

Τρισδιάστατος συζεύκτης οπτικής ισχύος, Τεχνική συναρμολόγησης παθητικής ευθυγράμμισης 
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Abstract 
The first main purpose of this thesis is the development of integrated photonic devices for their 

adoption in next generation optical communications networks. The adoption of these devices will 

allow broad and in-depth electro-optical integration, enabling ultra-high-speed, and low-power 

consumption optical interconnection for use in both telecom and datacom networks. These 

elements will be widely adopted as basic circuits in all-optical switching circuits for use in optical 

nodes, allowing the implementation of elastic optical network topologies. The second purpose of 

this thesis is the development of high-performance optical interfaces for silicon photonics 

platform, that will be tolerant in misalignments induced during fabrication and assembly process. 

The first major issue studied in this thesis was the design of filter elements fabricated on silicon 

photonics integration platform, targeting their adoption in elastic optical network topologies. A 

thermo-optically controlled element consisting of a two serially coupled ring resonator cavities 

with variable coupling ratio, achieved by utilizing MZI structures, was developed and exhibited 

adaptive bandwidth and variable wavelength tuning operation. An upgraded version of this 

element was designed, utilizing air trenches to enhance its spectral characteristics, via more 

efficient thermal insulation between the waveguides. Experimental evaluation of the proposed 

devices demonstrated their excellent behavior as variable optical filters. The second major issue 

studied, was the design of optical interface between silicon photonics to polymer waveguides, and 

fiber optics. Optical interfacing was based on the design of a silicon waveguide taper, by following 

the constant loss per unit length criterion. The adiabatic optical coupler is characterized by low 

coupling loss, high operation bandwidth, and sufficient tolerance to imperfections induced during 

fabrication and assembly processes. Finally, the third major issue studied was the design of a 3D 

optical coupler for optical interfacing of silicon waveguides with waveguides inscripted in glass 

integration platform using passive alignment techniques, and operating in both polarization states. 

Design is based on the silicon waveguide taper width profile extraction, enabling optical power 

transfer from silicon to angled glass waveguide, based on the principle of constant loss per unit 

length. Simulation studιes revealed high power coupling performance, while the overall circuit 

was characterized by broadband and high tolerance operation. 

 

Keywords 
Fiber Optical networks, Optical Interconnects, Elastic optical Networks, Silicon Photonics 

passive integration platform, Photonic Integrated Circuits, Mach-Zehnder Interferometer, Ring 

Resonator element, Serially coupled ring resonator, Thermo-optical tuning, Constant loss per unit 

length, Adiabatic optical power coupling interface, 3D optical power coupler, Passive alignment 

assembly process 
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Πίνακας συντμήσεων 
 

ADRR Add-Drop Ring Resonator 

AOC Active Optical Cable 

APF All-pass Filter 

ASE Amplified spontaneous emission 

ASIC Application-specific integrated circuit 

BOX Buried Oxide 

BVT Bandwidth Variable Transponder 

CLT Constant Loss Taper 

CMOS Complementary metal–oxide–semiconductor 

CMP Chemical mechanical polishing 

CMT Coupled Mode Theory 

CPU Central Processing Unit 

CVCS Continuous Varying Crossection 

CVD Chemical Vapor Depostion 

CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing 

DCI Data Center Interconnect 

DEMUX De-multiplexing 

DSP Digital Signal Processing 

DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 

EBL Electron Beam Lithography 

EDFA Erbium-Doped Fiber Amplifier 

EME Eigenmode expansion 

EON Elastic Optical Network 

EOP Elastic Optical Path 

ER Extinction Ratio 

FA Fiber Array 

FDE Finite Difference Eigenmode 

FDTD Finite-difference time-domain 

FMM Film mode matching 

FOM Figure of Merit 

FSR Free Spectral Range 

FTTH Fiber to the Home 

FWHM Full Width Half Maximum 

GC Grating Coupler 

HPC High Performance Computing 

HSQ Hydrogen silsesquioxane 

ICP Inductively coupled plasma 

IP Internet Protocol 

IR Infrared 

ITU International Telecommunication Union 

LPCVD Low pressure chemical vapor deposition 
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LTO Low Temperature Oxide 

MCF Multi-Core Fiber 

MEMS Micro-Electro-Mechanical Systems 

MFD Mean Field Diameter 

MIMO Multiple-input and multiple-output 

MPW Multi Project Wafer 

MRR Multiple Ring Resonator 

MUX Multiplexing 

MZI Mach–Zehnder interferometer 

OFDM Orthogonal frequency-division multiplexing 

OPCB Optical Printed Circuit board 

OV Overlap 

PAM Pulse Amplitude Modulation 

PCB Printed Circuit board 

PCE Polarization Conversion Efficiency 

PDL Polarization Dependent Loss 

PDM Polarization-division multiplexing 

PECVD Plasma-enhanced chemical vapor deposition 

PER Polarization Extinction Ratio 

PLC Planar Waveguide Circuits 

QSFP Quad- small form-factor pluggable 

RF Radio Frequency 

RI Refractive Index 

RIE Reactive-ion etching 

ROADM Reconfigurable optical add-drop multiplexer 

RU Rack Unit 

RWA Routing and wavelength assignment 

SDM Space division multiplexing 

SDRR Series cascaded Double Ring Resonator 

SEM Scanning electron microscope 

SFP Small form-factor pluggable 

SM Single Mode 

SMF Single mode Fiber 

SOA Semiconductor optical amplifier 

SOI Silicon-on-Insulator 

SSC Spot Size Converter 

TED Thermal eigenmode decomposition 

TIA Transimpedance amplifier 

VCSEL Vertical-cavity surface-emitting laser 

WAN Wide Area Network 

WDM Wavelength Division Multiplexing 

WSS Wavelength selective switching 
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Ευχαριστίες – Αντί Προλόγου 
 

Καλοκαίρι 2013. Στο εργαστήριο Φωτονικής των Παλαιών Κτιρίων Ηλεκτρολόγων, μπροστά 

σε έναν εργαστηριακό πάγκο, συζητώ για την Φωτονική Ολοκλήρωση, τους τομείς υϊοθέτησής 

της, και για ολοκληρωμένους κυματοδηγούς. Η θύμηση μου από εκείνη τη στιγμή είναι ανάμεικτη 

μεταξύ γνωστικών αντικειμένων, ερευνητικών ενδιαφερόντων, διάθεσης για εξερεύνηση αυτού 

του άγνωστου κόσμου, και ανυπομονησία για τα πρώτα βήματα μετά τη Σχολή. Ένα ανάμεικτο 

συναίσθημα, του πόσο μικρός είμαι μπροστά σε όλα αυτά, και του πόσοι ορίζοντες ξανοίγονται 

μπροστά μου, τα πρώτα φτερουγίσματα σε έναν καινούργιο ουρανό...  

Σήμερα έχουν αλλάξει πολλά από τότε, ακόμα και η περιγραφή εκείνης της συνάντησης. Η 

συνάντησή μου εκείνη την ημέρα με τον κ. Αβραμόπουλο, στο Εργαστήριο Φωτονικών 

Επικοινωνιών (ΕΦΕ), μπροστά στον πάγκο του RF probe station. Κάτι όμως δεν έχει αλλάξει, και 

από άλλη θέση αυτή τη φορά, νιώθω το ίδιο συναίσθημα, αυτά τα φτερουγίσματα με την ίδια 

ζωντάνια και το ίδιο πάθος για εξερεύνηση. Στη διατήρηση αυτού του συναισθήματος συνέβαλε 

πολύς κόσμος, αλλά πρώτα και κύρια ο καθηγητής κ. Αβραμόπουλος, και από αυτόν τον άνθρωπο 

θα ήθελα να ξεκινήσω τις ευχαριστίες αυτές.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή κ. Ηρακλή Αβραμόπουλο, για την ευκαιρία 

που μου έδωσε να γίνω μέλος του Εργαστηρίου Φωτονικών Επικοινωνιών, και μέρος αυτής της 

πολυδιάστατης προσπάθειας του Εργαστηρίου για εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης, για 

επίτευξη τεχνολογικών λύσεων, και για την συμβολή του στα πλαίσια του Δημοσίου 

Πανεπίστημίου. Ο κ. Αβραμόπουλος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φωτονικών Επικοινωνιών, 

επιστήμονας διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρισης στον τομέα της οπτικής και των λέιζερ, για την 

οποία δε χρειάζεται να προσθέσω εγώ κάτι, με βοήθησε να δω τον ευατό μου μέσα σε όλη αυτή 

την πολύχρονη επιστημονική περιπέτεια. Η καθοδήγησή του ήταν καθοριστική, και οι 

παρατηρήσεις του πάντα ικανές για να δημιουργήσουν ερωτήματα, προβληματισμούς, 

αναζητήσεις, λύσεις, επάνω σε μία πορεία έμπνευσης για θεωρητική και πειραματική ενασχόληση. 

Θα ήθελα όμως να πω δυο λόγια για τον άνθρωπο κ. Αβραμόπουλο. Έναν πραγματικό συν-

ομιλητή, που με ήθος και ευγένεια, στάθηκε Δάσκαλος δίπλα μου. Έναν άνθρωπο που μπόρεσα 

να μοιραστώ τους προβληματισμούς μου, και που πάντα με την οξυδερκή και ώριμη σκέψη του, 

μού έδωσε συμβουλές και τροφή για σκέψη ζωής. Για όλα αυτά θέλω να τον ευχαριστήσω 

ειλικρινά. 

Δε θα μπορούσα εδώ, να μην αναφερθώ στον Δημήτρη Καλαβρουζιώτη. Έναν Ερευνητή με 

όλη τη σημασία που θα μπορούσε να έχει αυτή η λέξη. Επιστημονικό εύρος και βάθος, 

απαράμμιλη μεθοδικότητα, αλλά κυρίως ασίγαστη όρεξη για ψάξιμο. Η ανησυχία που τον 

διακρίνει, και η διερεύνηση των μικρών λεπτομερειών, ανοίγουν πολλές φορές πλέρια 

επιστημονικά ζητήματα και μεθοδολογικές επαναπροσεγγίσεις. Αλλά για μένα ο Δημήτρης δεν 

είναι μόνο αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που από το ξεκίνημά μου στο εργαστήριο, μου έδειξε το δρόμο 

σε όλο αυτό το φανταστικό κόσμο του σχεδιασμού φωτονικών κυκλωμάτων. Η διορατικότητα και 

το πάθος του, ήταν για μένα μία αστείρευτη πηγή ιδεών και προβληματισμών, καθώς και ένα 
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πρότυπο για να συνεχίσω. Είναι τόσα πολλά που θα ήθελα να αναφέρω από την περίοδο με τον 

Δημήτρη στο εργαστήριο, αλλά θα αυτοπεριοριστώ. Από ξενύχτια πάνω από το probe station, 

ένταση για τη συγγραφή και κατάθεση εκείνων των papers (με το συνεπακόλουθο ποτάκι 

αποσυμπίεσης!), το πρώτο συνέδριο στη Βαρκελώνη, μέχρι ατελείωτες αναζητήσεις τεχνικής και 

μή, φύσης. Θέλω να πω λοιπόν, ένα από βάθος καρδιάς ευχαριστώ στον Δημήτρη, που με την 

καθοδήγησή του, η διατριβή αυτή έγινε πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαιτέρως προκλητική.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στους μεγαλύτερους του Εργαστηρίου. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον Δημήτρη Αποστολόπουλο για τις ευκαιρίες που μου έχει δώσει όλα αυτά τα 

χρόνια, να ασχοληθώ με επιστημονικά αντικείμενα και να διερευνήσω περιοχές της Φωτονικής. 

Η γνώσεις του επί του τομέα της Φωτονικής, η οξεία ματιά που αντιμετωπίζει επιστημονικά και 

τεχνικά ζητήματα, καθώς και η δυναμική της αποφασιστηκότητάς του, καθιστούν τη συνεργασία 

μαζί του ευχάριστη και παραγωγική, και γι αυτό το λόγο, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την 

εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει. Θα ήθελα εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παρασκευά 

Μπακόπουλο, που από την πρώτη στιγμή μου στο Εργαστήριο, υπήρξε ένας άνθρωπος που μου 

εμπιστεύτηκε την ενασχόληση και διερεύνηση μιας ολόκληρης σειράς προκλήεσων. Η 

επιστημονική επάρκεια και η δυνατότητα του να θυμάται όλες τις λεπτομέρειες, τον καθιστούσε 

στο Εργαστήριο τον άνθρωπο που θα συζητούσες μαζί του κάθε ενδιαφέρουσα (ή όχι!) σκέψη και 

που θα σου έδινε τη σκιαγράφηση του δρόμου που θα έπρεπε να ακολουθήσεις για την περαιτέρω 

διερεύνησή του. Ένα ευχαριστώ όμως θα ήθελα να πω και στον Στέφανο Δρη, που αν και δεν 

είχαμε στενή ερευνητική συνεργασία, ώντας η ζωντάνια του εργαστηρίου και ένας αιχμηρός 

ερευνητής με πείσμα να ολοκληρώσει αυτό που βάζει στο μυαλό του, είχα την ευκαιρία να 

περάσουμε μαζί εκείνες τις καλές-μέρες στο SPIE! Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Γιάννη Γιαννούλη, για όλη τη συνεργασία μας, τη βοήθειά του, και τις συζητήσεις γύρω από τόσες 

επιστημονικές και τεχικές προκλήσεις, που με την μεθοδικότητα στην ενασχόλησή του, και την 

καινοτομία στην επιστημονική του σκέψη, γεννιούνται πολύ όμορφα αποτελέσματα. Αποτελεί 

όμως, και έναν άνθρωπο που η σκέψη του, συχνά προκλητικά αιρετική, αποτελεί σημείο αναφοράς 

για γέννηση σύγχρονων ερωτημάτων και προβληματισμών. Ξεκινώντας από την πρώτη μέρα στο 

Εργαστήριο, ο Νίκος Ηλιάδης μου έδωσε κάποιο αρχικό υλικό για τα πρώτα διαβάσματα. Ο Νίκος, 

συνεπής στα αντικείμενα που καταπιάνεται, πολύ καλός γνώστης του εργαστηρίου, και πάντα 

αποτελεσματικός, ήταν πολύ σημαντική βοήθεια δίπλα μου για την διενέργεια τόσων πειραμάτων. 

Πέρα όμως από τη βοήθεια, και τα πρώτα διαβάσματα, με τον Νίκο μοιραστήκαμε ευχάριστες 

στιγμές στο πείραμα στην Ericsson, πολλές προσωπικές στιγμές, κοινές ανησυχίες και 

προβληματισμούς, και μέσα από τις κοινές αναφορές και πρακτικές, περάσαμε πολύ όμορφα τις 

στιγμές στο Εργαστήριο. Για όλα αυτά, αλλά κυρίως για τη στάση ενός πραγματικού φίλου στα 

δύσκολα, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω θερμότατα και να του ευχηθώ ότι καλύτερο. Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ θα ήθελα να πω στον Γιάννη Λαζάρου, για τη συνεργασία μας στα πλαίσια των 

ερευνητικών μας δραστηριοτήτων, καθώς και για όλες τις συμβουλές και την καθοδήγηση που με 

βοήθησαν σε αυτή την πολυετή πορεία! Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να πω επίσης στον Χάρη 

Ζερβό, λίγο πιο φρέσκο στα μέλη του Εργαστηρίου, με έναν διαφορετικά όμορφο αέρα, και μία 

άμεση δυναμικότητα, που σε κάνει χαρούμενο να συνεργάζεσαι μαζί του. Η συνεργασία με τον 
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Χάρη σε αχαρτογράφητες ερευνητικές περιοχές αποτελεί μία ιδιαίτερη πρόκληση. Η Μαριλύ 

Σπυροπούλου χαρακτηρίζεται από προσήλωση, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, 

χαρακτηρηστικά πολύ σημαντικά για έναν συνεργάτη, και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την 

συνεργασία μας. Ένα ευχαριστώ για την συνεργασία μας, θέλω να πω, στην Κατερίνα 

Μπασκιώτη, για τη συνεργασία μας στο πολύ ενδιαφέρον θέμα της μελέτης συστημάτων 

συζευγμένων κυματοδηγών, και της εύχομαι να πετυχαίνει όλους τους στόχους της. Ένα 

ευχαριστώ θα ήθελα να πω και στον Χρήστο Κουλουμέντα για τη συνεργασία που είχαμε, έναν 

ερευνητή με επιμονή και μεθοδική ερευνητική αντίληψη. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Πάνο Γκρούμα, μεθοδικό και σε βάθος γνώστη του εργαστηρίου, πάντα πρόθυμο να σε βοηθήσει 

σε όποιο πρόβλημα αντιμετωπίσεις. Ένα ευχαριστώ επίσης και στον Βασίλη Κατωπόδη, για τη 

συνεργασία μας και για την πάντα ευχάριστη διάθεσή του στο εργαστήριο. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον Κωστή Χριστογιάννη για την συνεργασία μας, και την ευχάριστη διάθεση 

βοήθειας που έχει. Θα ήθελα εδώ να ευχηθώ καλή αρχή στη Μαρία Μασσαούτη και στον Νίκο 

Λύρα, στα νεότερα μέλη του Εργαστηρίου.  

Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθώ στα παιδιά της γενιάς μου, θέλοντας να τους ευχηθώ 

καλή δύναμη στη συνέχεια του διδακτορικού τους. Ο Γιάννης Κανάκης, μεθοδικός και 

προσηλωμένος ερευνητής, έχει τη δυνατότητα με ότι καταπιάνεται, να το φέρνει εις πέρας 

ακολουθώντας μια τόσο σειριακά μεθοδική προσσέγγιση, που είναι όντως αξιοζήλευτη. Με τον 

Γιάννη,  πέρα από την πρώτη φορά που μου μίλησε για το Εργαστήριο, περάσαμε πολλές ώρες 

στο εργαστήριο, αλλά και πολλές φορές συζητώντας για ενδιαφέροντα ερευνητικά αντικείμενα! 

Ο Γιάννης όμως χαρακτηρίζεται και από μια αποφασιστηκότητα στη ζωή του, και μια καθαρή 

αισιοδοξία, που πάντα είναι βοηθητική, σε όλες αυτές τις στιγμές που έχουμε μοιραστεί, και για 

αυτό θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Στον Χρήστο Σπαθαράκη, θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια 

στην καινούργια αρχή, που έχει κάνει, και σε όλη τη συνέχεια στις ρότες του Αιγαίου (και όχι 

μόνο) με το Ferryhopper. Αξιέπαινος ερευνητής, χωρίς να το βάζει κάτω, και έτοιμος για τα 

δύσκολα, ήταν ευχάριστη παρουσία στο Εργαστήριο, εκτός από τις περιπτώσεις που με έβγαζε 

ματ! Με τον Νίκο Αργύρη, βαθύ γνώστη του εργαστηρίου και του DSP, μοιραστήκαμε μια σε 

κάποιο βαθμό κοινή διαδρομή λόγω ηλικίας, προβληματισμούς για ερευνητικά ενδιαφέροντα, 

σχεδιασμούς και απόπειρες για ηρωϊκά πειράματα, αλλά και κουβέντες για κοινωνικούς ηρωϊκούς 

πειραματισμούς. Θα ήθελα για όλα αυτά να τον ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

επίσης τον Κώστα Τόκα, για όλη τη συνεργασία μας αυτά τα χρόνια, και για όλες τις ωραίες 

στιγμές που περάσαμε στο Εργαστήριο. Ο Κώστας, ως άνθρωπος με ήθος, προθυμία προσφοράς, 

και πάντα με χαμόγελο, μπορεί να καταφέρει τους στόχους που βάζει. Τα παιδιά, θα ήθελα να τα 

ευχαριστήσω και για την εμπειρία μας, για την γνωριμία με καινούργια πράγματα και νόμους!, 

στο ταξίδι μας στην Αμερική. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Λευτέρη Γουναρίδη, για όλη 

την συνεργασία μας, και κυρίως για την βοήθεια του σε θέματα οπτικών χαρακτηρισμών και 

σχεδιασμού. Στον Χρήστο Τσώκο, έναν ερευνητή με πείσμα, πάθος, και αποτελεσματικότητα, έχω 

να πω ένα πραγματικό ευχαριστώ για τη συνεργασία. Στην Κωσταντίνα Καντά, εύχομαι καλή 

συνέχεια στο διδακτορικό της, και να συνεχίσει όπως τώρα με ερευνητικό πείσμα στα 

ενδιαφέροντά της. Στους νεότερους Δημήτρη Ζαβιτσάνο, και Αδάμ Ραπτάκη, προσηλωμένοι και 
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οι δύο ερευνητές, εύχομαι καλή δύναμη και να τα βγάλουν πέρα με αυτά τα περίεργα, κβαντικά 

φαινόμενα! Η παράγραφος αυτή είναι δίκαιο να κλείσει με τον Παναγιώτη Τουμάση, έναν 

ερευνητή, με πείσμα, όρεξη για να μάθει και να ερευνήσει επιστημονικά αντικείμενα και 

φαινόμενα, γνώστη του εργαστηριακού πάγκου, αλλά κυρίως σταθερότητα (>96% !). Τον 

ευχαριστώ για τη συνεργασία και του εύχομαι καλή συνέχεια! 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Βάσια Λαμπροπούλου, την Πόλυ Βλάση, και την Μαρία 

Αναγνωστοπούλου, για όλη τη βοήθειά τους, χωρίς την οποία η περάτωση του ερευνητικού έργου, 

και των υπόλοιπων υποχρεώσεων του Εργαστηρίου, θα ήταν ακατόρθωτη. Ένα μεγάλο 

ευχαριστώ, οφείλω και θέλω να το πω, στους συναδέλφους Κώστα Τσουκαλά και Χρήστο Κούλη, 

που περάτωσαν τις Διπλωματικές τους εργασίες υπό την επίβλεψη του κ. Αβραμόπουλου, και 

προσέφεραν σε εμένα πολλούς προβληματισμούς και προτάσεις στο αντικείμενο των φωτονικών 

κυκλωμάτων. 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου επιτραπεί μια προσωπική συναισθηματική νότα, στον 

επίλογο αυτών των ευχαριστιών. Χρωστάω στους γονείς μου, στον πατέρα μου Νίκο, και στην 

μάνα μου Ελένη, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Για όλα αυτά που μου έχουν προσφέρει, την ηθική 

και υλική στήριξη σε όλο αυτό το μονοπάτι, με τις ανηφόρες και τις κατηφόρες του. Αλλά κυρίως, 

για όλα αυτά που μου έχουν δώσει, και με έχουν διαμορφώσει, ως άνθρωπο. Θέλω να 

ευχαριστήσω τον αδερφό μου Χρήστο, για την απλόχερη βοήθεια και συμπαράστασή του, όποτε 

και αν χρειάστηκε, και του εύχομαι πάντα να πετυχαίνει στη ζωή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

και τους παππούδες μου, για όλες τις ωραίες στιγμές που έχουμε περάσει, αλλά και για τις αξίες, 

και τις συμπεριφορές που έχω πάρει από αυτούς. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους παιδικούς 

μου φίλους, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, και τον Νίκο. Τους ευχαριστώ για όλη τη βόηθεια αυτά τα 

χρόνια, και για όλη τη συμπαράστασή τους, και τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Θα ήθελα 

επίσης να ευχαριστήσω για όλη τη στήριξή του, για όλες τις ωραίες, δύσκολες, και αντιπαράθεσης! 

στιγμές που περάσαμε, τον αποστολέα καρτών, Νίκο, και του εύχομαι καλό πτυχίο, και πάντα 

ευτυχίες. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Βίκτωρα, για τη συμπαράστασή του, και τον 

αυθορμητισμό που προβάλλει στις κρίσιμες στιγμές, και του εύχομαι καλές θάλασσες και όταν 

¨τα μαζεύει τα πράγματα¨, να είναι μόνο για το κέφι. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους 

αυτούς τους ανθρώπους που είναι ή πέρασαν από τη ζωή μου, σε μπαρ, δρόμους άδειους, πλατείες 

γεμάτες, στιγμές, και που με έχουν διαμορφώσει, ο καθένας με τον τρόπο του. Κλείνοντας, θα 

ήθελα όσο τίποτα άλλο, να ευχαριστήσω την Εβίτα, για την βοήθεια, την κατανόηση, το νοιάξιμο, 

αλλά και για την αταλάντευτη επιμονή της για έναν καλύτερο άνθρωπο. Από τα βάθη της καρδιάς, 

τής εύχομαι με όλη την ψυχή, πάντα δυνατή και ευτυχισμένη. 

 

Άνοιξη 2020, 

Γιάννης Πουλόπουλος 
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Εισαγωγή 
 

1.1. Σύγχρονη Τηλεπικοινωνιακή Κίνηση 

Στη σημερινή εποχή, η χρήση του Διαδικτύου έχει επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, και η 

πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσίες που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν μια εικόνα από το μακρινό 

μέλλον, αποτελεί μία πραγματικότητα. Ανάγνωση στατικών ιστοσελίδων και επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ήταν οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονταν. Σήμερα παρόλα αυτά, 

μιλάμε για μια κοινωνία η οποία επικοινωνεί και λειτουργεί, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες μέσω 

του προσωπικού υπολογιστή, μέσω του smartphone, του smartwatch, και μιας πληθώρας έξυπνων 

συσκευών. Οι υπηρεσίες αυτές, που άλλοτε βοηθούν τόσο στην επικοινωνία μεταξύ 

απομακρυσμένων χρηστών, και άλλοτε εξυπηρετούν παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σε 

μεμονωμένους χρήστες, οικιακούς ή εταιρικούς, συμβάλλουν στην ταχύτατη αύξηση της 

πληροφορίας η οποία μεταδίδεται. Ο όγκος αυτής της ποσότητας πληροφορίας έχει αυξηθεί 

δραματικά την τελευταία εικοσαετία [1]. Λίγο περισσότερο από μία εικοσαετία πριν, το 1992, η 

κίνηση η οποία μεταδιδόταν από τα διεθνή δίκτυα του Διαδικτύου προσδιοριζόταν σε περίπου 100 

Gb δεδομένων τη μέρα. Σε μια δεκαετία, το ίδιο μέγεθος δεδομένων διακινούταν στο Διαδίκτυο 

μέσα σε ένα δευτερόλεπτο (Σχήμα 1-1). 

 
Σχήμα 1-1 Ιστορικό και πρόγνωση της διεθνούς κίνησης στο Διαδίκτυο. [1] 

Ήταν η εποχή που σχεδόν κάθε ένας στους δύο οικιακούς χρήστες του “ανεπτυγμένου” 

κόσμου, είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο [2,3], όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-2. Το 2017, ο όγκος 

αυτών των δεδομένων έφτασε την τιμή των 45.000 Gb το δευτερόλεπτο. Το σύνολο των κατοίκων 

του ανεπτυγμένου κόσμου έχει πια αποκτήσει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ το παγκόσμιο 

ποσοστό ευρυζωνικότητας έχει πια φτάσει κοντά στο 50 %.  



18 

 

 
Σχήμα 1-2 Ιστορικό του ποσοστού κατοίκων οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε αναπτυγμένες και 

αναπτυσσόμενες χώρες. [2],[3] 

Ωστόσο, η αύξηση του όγκου των δεδομένων που διακινείται στο Διαδίκτυο, δεν είναι απλώς 

αποτέλεσμα της αύξησης της ευρυζωνικότητας όλων και περισσότερων χρηστών, αλλά και 

αποτέλεσμα των νέων υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται και είναι αρκετά απαιτητικές ως προς το 

εύρος ζώνης που χρησιμοποιούν. Στο Σχήμα 1-3 μπορούμε να δούμε χαρακτηριστικά την 

κατανομή ανά εφαρμογή του όγκου των δεδομένων που διακινούνται ανά μήνα, και την πρόγνωση 

από τη Cisco, μέχρι το 2022. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι ότι η αύξηση της κίνησης 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δεδομένων video εφαρμογών. Το σύνολο όλων των μορφών 

μετάδοσης video, όπως το Internet Video, το Video-on-Demand, αρχεία video που ανταλλάσονται 

μέσω file sharing, video gaming, και συνεδριάσεις μέσω βίντεο, θα αποτελεί την μεγάλη 

πλειονότητα (>80 %) της συνολικής κίνησης του Διαδικτύου [1]. Με την ανάπτυξη του βίντεο, η 

κίνηση στο Διαδίκτυο εξελίσσεται από ένα σχετικά σταθερό μοντέλο μετάδοσης πληροφορίας 

(χαρακτηριστικό της κυκλοφορίας Peer-to-Peer [P2P]), σε ένα πιο δυναμικό μοντέλο.  

 
Σχήμα 1-3 Ιστορικό και πρόγνωση της κατανομής του όγκου δεδομένων κατανεμημένο ανά υπηρεσία [1] 

Χαρακτηρηστικό αυτής της κατάστασης είναι η πρωτοκαθεδρία της υπηρεσίας Video-On-

Demand, Netflix, η οποία αποτελεί το 15 % της κίνησης δεδομένων downstream, προς το χρήστη 
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κατεύθυνση κίνησης δεδομένων, της παγκόσμιας κίνησης όγκου δεδομένων, ακολουθούμενο από 

της υπηρεσία Youtube της Google [4]. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται και πολλοί πάροχοι 

προτοπόρων social media εφαρμογών, εισάγωντας και επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους που 

βασίζονται σε βίντεο τα οποία έχουν παραχθεί από τους ίδιους τους χρήστες. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση του Facebook, η οποία μέσα σε τέσσερα τρίμηνα όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-4 

[5], οκταπλασσίασε τις καθημερινές προβολές βίντεο, φτάνοντας τις 8 δισεκατομμύρια προβολές 

καθημερινά.  

 
Σχήμα 1-4 Μέση τιμή προβολών βίντεο εντός της πλατφόρμας Facebook ανά μέρα. [5]. 

Η τηλεπικοινωνιακή κίνηση αυτή ωστόσο, χαρακτηρίζεται και από κινητά τερματικά σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος του 2017, το 51% της κίνησης στο Διαδίκτυο 

προέρχεται από συσκευές που δεν ανήκουν σε μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέχρι το 

2022, 81 % της κίνησης του Internet θα προέρχεται από συσκευές εκτός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Όπως και στην περίπτωση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, οι συσκευές βίντεο 

μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην συνολική κίνηση. Με την αύξηση της 

προβολής βίντεο σε smartphones και tablets, η επισκεψιμότητα από αυτές τις συσκευές αυξάνεται 

ως ποσοστό της συνολικής κίνησης στο Διαδίκτυο. Το μερίδιο των προσωπικών υπολογιστών στη 

συνολική παγκόσμια κίνηση στο Internet θα μειωθεί στο 19% μέχρι το 2022, από το 49% το 2017. 

Τα smartphones θα αντιπροσωπεύουν το 45 % της συνολικής παγκόσμιας κίνησης στο Διαδίκτυο 

έως το 2022, επάνω από το 23 % το 2017 (Σχήμα 1-5). 
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Σχήμα 1-5 Ιστορικό και πρόγνωση της κατανομής του όγκου δεδομένων κατανεμημένο τύπο τερματικού [1] 

1.2. Οπτικά δίκτυα επικοινωνιών 

Όλη αυτή η ποσότητα δεδομένων μεταδίδεται μέσω του δικτύου μεταξύ χρηστών αλλά και 

μεταξύ χρηστών και παρόχων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τη δομή του δικτύου. Μέσα σε αυτό 

το δίκτυο, υπάρχουν μία σειρά κέντρα δεδομένων (datacenters) τα οποία χρησιμοποιούνται είτε 

ως χώρος αποθήκευσης (storage), είτε ως servers συγκεκριμένων υπηρεσιών (computing/ 

applications). Όσο ο ογκος των δεδομένων που παράγεται και αποθηκεύεται γίνεται όλο και 

μεγαλύτερος, και όσο οι υπηρεσίες που παρέχονται γίνονται πιο πολύπλοκες και δεν είναι 

αποτελεσματικό να εκτελείται σε μία μόνο μονάδα κέντρου δεδομένων, οι υπηρεσίες εκτελούνται 

στο σύννεφο (cloud), μετασχηματίζοντας και αυτό με τη σειρά του την διάταξη και την 

αρχικεκτονική των datacenters [6]. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα datacenter μπορούν να 

επεκταθούν αρκετά, χρησιμοποιώντας το cloud [7]. Η σύνδεση αυτών των datacenters μεταξύ 

τους, αλλά και με το γενικό δίκτυο (Wide Area Network - WAN), γίνεται με τη χρήση IP routers 

και διαμέσου οπτικών μέσων μετάδοσης – οπτικές ίνες. Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών διαχειρίζονται την τηλεπικοινωνιακή υποδομή-δίκτυο. Ωστόσο, παρόλο που πολλοί 

λειτουργοί κέντρων δεδομένων μπορεί να κατέχουν και να λειτουργούν οι ίδιοι οπτικές ίνες και 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χρειάζονται για την 

διαμεσολάβηση με τον πελάτη στον οποίον παρέχεται η υπηρεσία.  

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο συνδιάζονται τόσο οι 

τηλεπικοινωνίες (telecoms), όσο και οι επικοινωνίες δεομένων (datacoms) [8]. Στο Σχήμα 1-6 

παρουσιάζεται αυτό το πολύπλοκο σύστημα, το οποίο χωρίζεται σε 4 επίπεδα. Το καθένα από 

αυτά τα επίπεδα έχει σε μεγάλο βαθμό κοινά χαρακτηριστικά, καθώς τόσο η επικοινωνία, η 

αποθήκευση όσο και οι υπολογιστικές διαδικασίες, βρίσκονται και στα τέσσερα επίπεδα 

ξεχωριστά. Αυτό το οποίο διαχωρίζει τα επίπεδα μεταξύ τους είναι η κλίμακα (scale) και η εφικτή 

απόσταση (reach). Το κάθε τμήμα μπορεί να αναλυθεί απομονωμένα από τα άλλα, με τις δικές 

του υλοποιήσεις και τους δικούς του κανόνες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί εύκολα να αναλυθεί και 

να παραμετροποιηθεί με σκοπό την βελτιστοποίηση του το κάθε διακριτό επίπεδο.  Στη συνέχεια 

θα δούμε αναλυτικά κάθε επίπεδο.  
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Σχήμα 1-6 Μοντέλο 4 επιπέδων για το cloud και το telecom network [8] 

1.2.1. Telecom δίκτυο 

Σε αυτή την ενότητα θα σχολιάσουμε και θα δούμε περιεκτικά το επίπεδο 4, το επίπεδο του 

telecom δικτύου. Στην πραγματικότητα, δεν μιλάμε για ένα μόνο δίκτυο, αλλά για μια σειρά 

δικτύων, τα οποία λειτουργούν από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Το telecom δίκτυο 

περιλαμβάνει συνδέσεις που εκτείνονται από τον τελικό χρήστη μέχρι τον τοπικό κόμβο, μέχρι 

συνδέσεις εντός μιας χώρας, ή ακόμα και δια-ηπειρωτικές συνδέσεις. Πιο συγκεκριμένα το 

telecom δίκτυο, μπορεί να ομαδοποιηθεί στις εξής κατηγορίες: 

• Long-haul networks: Αναφερόμαστε σε δίκτυα όπου καλύπτουν συνδέσεις όπου οι 

απόστάσεις κυμαίνονται από 1000 km, έως και 13000 km, όπως στην περίπτωση της 

υποβρύχιας σύνδεσης του Ειρηνικού ωκεανού [9]. Σε τέτοιου τύπου συνδέσεις, 

χρησιμοποιούνται τεχνικές πολυπλεξίας μήκους κύματος (Wavelengtrh Division 

Multiplexing - WDM), όπου μεταδίδονται μια σειρά καναλιών πληροφορίας σε κοντινά 

μήκη κύματος εντός της τηλεπικοινωνιακής μπάντας λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιείται τεχνική πολυπλεξίας Dense-WDM (DWDM), στην οποία επιτρέπεται 

μετάδοση μέχρι και 96 καναλιών με 100 Gb/s ταχύτητα μετάδοσης για το κάθε κανάλι. 

Συνήθως σε αυτά τα δίκτυα χρησιμοποιούνται ζευγάρια οπτικών ινών, τόσο για το 

upstream όσο και για το downstream.  

• Metropolitan (Metro) networks: Σε αυτή την κατηγορία δικτύων αναφερόμαστε σε δίκτυα 

που λειτουργούν σε μια πόλη ή σε μια ευρύτερη περιοχή. Καλύπτουν αποστάσεις μεταξύ 

40 km και 1000 km, και η κυρίαρχη τεχνική πολυπλεξίας παραμένει και εδώ η DWDM 

τεχνική. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα δίκτυα εξυπηρετούν και τις υπηρεσίες cloud, 

καθώς συνδέουν και datacenters που βρίσκονται στην ίδια μετροπολιτική περιοχή. Για 

αυτό το λόγο, και παρόλο που αποτελούν μόνο ένα κομμάτι των συνδέσεων, οι 

διασυνδέσεις datacenters (datacenter interconnects), παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στα 

metro networks. 

• Access networks: Το κομμάτι αυτό του telecom δικτύου αναφέρεται στην άκρη του 

δικτύου, αυτό που είναι πιο κοντά στον τελικό χρήστη. Συνήθως αποτελείται από 
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διασυνδέσεις πολύ μικρότερες των 40 km, και το μέσο μετάδοσης σε αυτού του τύπου τα 

δίκτυα, περιλαμβάνει μέσα μετάδοσης όπως η διάδοση στον αέρα μέσω ραδιοκυμάτων, 

καλωδιώσεις χαλκού του συμβατικού δικτύου τηλεφωνίας, καθώς και οπτικά μέσα 

μετάδοσης, όπως οι τεχνολογίες τύπου fiber-to-the-home (FTTH). 

 
Σχήμα 1-7 Δίκτυο telecom που περιλαμβάνει το long-haul δίκτυο, το metro core και access δίκτυο, καθώς και τα 

premises [8] 

Σε πολλά σημεία του δικτύου, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι τοποθετούν aggregation points, 

στα οποία αποθηκεύεται πληροφορία αλλά και παρέχονται υπηρεσίες δικτύου. Μια γενική δομή 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1-7. Μία καινοτομία που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένη για 

χρήση σε αυτούς τους κομβους είναι η υιοθέτηση στοιχείων Reconfigurable optical add-drop 

multiplexer - ROADM [10]. Επιτρέποντας στα μήκη κύματος να παρακάμπτουν οπτικά τους 

ενδιάμεσους κόμβους, τα ROADM μειώνουν σημαντικά την ανάγκη για ηλεκτροοπτικούς 

αναγεννητές, προσφέροντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση επεξεργαστικών πόρων. Με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, πολλά νέα χαρακτηριστικά έχουν ενσωματωθεί στα ROADMs. Για 

παράδειγμα, τα ROADMs έχουν εξελιχθεί από στοιχεία δικτύου που θα μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν μόνο δύο ζεύγη ινών μεταξύ δύο κόμβων (βαθμός 2) σε ROADM πολλαπλών 

βαθμών (M-ROADMs) που μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερα από τέσσερα ζεύγη ινών - 

εξαιρετικά επωφελές για mesh networks, καθώς επιτρέπει οπτική παράκαμψη σε κόμβους υψηλού 

βαθμού [11]. Επιπλέον, ένα καλά σχεδιασμένο ROADM μπορεί να αναβαθμιστεί ενώ είναι σε 

υπηρεσία (ο βαθμός του μπορεί να αυξηθεί χωρίς να επηρεαστεί η υπάρχουσα κυκλοφορία). Η 

δυνατότητα αύξησης του βαθμού ROADM με την πάροδο του χρόνου παρέχει δύο σημαντικά 

πλεονεκτήματα. Νέες διαδρομές και κόμβοι μπορούν να προστεθούν στο δίκτυο, ενώ και οι 

διαδρομές μπορούν να "υπερ-κατασκευάζονται" για να παρέχουν χαλάρωση από συμφόρηση. Η 
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τελευταία δυνατότητα είναι απαραίτητη στα πραγματικά δίκτυα, καθώς ορισμένες διαδρομές είναι 

πάντα πιο φορτωμένες από άλλες [12]. Αυτά τα χαρακτηριστικά απεικονίζονται στο Σχήμα 1-8. 

 
Σχήμα 1-8 Διασύνδεση metro δικτύου, χρησιμοποιώντας δομές ROADM και M-ROADM, καθώς και αποσυμφόρηση 

φορτωμένων ζεύξεων [11] 

Τα σημερινά δίκτυα ROADM χρησιμοποιούν κανάλια που χρησιμοποιούν ένα σταθερό πλέγμα 

στο οποίο τα κανάλια μήκους κύματος είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα. Τα λέιζερ συντονίζονται 

σε τυποποιημένα μήκη κύματος [13]. Η χρήση σταθερών καναλιών απλοποιεί τις λειτουργίες και 

τη συντήρηση, καθώς κάθε σήμα που μετακινείται μέσω του δικτύου έχει εκχωρηθεί ακριβώς σε 

ένα κανάλι πάνω από κάθε σύνδεσμο και το φάσμα που χρησιμοποιεί κάθε κανάλι είναι 

προκαθορισμένο. Αυτό μειώνει την περιγραφή της κατανομής εύρους ζώνης σε έναν ενιαίο αριθμό 

ανά κανάλι, γεγονός που απλοποιεί τόσο τα συστήματα διαχείρισης δικτύου όσο και τους 

αλγορίθμους αντιστοίχισης δρομολόγησης και ανίχνευσης μήκους κύματος (RWA).  

Οι πάροχοι υπηρεσιών ήδη εγκαθιστούν ζεύξεις με μεγαλύτερες ταχύτερες μετάδοσης, 

συμπεριλαμβανομένων 100 Gb/s, και τώρα 400Gb/s ανά μήκος κύματος. Το σταθερό πλέγμα των 

50 GHz που προτείνει η ITU [14] διαιρεί τη σχετική περιοχή οπτικού φάσματος των 1530-1565 

nm (C-band) σε σταθερές φέτες φάσματος 50 GHz. Ωστόσο, τα κανάλια με ταχύτητα μετάδοσης 

μεγαλύτερη των 100 Gb/s δεν θα χωρέσουν σε αυτό το πλέγμα.  

Ακόμη και αν είναι διαθέσιμο επαρκώς ευρύ φάσμα, τα σήματα υψηλής μετάδοσης δεδομένων 

καθίστανται όλο και πιο δύσκολα να μεταδοθούν σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή φασματική 

απόδοση [15]. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιδανικό για τους πομποδέκτες να είναι σε θέση να 

μεγιστοποιήσουν τη φασματική απόδοση, προσαρμόζοντας τις πραγματικές συνθήκες του δικτύου 

και την ταχύτητα μετάδοσης, στην κάθε φορά ανάγκη για τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Εκτός από 

την ανάγκη ενίσχυσης της φασματικής απόδοσης, η αυξανόμενη επιρροή από μεγάλους παρόχους, 

και τα πρόσφατα κατασκευασμένα datacenters προωθούν την αβεβαιότητα και την ανομοιογένεια 

των απαιτήσεων κατά μήκος του δικτύου. Για να αντιμετωπιστεί σωστά η πρόκληση αυτή, 

χρειάζονται ευέλικτα και προσαρμοστικά δίκτυα εξοπλισμένα με ευέλικτους πομποδέκτες και 

στοιχεία δικτύου που μπορούν να προσαρμοστούν στις κάθε φορά διαφορετικές ανάγκες 

κυκλοφορίας. Ευτυχώς, οι ίδιες τεχνολογίες που εξετάζονται για την επίτευξη πολύ υψηλών 

ρυθμών μετάδοσης δεδομένων στα 400 Gb/s και πέραν αυτής, μπορούν να προσφέρουν αυτήν την 

πρόσθετη ευελιξία [16]. Ο συνδυασμός προσαρμοστικών πομποδεκτών, ευέλικτου πλέγματος και 

ευφυών κόμβων επιτρέπει τη δημιουργία ενός νέου "ελαστικού" μοντέλου δικτύωσης [17], 

επιτρέποντας στους παρόχους υπηρεσιών να αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες ανάγκες του 
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δικτύου χωρίς να το αναδιατάσσουν συχνά. Τόσο η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών όσο και η 

βιομηχανία datacom εξετάζουν τώρα ένα πρότυπο δεδομένων μετάδοσης πέραν των 400 Gb/s. 

Ωστόσο, το φασματικό εύρος που καταλαμβάνεται από κανάλια μετάδοσης πληροφορίας 400 

Gb/s σε τυποποιημένα σχήματα διαμόρφωσης, είναι πολύ ευρύ ώστε να χωράει στο fixed-grid των 

50 GHz της ITU, αναγκάζοντάς το να προσαρμόζεται σε αυτό το εύρος ζώνης υιοθετώντας 

ανώτερες μορφές σχημάτων διαμόρφωσης καλύτερης φασματικής απόδοσης με αποτέλεσμα 

αυτής της διαδικασίας την  μικρή απόσταση μετάδοσης. Το Σχήμα 1-9(a) δείχνει ένα υπάρχον 

δίκτυο 50 GHz fixed-grid της ITU (πάνω μέρος) έναντι ενός flex-grid πλέγματος (κάτω μέρος). 

Το σταθερό πλέγμα δεν υποστηρίζει κανάλια με ρυθμούς μετάδοσης 400 Gb/s και 1 Tb/s σε 

τυποποιημένες μορφές διαμόρφωσης, καθώς επικαλύπτονται με τουλάχιστον ένα διπλανό slot των 

50 GHz. 

Το Σχήμα 1-9 παρουσιάζει διαφορετικές απαιτήσεις ταχυτήτων μετάδοσης, διασυνδέοντας τον 

κόμβο Α με τους κόμβους Β, C και D. Το στοιχείο του δικτύου που μεταγάγει τα κανάλια που 

φθάνουν στον κόμβο Β προς C ή D είναι ένα στοιχείο ROADM. Εάν αυτή η συσκευή 

συμμορφώνεται με το πρότυπο fixed-grid της ITU, δεν θα ήταν σε θέση να επιτελέσει την 

μεταγωγή των μεγάλου φασματικού εύρους καναλιών, όπως δείχνει η Σχήμα 1-9(a), καθώς το 

οπτικό φάσμα που συμπίπτει με ένα όριο δικτύου ITU (σημειωμένο με μαύρο χρώμα) δεν θα 

μεταδοθεί μέσω του ROADM.  

 

 
Σχήμα 1-9 (a) Κατανομές εύρους ζώνης σε κανάλια πληροφορίας στην περίπτωση του σταθερού και του ευέλικτου 

πλέγματος δικτύωσης, (b) Δικτύωση ελαστικής κίνησης και ανωτέρου βαθμού στοιχείο ROADM [16] 
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Για το λόγο αυτό, για να οικοδομηθεί ένα ευέλικτο δίκτυο, απαιτείται ένα νέο είδος ROADM 

που επιτρέπει την μεταγωγή flex-grid κίνησης από την είσοδο στις θύρες εξόδου. Το Σχήμα 1-9(b) 

δείχνει διάφορα χαρακτηριστικά και θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε ορισμένους σημαντικούς 

όρους. Αυτή η νέα προσέγγιση ονομάζεται ελαστική οπτική δικτύωση (Elastic Optical Networking 

- EON). Ο όρος ελαστικός αναφέρεται σε δύο βασικές ιδιότητες:  

• Το οπτικό φάσμα μπορεί να χωριστεί με ευελιξία.  

• Οι πομποδέκτες μπορούν να παράγουν ελαστικές οπτικές διαδρομές (EOPs). δηλαδή, 

διαδρομές με μεταβλητές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.  

Αυτοί οι νέοι πομποδέκτες ονομάζονται πομποδέκτες μεταβλητού εύρους ζώνης (Bandwidth 

Variable Transceivers - BVTs). Οι κύριοι άξονες για την ανάπτυξη της ελαστικής οπτικής 

δικτύωσης είναι οι εξής [16]: 

• Υποστήριξη 400 Gb/s, 1 Tb/s και άλλες υψηλού ρυθμού ταχύτητες μετάδοσης. Τέτοια 

κανάλια μπορούν να μεταφερθούν σε ένα δίκτυο fixed-grid με αποπολυπλεξία σε 

μικρότερα κανάλια, όπως 100 Gb/s ή 200 Gb/s, τα οποία μπορούν να χωρέσουν στο 50 

GHz fixed-grid (αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως αντίστροφη πολυπλεξία και αν και θα 

λειτουργήσει, θα χρησιμοποιήσει το φάσμα πιο γρήγορα σε σχέση με μετάδοση μέσω ενός 

EOP). 

• Απαίτηση διαφορετικού εύρους ζώνης. Δεδομένου ότι κανάλια με ταχύτητα μετάδοσης 

100 Gb/s και υψηλότερα, πρέπει να υποστηρίζονται από το δίκτυο, έχει νόημα να 

"διαμορφώνεται σωστά", και να επιλέγεται το φάσμα, για κάθε ζήτηση βάσει του ρυθμού 

μετάδοσης δεδομένων και της απόστασης μετάδοσης, αντί να αναγκάζονται όλα τα 

κανάλια να χρησιμοποιούν περισσότερο φάσμα. 

• Στενότερη απόσταση μεταξύ καναλιών. Η ανίχνευση σήματος με coherent μεθόδους, η 

οποία χρησιμοποιείται σε ταχύτητες μετάδοσης 100 Gb/s και μεγαλύτερης αυτής [18], 

επιτρέπει τη μικρότερη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ των καναλιών. Αυτή η τεχνική 

ονομάζεται Nyquist DWDM (ή superchannels). Στο Σχήμα 1-9(b) παρουσιάζεται 

σχηματικά πως ένα EON επιτρέπει στα κανάλια να απέχουν λιγότερο μεταξύ τους, 

απελευθερώνοντας φασματικό εύρος ζώνης για τα υπόλοιπα κανάλια. 

• Απόσταση έναντι φασματικής απόδοσης. Εάν η ζεύξη EOP είναι κοντινή με όρους 

απόστασης, ο BVT δύναται να προσαρμόσει το σχήμα διαμόρφωσης ούτως ώστε να 

καταλαμβάνει στενότερο φασματικό εύρος, ενώ ταυτόχρονα η σύνδεση θα εξακολουθεί 

να εκτελείται χωρίς σφάλματα. 

• Δυναμική δικτύωση. Το οπτικό στρώμα μπορεί τώρα να ανταποκριθεί άμεσα σε 

απαιτήσεις μεταβλητού εύρους ζώνης από το στρώμα πελάτη. Ένα παράδειγμα θα ήταν το 

IP over EON, στο οποίο οι BVTs προσαρμόζουν το εύρος ζώνης τους σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του επιπέδου IP. 

Η ανάπτυξη του EON θα απαιτήσει καινοτομίες τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό. Νέα 

κυκλώματα θα πρέπει να αναπτυχθούν και είναι συχνά πολύ πιο πολύπλοκα από τα αντίστοιχα 

κυκλώματα για fixed-grid εφαρμογές. Επίσης, θα είναι δύσκολος ο έλεγχος και η διαχείριση του 

δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας EOPs. Τέτοια κυκλώματα από μεριάς υλικού, 
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μπορούν να προσφερθούν πολλά, μεταξύ των οποίων υποψήφια είναι και τα οπτικά 

ολοκληρωμένα κυκλώματα, και ειδικά τα φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα πυριτίου. Τέτοια 

κυκλώματα πυριτίου που θα δρουν ως φίλτρα, και τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να δράσουν 

είτε ως πολυπλέκτες στην έξοδο ενός BVT, είτε ως βασικά δομικά στοιχεία ενός WSS, θα 

αναλυθούν στη συνέχεια.  

1.2.2. Data Center, Platform, και chip 

Αναφερόμενοι σε ένα datacenter (Επίπεδο 3) μιλάμε για ένα μεγάλο χώρο όπου φιλοξενείται 

IT εξοπλισμός, διατεταγμένος σε σειρές από racks, όπου το κάθε rack κάνει host δεκάδες servers. 

Τα μεγαλύτερα datacenters φιλοξενούν έως και 200.000 servers. Επιπλέον, στις υποδομές ενός 

datacenter περιλαμβάνεται εξοπλισμός αποθήκευσης αλλά και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός. Ο 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα της διασύνδεσης των εξυπηρετητών-servers 

με τον εξοπλισμό αποθήκευσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός datacenter είναι το μέγεθος το 

οποίο καταλαμβάνει και η κατανάλωση ισχύος. Η κατανάλωση ισχύος περιλαμβάνει τόσο την 

ισχύ που χρειάζεται για να λειτουργήσει ο εξοπλισμός αλλά και την ισχύ που απαιτείται για να 

λειτουργήσουν τα συστήματα ψύξης του εξοπλισμού. Ο στόχος λειτουργίας ενός datacenter είναι 

η μεγιστοποίηση της απόδοσης ισχύος ταυτόχρονα με την ελαχιστοποίηση της ισχύος που 

απαιτείται για την ψύξη του εξοπλισμού. Η επικοινωνία μεταξύ των datacenter ή μεταξύ racks του 

datacenter, καλύπτει αποστάσεις μεγαλύτερες των 10 m και εκτείνεται μέχρι και σε αποστάσεις 

της τάξης των 10 km. Τέτοιες συνδέσεις λαμβάνουν χώρα στην μπροστινή μεριά του εξοπλισμού 

(faceplate), και υποστηρίζονται από καλωδιώσεις χαλκού, μέχρι συνδέσεις οπτικών ινών αλλά και 

οπτικά modules. 

Στο αμέσως χαμηλότερο επίπεδο της πλατφόρμας (Επίπεδο 2), συναντάμε τον ίδιο τον 

εξοπλισμό. Στην περίπτωση των servers, αναφερόμαστε σε κουτιά ή rack units (RU), τα οποία 

περιλαμβάνουν κάποιο Printed Circuit Board (PCB) επάνω στο οποίο στεγάζονται ηλεκτρονικά 

κυκλώματα, και οπτικά components. Η επικοινωνία μεταξύ των rack units ή μεταξύ των boards 

ορίζεται ως Επίπεδο 2, και η απόσταση η οποία καλύπεται από τέτοιου τύπου συνδέσεις είναι 

μέχρι μερικά μέτρα. Η σύνδεση των καρτών (boards) μεταξύ τους διαμέσου εσωτερικών του rack 

διαύλων αναφέρεται ως backplane. Η τάση για την διασύνδεση στο backplane είναι η όλο και 

μεγαλύτερη προσπάθεια να αντικαθιστούνται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις από οπτικές [19].  

Αντίστοιχα, στο Επίπεδο 1, το πιο χαμηλό επίπεδο, αναφερόμαστε στο ίδιο to chip πυριτίου. 

Σε αυτό το επίπεδο, οι διασυνδέσεις μεταξύ ψηφιακών λογικών στοιχείων γίνεται με τη βοήθεια 

ηλεκτρικών συνδέσεων (electrical buses). Οι μικροεπεξεργαστές είναι κυκλώματα 

κατασκευασμένα από πολλές CPUs (cores) που είναι συνδεδεμένες και λειτουργούν παράλληλα, 

ενώ υπάρχουν και κυκλώματα μνήμης καθώς και περιφερειακά κυκλώματα. Παραδείγματα 

τέτoιων chips που χρησιμοποιούνται στον telecom εξοπλισμό είναι ο επεξεργαστής του δικτύου, 

ειδικός επεξεργαστής που είναι σχεδιασμένος για να επεξεργάζεται την κίνηση που είναι σε μορφή 

IP και Ethernet πακέτων, καθώς και coherent DSP chips που χρησιμοποιούνται σε metro και long-

haul δίκτυα. Οι διασυνδέσεις του Eπιπέδου 1 καλύπτουν την επικοινωνία μέσα στο ίδιο chip, 

μεταξύ chips στην ίδια κάρτα, ή ακόμα και μεταξύ chip και faceplate, όπως φαίνεται στο Σχήμα 

1-10. Ωστόσο, εξαιτίας των πολύ μικρών αποστάσεων, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι πολύ 
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καλά τοποθετήμενες σε αυτό το πεδίο, και δεν διαφαίνεται στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον η 

απόλυτη επικράτηση των οπτικών επικοινωνιών στην επικοινωνία εντός του ίδιου chip.  

 
Σχήμα 1-10 Line card που δείχνει τη διασύνδεση chips, faceplate και backplane [8] 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1-11, διαφορετικές τεχνικές οπτικής διασύνδεσης συνήθως 

χρησιμοποιούνται αναλόγως την απόσταση της ζεύξης. Για διασυνδέσεις μικρών αποστάσεων 

μέσα στο datacenter, χρησιμοποιούνται πολυρυθμικές ζεύξεις με απλά σχήματα διαμόρφωσης. 

Για αυτές τις διατάξεις χρησιμοποιούνται πηγές laser τύπου VCSEL [21]. Για αποστάσεις 

μεγαλύτερες των κάποιων εκατοντάδων μέτρων χρησιμοποιούνται μονορυθμικές ίνες και 

σχήματα διαμόρφωσης Direct Detection, ενώ ταυτόχρονα απαιτούνται και μονορυθμικές οπτικές 

πηγές [22]. Για την οπτική διασύνδεση μεταξύ datacenter (Inter-DCI), coherent τεχνικές εκπομπής 

και λήψης, σε συνδυασμό με τεχνικές πολυπλεξίας τόσο στο πεδίο της συχνότητας (CWDM-

DWDM) [23], όσο και τεχνικές χωρικής πολυπλεξίας (SDM) [24]. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε 

ότι χρησιμοποιείται και τεχνική πολυπλεξίας στην πόλωση, επιτρέποντας τον διπλασσιασμό του 

capacity της οπτικής διασύνδεσης, ενώ ταυτόχρονα όμως απαιτείται η κατασκευή οπτικών 

στοιχείων που να χαρακτηρίζονται από ίδια συμπεριφορά και για τις δύο κάθετες πολωτικές 

καταστάσεις [25]. 

 
Σχήμα 1-11 Τεχνικές οπτικής διασύνδεσης, σχήμα διαμόρφωσης, και φυσικό μέσο μετάδοσης συναρτήσει της 

απόστασης της ζεύξης [20] 

Σήμερα, οι οπτικές διασυνδέσεις αποτελούνται από Active Optical Cables, τα οποία 

χρησιμοποιούν multimode VCSEL οπτικές πηγές, και τα οποία βρίσκονται προσαρτημένα στην 

άκρη της κάρτας (card edge). Για την κλιμάκωση της επίδοσης και της ενεργειακής απόδοσης 

απαιτείται η ολοκλήρωση (integration) των οπτικών πομποδεκτών με τις μονάδες πόρων, όπως 
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είναι η CPU, η μνήμη, και τα στοιχεία αποθήκευσης. Συνεπώς, απαιτούνται νέα ηλεκτροοπτικά 

σχήματα ολοκλήρωσης σε επίπεδο συστήματος που φέρνουν το σημείο ηλεκτρο-οπτικής 

μετατροπής βαθιά μέσα στο σύστημα [26]. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομικά αποδοτική 

εφαρμογή των οπτικών συστημάτων εμποδίζεται από τη μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικών και 

οπτικών στοιχείων που απαιτούνται. Επιπλέον, αυτά τα κυκλώματα συναρμολογούνται σε 

πομποδέκτες με διεπαφές που απαιτούν πρόσθετα οπτικά στοιχεία και ως εκ τούτου αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα της συναρμολόγησης. Η τεχνολογία φωτονικής ολοκλήρωσης πυριτίου 

προσφέρει μια πορεία προς την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών και οπτικών λειτουργιών σε επίπεδο 

chip. Τα ολοκληρωμένα αυτά κυκλώματα επιτρέπουν την υλοποίηση και λειτουργία μιας σειράς 

τεχνικών πολυπλεξίας για την αύξηση του capacity της οπτικής διασύνδεσης εισάγοντας μορφές 

πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος και ανώτερης τάξης σχήματα διαμόρφωσης. Επιπλέον, η 

τεχνολογία φωτονικής ολοκλήρωσης πυριτίου είναι μια πλατφόρμα μονορυθμικής χαμηλών 

απωλειών λειτουργίας στα παράθυρα μήκους κύματος περίπου 1.3 μm ή 1.55 μm, παρέχοντας 

μεγαλύτερες τιμές στην ποσότητα: εύρος ζώνης × μήκος διάδοσης, αφού χρησιμοποιείται 

μονορυθμική ίνα σε αντίθεση με την πολυρυθμική ίνα που απαιτείται για ζεύξεις που βασίζονται 

σε VCSEL. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων από τις μονάδες πόρων, και άρα η στενή 

εξάρτησή τους, απαιτεί έναν νέο τρόπο ηλεκτρο-οπτικής ολοκλήρωσης, προς την άμεση 

ολοκλήρωση σε επίπεδο chip, των φωτονικών κυκλωμάτων πυριτίου και των μονάδων CPU, 

μνήμης και των μονάδων αποθήκευσης. 

 
Σχήμα 1-12 Ολοκληρωμένο κύκλωμα πομπού και δέκτη. Παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές και φωτονικές δομικές 

μονάδες 

Όπως μπορεί να φανεί και στο Σχήμα 1-12, η τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου παρέχει τη 

δυνατότητα για την στενή ολοκλήρωση των ηλεκτρικών και οπτικών λειτουργιών σε μια ενιαία 

πλατφόρμα τεχνολογίας. Οπτικές λειτουργίες λαμβάνουν χώρα μαζί με τις ηλεκτρικές λειτουργίες  

CMOS, παρέχοντας πυκνή ηλεκτρο-οπτική ολοκλήρωση σε επίπεδο chip [27]. Σημαντικές 

δομικές μονάδες όπως διαμορφωτές, φωτοδίοδοι, φίλτρα μήκους κύματος (MUX/DEMUX) 

ολοκληρώνονται διαμέσου της τεχνολογίας ολοκλήρωσης πυριτίου στην ίδια πλατφόρμα μαζί με 

τα ηλεκτρικά κυκλώματα των drivers και των TIAs. 

Πρόσφατα, η ΙΒΜ πρότεινε μια μέθοδο υψηλού επιπέδου ολοκλήρωσης, με σκοπό να επιτύχει 

τους στόχους του χαμηλού κόστους του συστήματος και της χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η 

μέθοδος αυτή βασίζεται πάνω σε δύο τεχνολογίες [28]. Η πρώτη τεχνολογία είναι κυματοδηγοί 

πυριτίου κατασκευασμένοι σε CMOS-based τεχνολογία ολοκλήρωσης Silicon-on-Insulator, και η 

οποία επιτρέπει την πυκνή ολοκλήρωση οπτικών και ηλεκτρικών στοιχείων στο ίδιο chip. Η 
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δεύτερη τεχνολογία αφορά τεχνολογία οπτικών καρτών (optical PCBs), επί των οποίων 

κατασκευάζονται πολυμερικοί κυματοδηγοί. Η τεχνολογία αυτή είναι μια εξέλιξη των κλασσικών 

ηλεκτρικών καρτών προσφέροντας ωστόσο νέες εξελιγμένες δυνατότητες κατανομής των οπτικών 

σημάτων. Τέτοιες τεχνολογίες οπτικών καρτών είχαν ήδη δειχθεί από την IBM, επί των οποίων 

όμως ήταν κατασκευασμένοι φωτονικοί πολυρυθμικοί κυματοδηγοί για λειτουργία με οπτικές 

πηγές τύπου VCSEL, σε μήκος κύματος λειτουργίας ίσο με 850 nm, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 

1-13 [29,30].  

 
Σχήμα 1-13 Οπτικά PCB που ενσωματώνουν chip με συστάδες ολοκληρωμένων πομπών και δεκτών [28] 

Τα επόμενα χρόνια αναπτύχθηκαν από την ΙΒΜ, πολυμερικοί μονορυθμικοί κυματοδηγοί 

(Σχήμα 1-14(a,b)), οι οποίοι λειτουργούσαν στην περιοχή των 1310 nm και στην περιοχή των 

1550 nm [31]. Οι κυματοδηγοί αυτοί χαρακτηρίζονται από θερμική σταθερότητα ενώ ταυτόχρονα 

είναι συμβατοί με τεχνικές solder reflow και flip-chip bonding. Η χαμηλή απορρόφηση για 

διάδοση στα μήκη κύματος 1310 nm και 1550 nm, με τιμή αντίθεσης δείκτη διάθλασης πυρήνα-

περιβλήματος Δn ≈ 0.005-0.008, παρέχει απώλειες μετάδοσης μικρότερες από 0.4 dB/cm στα 

1310 nm και μονορυθμική λειτουργία κυματοδηγών τετράγωνου σχήματος με διαστάσεις μεταξύ 

6 μm -8 μm, ανά διάσταση (Σχήμα 1-14(c)). Η γεωμετρία των κυματοδηγών και η τιμή της 

αντίθεσης του δείκτη διάθλασης είχαν σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνουν χαμηλών απωλειών 

οπτική σύζευξη με SMF [32]. 
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Σχήμα 1-14 (a),(b) Συστάδες πολυμερικών κυματοδηγών κατασκευασμένες σε πολυμερική πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης, και (c) εγκάρσιες διαστάσεις των πολυμερικών κυματοδηγών [31] 

Οι οικονομικά αποδοτικές και ενεργειακά αποτελεσματικές οπτικές διασυνδέσεις, απαιτούν 

λοιπόν, τη κατασκευή και διαθεσιμότητα πομποδεκτών χαμηλού κόστους και χαμηλής 

κατανάλωσης ισχύος. Οι περισσότεροι εμπορικά διαθέσιμοι οπτικοί πομποδέκτες, όπως 

χρησιμοποιούνται σε ενεργά οπτικά καλώδια (AOC), κατασκευάζονται από διακριτά στοιχεία 

(λέιζερ, διαμορφωτές, φωτοδιόδους, ενισχυτές) σε ακολουθιακά κατασκευαστικά στάδια και 

κατόπιν συναρμολογούνται σε form factor housings (π.χ. SFP , SFP +, QSFP). Στον υπ΄αριθμόν 1 

υπερυπολογιστή της IBM, ROADRUNNER [33], που κατασκευάστηκε το 2008, η φωτονική 

χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα αλλά αποκλειστικά στην άκρη της κάρτας, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1-15(a). Τρία χρόνια αργότερα, η IBM ξεκίνησε τον υπερυπολογιστή POWER 775 [34], 

στον οποίο η φωτονική χρησιμοποιήθηκε πάνω στην κάρτα. Για πρώτη φορά σε ένα σύστημα 

αυτής της κλίμακας, οι οπτικοί πομποδέκτες συναρμολογήθηκαν στο κύκλωμα ASIC (Specific-

Application Integrated Circuit). Σε κάθε υποστρώμα φορέα, συναρμολογήθηκαν 56 μονάδες 

οπτικών πομποδεκτών και συνδέθηκαν στην άκρη της κάρτας με συστοιχία πολυρυθμικών 

οπτικών ινών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-15(b). Στο μεγαλύτερο σύστημα POWER 775 

χρειάστηκαν περίπου ένα εκατομμύριο ίνες, οπότε από τη μεριά της πολυπλοκότητας 

συναρμολόγησης, δρομολόγησης και κόστους, αυτός ο τεράστιος αριθμός διακεκριμένων 

φωτονικών στοιχείων αποτέλεσε μια προβληματική που σίγουρα δε θα μπορούσε να παραλειφθεί. 

Στα ηλεκτρικά συστήματα, τα διακριτά στοιχεία και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις καλωδίων έχουν 

αντικατασταθεί από ολοκληρωμένα κυκλώματα και τεχνολογίες ηλεκτρικών PCB. Το μονοπάτι 

αυτό εξέλιξης πιστεύεται ότι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και τα φωτονικά κυκλώματα, 

ταυτόχρονα με την διατήρηση της συμβατότητας με τις υπάρχουσες τεχνολογίες ηλεκτρικής 
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κατασκευής και συναρμολόγησης, με σκοπό τη δημιουργία μιας ενοποιημένης ηλεκτροοπτικής 

πλατφόρμας ολοκλήρωσης και συναρμολόγησης. Η περαιτέρω λοιπόν ολοκλήρωση των 

φωτονικών κυκλωμάτων πιο κοντά στα ηλεκτρικά κυκλώματα, θα προσπερνά τεχνικές 

συσκευασίας όπως τη συναρμολόγηση AOCs στην άκρη της κάρτας και την board-level 

ολοκλήρωση ενσωματωμένων οπτικών πομποδεκτών, και θα διερευνά μια ριζικά διαφορετική 

προσέγγιση στην οποία το ολοκληρωμένο πλακίδιο πυριτίου θα είναι ενσωματωμένο απευθείας 

στο υπόστρωμα φορέα, μαζί με το κύκλωμα ASIC, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-15(c). Ως 

αποτέλεσμα θα επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση, όσον αφορά, την πυκνότητα των οπτικών 

διασυνδέσεων, τη μείωση της πολυπλοκότητας συναρμολόγησης, και φυσικά το κόστος. 

Βλέπουμε λοιπόν πως η ηλεκτροοπτική ολοκλήρωση αλλάζει και τροποποιεί το Επίπεδο 1.  

 
Σχήμα 1-15 Φωτονική ολοκλήρωση: (a) Το 2008: Ο πρώην υπ 'αριθ. 1 υπερυπολογιστής της IBM ROADRUNNER 

με οπτικά (AOCs) μόνο στην άκρη της κάρτας. (b) το 2011: το σύστημα HPC της IBM POWER 775 με πολλούς 

οπτικούς πομποδέκτες συναρμολογημένους σε carriers και έναν τεράστιο αριθμό ινών που συνδέονται στην άκρη της 

κάρτας, και (c) Τρέχουσα έρευνα: κυματοδηγούς οπτικοί πολυμερικοί κυματοδηγοί που συνδέουν ολοκληρωμένα 

φωτονικά chip πυριτίου συναρμολόγησημένους σε carriers, με την άκρη του carrier, με άλλους carriers  και την άκρη 

της κάρτας. [28] 

Οι πολυμερικοί κυματοδηγοί θα κατανέμουν και θα διανέμουν τα οπτικά σήματα, παρόμοια με 

τη λειτουργία των χάλκινων δρόμων και των vias στα υψηλής πυκνότητας ηλεκτρικά φύλλα 

ελασμάτων. Επιπλέον, συνιστούν τον ενδιάμεσο κυματοδηγό ο οποίος αποτελεί την οπτική 

διεπαφή μεταξύ του ολοκληρωμένου κυκλώματος πυριτίου και του καλωδίου των οπτικών ινών. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι τα εξής: 

• Η άμεση τοποθέτηση των ολοκληρωμένων πλακιδίων πυριτίου μειώνει την 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας συναρμολόγησης. 
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• Υψηλότερη πυκνότητα εύρους ζώνης λόγω μικρότερου footprint, λόγω της μη ύπαρξης 

housing. 

• Λιγότερο επιμήκεις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με λιγότερες διεπαφές. 

• Πρόσθετες λειτουργίες οι οποίες παρέχονται από την φωτονική τεχνολογία ολοκλήρωσης 

πυριτίου, όπως πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος (WDM). 

Για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης σε μεγάλη κλίμακα, με σκοπό την επίτευξη αρκετά 

μεγάλων ταχυτήτων μετάδοσης της κάρτας, απαιτείται πολύ υψηλός αριθμός οπτικών καναλιών 

και μεγάλος δείκτης χωρικής πυκνότητας καναλιών. Η επίτευξη της οπτικής διασύνδεσης ενός 

μεγάλου αριθμού καναλιών, προυποθέτει την ύπαρξη μιας εφικτής, για τόσο μικρή περιοχή 

ολοκλήρωσης, μεθόδου οπτικής διεπαφής, η οποία σε αντίθεση με μεθόδους οπτικών διεπαφών 

βασισμένων σε τεχνολογία Gratings, θα επιτυγχάνει ανεξάρτήτου μήκους κύματος λειτουργίας, 

χαμηλών απωλειών, in-plane οπτική σύζευξη ισχύος. Η οπτική σύζευξη ισχύος με αδιαβατικό 

τρόπο μπορεί να παράσχει το απαιτούμενο μεγάλο παράθυρο μήκους κύματος λειτουργίας καθώς 

και την παράλληλη σύζευξη μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού κυματοδηγών SOI και μονορυθμικών 

πολυμερικών κυματοδηγών. Στο Σχήμα 1-16(a) και στο Σχήμα 1-16(b), παροτσιάζονται με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι διεπαφές σύζευξης οπτικής ισχύος μεταξύ κυματοδηγών πυριτίου και 

πολυμερικών κυματοδηγών, όπως προτάθηκαν από την IBM. 

 
Σχήμα 1-16 Σχηματική απεικόνιση των οπτικών αδιαβατικών in-plane διατάξεων οπτικής σύζευξης μεταξύ 

πολυμερικών κυματοδηγών και κυματοδηγών πυριτίου [28] [31] 

1.3. Φωτονική πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου 

Όπως σχολιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, η υιοθέτηση της τεχνολογία ολοκλήρωσης 

πυριτίου εμφανίζεται ως μια επιτακτική ανάγκη κάθετα σε όλα τα επίπεδα του δικτύου. Μια σειρά 

παθητικών και ενεργών δομικών μπλοκ τα οποία κατασκευάζονται σε τεχνολογία ολοκλήρωσης 

SOI, καθώς και οι αντίστοιχες λύσεις που επιτρέπουν τόσο την οπτο-ηλεκτρονική ολοκλήρωση 

όσο και την οπτική σύζευξη ισχύος μεταξύ κυματοδηγών πυριτίου και οπτικών ινών, παίρνουν το 

δρόμο της υιοθέτησης σε εμπορικά προιόντα. Αξίζει όμως να κάνουμε μια πολύ σύντομη αναφορά 

στην ιστορία της τεχνολογικής αυτής πλατφόρμας και να δούμε κάποια σημεία ορόσημα στην 

εξέλιξη της, ενώ συνάμα να σχολιάσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας αυτής 

ολοκλήρωσης. Η αναφορά αυτή δε γίνεται με σκοπό την παράθεση της ιστορικής εξέλιξης αλλά 

με σκοπό την κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών, με σκοπό ο αναγνώστης να κατανοήσει 
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συγκεκριμένες διατάξεις οπτικών κυκλωμάτων και διεπαφών που θα αναλυθούν στο τέλος αυτής 

της ενότητας.  

Η τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου βρίσκει τις σύγχρονες ρίζες της στην ηλεκτρονική και 

κυρίως στην μικρο-ηλεκτρονική. Το 1958, ενώ εργαζόταν στην Texas Instruments, ο Jack Kilby 

απέδειξε ότι ήταν δυνατή η κατασκευή ενός αντιστάτη, πυκνωτή και τρανζίστορ χρησιμοποιώντας 

μονοκρυσταλλικό πυρίτιο [35]. Αυτό το τεχνολογικό ορόσημο οδήγησε απευθείας στο πρώτο 

πραγματικά ολοκληρωμένο κύκλωμα, και η σημασία του αναγνωρίστηκε με την απονομή 

βραβείου Νόμπελ το 2000. Στις επόμενες σχεδόν πέντε δεκαετίες, η βιομηχανία 

μικροηλεκτρονικής σημείωσε μια θαυμάσια μείωση του μεγέθους των κυκλωμάτων και συνεπώς 

αυξήθηκε η λειτουργικότητα των τσιπ. Αυτή η τάση συνάδει με τον διπλασιασμό της πυκνότητας 

των συσκευών περίπου κάθε 24 μήνες, που ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με την πρόβλεψη 

του Gordon Moore το 1962. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το πυρίτιο παρέχει ένα υλικό βάσης 

από το οποίο όλες οι απαιτούμενες συσκευές μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με αποδεκτές 

προδιαγραφές απόδοσης [36]. Η ερευνητική κοινότητα ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, να διερευνά 

την υιοθέτηση του πυριτίου ως υλικού βάσης για την κατασκευή ολοκληρωμένων φωτονικών 

κυκλωμάτων, κυκλώματα δηλαδή πυριτίου που για πρώτη φορά θα χρησιμοποιούσαν το φως ως 

φορέα πληροφορίας, σε αντίθεση με την ηλεκτρική φόρτιση που χρησιμοποιούταν έως τότε. Σε 

αυτές τις ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποιήθηκαν πολλές από τις αρχές σχεδιασμού και 

κατασκευής από την βιομηχανία της μικρο-ηλεκτρονικής. Αξιοσημείωτο εκείνη την εποχή ήταν 

το έργο των Soref και Petermann στο Rome Air Development Center [37-39] και του Graham 

Reed στο Πανεπιστήμιο του Surrey [40]. Το έργο του Surrey είχε ιδιαίτερη σημασία για τη 

μελλοντική εμπορευματοποίηση της φωτονικής τεχνολογίας ολοκλήρωσης πυριτίου, καθώς η 

ομάδα του Reed έδειξε ότι ήταν δυνατή η επίτευξη πολύ χαμηλής τιμής απώλειας διάδοσης για 

rib κυματοδηγούς SOI όπου το φως θα μπορούσε να περιοριστεί και να χειριστεί. Παρουσιάζεται 

έτσι η τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου ως μια πλατφόρμα επάνω στην οποία θα μπορούσαν να 

διαταχθούν Planar Waveguide Circuits (PLC). Το πυρίτιο είναι σχεδόν διαφανές σε μήκη κύματος 

γύρω από τα 1100 nm, χαρακτηριζόμενο από πολύ χαμηλές απώλειες για μήκη κύματος έως και 

7 μm (Σχήμα 1-17) [41], ενώ το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) μοιράζεται την ίδια χημική σύνθεση 

με τις οπτικές ίνες γυαλιού, παρέχοντας κάποιο βαθμό συμβατότητας με την τεχνολογία οπτικών 

ινών. Το πυρίτιο έχει σχετικά υψηλό δείκτη διάθλασης περίπου 3.5, με περίβλημα SiO2 με δείκτη 

διάθλασης ίσο με 1.45, γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή κυματοδηγών στην κλίμακα 

νανομέτρων. Εντούτοις, παραμένει ένας σοβαρός περιορισμός της τεχνολογία ολοκλήρωσης 

πυριτίου, που εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της έμμεσης ζώνης, που εμποδίζει τον 

σχηματισμό αποδοτικών οπτικών πηγών (ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους ερευνητές της 

φωτονικής πυριτίου). 
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Σχήμα 1-17 Συντελεστής απορρόφησης πυριτίου για μήκη κύματος από 1 μm έως 13 μm [41] 

Πριν από το 2000, η πρωταρχική εφαρμογή της φωτονικής πλατφόρμας ολοκλήρωσης πυριτίου 

ήταν το πεδίο των οπτικών τηλεπικοινωνιών. Η αποκαλούμενη 1η γενιά φωτονικών κυκλωμάτων 

πυριτίου (πριν από το 2004) κυριαρχείται από την ανάπτυξη σχετικά μεγάλων κυματοδηγών (τιμές 

εγκάρσιων διατομών ~ 10-100 μm2), οι οποίες ήταν κατάλληλες για χρήση σε δίκτυα οπτικών 

ινών που εκτελούσαν ρόλους όπως η πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος και η οπτική 

μεταγωγή. Αυτό το κίνητρο της εφαρμογής της πλατφόρμας ολοκλήρωσης πυριτίου γύρω από 

τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από την έκρηξη των τηλεπικοινωνιών 

στα τέλη της δεκαετίας του 1990, επί της οποίας μια πληθώρα τεχνολογιών εμφανίστηκαν ως 

προτιμώμενες πλατφόρμες για την κατασκευή ολοκληρωμένων φωτονικών κυκλωμάτων. Εκείνη 

την εποχή, η Bookham Technology του (που ιδρύθηκε από τον Andrew Rickman, απόφοιτος του 

ομίλου Surrey του Graham Reed) υποστήριξε την τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου και έδειξε 

ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία μικροηλεκτρονικής για την κατασκευή 

μεγάλων ποσοτήτων κυκλωμάτων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί σε 

φωτονικά κυκλώματα [36]. Η δραματική αύξηση των μηχανικών και των επιστημόνων που 

αφιερώθηκε στον σχεδιασμό φωτονικών κυκλωμάτων πυριτίου στη δεκαετία του ‘90 οδήγησε 

άμεσα στην εμφάνιση μιας τεράστιας σειράς καινοτόμων κυκλωμάτων μαζί με την 

συνειδητοποίηση ότι η φωτονική τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου θα μπορούσε να βρει 

εφαρμογή σε μια πληθώρα εφαρμογών πέρα από της οπτικές τηλεπικοινωνίες. Η 2η γενιά 

φωτονικών κυκλωμάτων πυριτίου έφτασε τον Φεβρουάριο του 2004 όταν η ομάδα με επικεφαλής 

τον Mario Paniccia της Intel Corp., ανακοίνωσε την επίδειξη μιας οπτικής συσκευής που 

κατασκευάστηκε σε πυρίτιο, με τις ίδιες διαδικασίες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή τρανζίστορ, η οποίο δύνατο να διαμορφώσει ένα οπτικό σήμα σε ταχύτητες 

μεγαλύτερες από 1 GHz [42]. Αποδείχθηκε έτσι η δυνατότητα ολοκλήρωσης της φωτονικής και 

της ηλεκτρονικής ως μεθόδου για τη μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης ισχύος στα 

μικροηλεκτρονικά κυκλώματα. Το 2004 εμφανίστηκαν επίσης τα πρώτα επιστημονικά εγχειρίδια 

με θέμα την φωτονική τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου, ένα περαιτέρω σημάδι αποδοχής της 

ως βασικής τεχνολογίας [43,44]. Σε σχετικά σύντομη περίοδο από το έτος αυτό, το πεδίο 

επεκτάθηκε ταχύτατα. Οι διαστάσεις του κυματοδηγού μετριούνται τώρα σε τετραγωνικά 

νανόμετρα και όχι σε τετραγωνικά μικρόμετρα, ενώ έχουν δειχθεί ταχύτητες ηλεκτρο-οπτικής 

διαμόρφωσης σε ανόθευτο πυρίτιο, άνω των 35 GHz [45]. 
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1.3.1. Κυματοδηγοί πυριτίου 

Σε αυτήν την ενότητα θα συζητηθούν οι διατάξεις κυματοδηγών πυριτίου και τα 

χαρακτηρηστικά της κάθε διάταξης κυματοδηγών. Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε 

κυματοδηγούς thin-SOI, μιας και αυτοί είναι οι κυματοδηγοί που υλοποιούν στοιχεία και 

κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στο telecom και datacom δίκτυο για near-IR μήκη κύματος. 

Στη συνέχεια, θα σχολιάσουμε τα τρία κύρια είδη κυματοδηγών πυριτίου, καθώς θα δούμε και 

κάποιες από τις βασικές περιοχές εφαρμογής τους αλλά και συγκεκριμένα χαρακτηρηστικά τους. 

• Wire/ strip waveguide (κυματοδηγός λωρίδας) 

Ο απλούστερος τύπος κυματοδηγού είναι ένας κυματοδηγός λωρίδας, το σχήμα του οποίου 

φαίνεται στο Σχήμα 1-18(a). Ο πυρήνας του κυματοδηγού επικαλύπτεται συνήθως με υλικό 

χαμηλού δείκτη διάθλασης όπως το διοξείδιο του πυριτίου. Αυτό δεν γίνεται μόνο με σκοπό το 

ερμητικό σφράγισμα και την προστασία του κυματοδηγού, αλλά και για να μειώσει την απώλεια 

διάδοσης η οποία προξενείται από την τραχύτητα της επιφάνειας κατά μήκος των πλευρικών 

τοιχωμάτων του πυρήνα του κυματοδηγού [47]. Η μείωση της τιμής αντίθεσης του δείκτη 

διάθλασης μειώνει την επίδραση της τραχύτητας στην τιμή απωλειών υλικού, που συνήθως είναι 

η κυρίαρχη πηγή γραμμικής απώλειας σε μέτριες εντάσεις σε τέτοιου είδους κυματοδηγών [48]. 

Οι επάνω και κάτω επιφάνειες ενός κυματοδηγού SOI είναι οι πιο ομαλές επιφάνειες και συχνά 

γυαλίζονται μειώνοντας την τραχύτητα, χρησιμοποιώντας χημική μηχανική στίλβωση (CMP) 

[49].  

 
Σχήμα 1-18 (a) Wire κυματοδηγός SOI, (b) quasi-TE ρυθμός κυματοδήγησης, και (c) ενεργός δείκτης διάθλασης. Το 

αριστερά κομμάτι της διακεκομμένης γραμμής συμβολίζει την περιοχή μονορυθμικής λειτουργίας. [46] 

Δεδομένου ότι η κατάσταση μονορυθμικής λειτουργίας είναι πολύ σημαντική για την 

κατασκευή λειτουργικών κυκλωμάτων, η διάσταση του πυρήνα θα πρέπει να καθοριστεί έτσι ώστε 

να κυματοδηγείται μόνο ο θεμελιώδης ρυθμός τόσο για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ πόλωση. Όταν 

ο ενεργός δείκτης διάθλασης (neff) είναι μεγαλύτερος από το δείκτη διάθλασης του περιβλήμματος 

και είναι μικρότερος από αυτόν του πυρήνα, ο ρυθμός καθοδηγείται στον κυματοδηγό, καθώς 

επίσης και η καθοδήγηση είναι ισχυρότερη για υψηλότερες τιμές του ενεργού δείκτη διάθλασης. 

Έτσι, οι ρυθμοί με τιμή ενεργού δείκτη διάθλασης μεγαλύτερη από το δείκτη διάθλασης του SiO2 
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δεν θα ακτινοβολούνται στο υπόστρωμα. Το Σχήμα 1-18(b) απεικονίζει τον ΤΕ ρυθμό 

κυματοδήγησης ύψους 220 nm και πλάτους 450 nm σε μήκος κύματος 1.55 μm [50]. Κάθε ρυθμός 

μεταδίδεται μέσω του κυματοδηγού με ταχύτητα φάσης c = neff, όπου c υποδηλώνει την ταχύτητα 

του φωτός στο κενό και neff ο ενεργός δείκτης διάθλασης που γίνεται αισθητός από αυτόν τον 

ρυθμό κυματοδήγησης, και ορίζει πόσο συγκεντρωμένη είναι η οπτική ισχύς στον πυρήνα του 

κυματοδηγού. Οι περισσότεροι τύποι κυματοδηγών υποστηρίζουν δύο ανεξάρτητες πολώσεις, είτε 

με το κύριο μαγνητικό (quasi-TM) είτε με τον κύριο ηλεκτρικό (quasi-TE). Το Σχήμα 1-18(c) 

παρουσιάζει την τιμή του neff ως συνάρτηση του πλάτους του φωτονικού σύρματος. Η τιμή του 

neff εξαρτάται από την εγκάρσια διατομή του κυματοδηγού,τα υλικά κυματοδηγού και το υλικό 

περιβλήμματος. Οι ρυθμοί υψηλότερης τάξης ταξιδεύουν με διαφορετική σταθερά διάδοσης σε 

σύγκριση με το θεμελιώδη ρυθμό και είναι λιγότερο περιορισμένοι στον πυρήνα των 

κυματοδηγών. Ως συνέπεια των διαφορετικών τιμών σταθεράς διάδοσης, υπάρχει διασπορά 

ρυθμών κυματοδήγησης (modal dispersion) που μειώνει το μετρικό του γινομένου απόστασης  × 

εύρος ζώνης του κυματοδηγού. Λόγω της χαμηλής εστίασης της ενέργειας του ρυθμού εντός του 

κυματοδηγού στις περιπτώσεις ρυθμών ανώτερης τάξης, μειώνεται η μέγιστη πυκνότητα 

ολοκλήρωσης των κυκλωμάτων, ενώ ταυτόχρονα στις στροφές των κυματοδηγών οι ρυθμοί αυτοί 

γίνονται leaky modes, με αποτέλεσμα την αύξηση των απωλειών διάδοσης. Επίσης, στις 

περιπτώσεις που δεν υποστηρίζονται ρυθμοί κυματοδήγησης ανώτερης τάξης, και άρα 

αναφερόμαστε σε μονορυθμική μετάδοση, είναι επιθυμητό σχεδιαστικά οι τιμές των ενεργών 

δεικτών διάθλασης μεταξύ του θεμελιώδους ΤΕ και ΤΜ ρυθμού, να έχουν μεγάλη διαφορά, ώστε 

να περιορίζεται η σύζευξη οπτικής ισχύος από τον έναν ρυθμό στον άλλον. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι για κυματοδηγούς με πλάτος μικρότερο από 550 nm, υποστηρίζεται μόνο ο θεμελιώδης ρυθμός 

για κάθε πολωτική κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι απώλειες διάδοσης αυτών των 

κυματοδηγών για πλατφόρμα πυριτίου 220 nm, είναι < 2 dB/cm για διάδοση στην C-band 

(ονομαστικό πλάτος 450 nm) και < 3  dB/cm για διάδοση στην Ο-band (ονομαστικό πλάτος 380 

nm) [51].  

• Rib waveguide (κυματοδηγός πλάκας) 

Το Σχήμα 1-19 (a) και Σχήμα 1-19 (b) δείχνει το προφίλ του δείκτη διάθλασης και τον 

θεμελιώδη ΤΕ ρυθμό κυματοδήγησης, αντίστοιχα, ενός rib κυματοδηγού (Η = 220 nm, r = 70 nm). 

Παρόλο που ένας rib κυματοδηγός δεν μπορεί ποτέ να είναι καθαρά μονορυθμικός, 

βελτιστοποιώντας το σχεδιασμό του προφίλ του, η ισχύς που μεταφέρεται από τους υψηλότερους 

ρυθμούς κυματοδήγησης θα διαρρεύσει τελικά από τον κυματοδηγό σε μια πολύ μικρή απόσταση, 

αφήνοντας έτσι μόνο το θεμελιώδη ρυθμό να κυματοδηγείται. Το Σχήμα 1-19(c) δείχνει την τιμή 

του ενεργού δείκτη διάθλασης ως συνάρτηση του πλάτους του κυματοδηγού. Για πλάτη μικρότερα 

των 800 nm, ο κυματοδηγός επιτρέπει την κυματοδήγηση μόνο του θεμελιώδους ρυθμού, για κάθε 

πόλωση. 
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Σχήμα 1-19 (a) Rib κυματοδηγός SOI, (b) TE ρυθμός κυματοδήγησης, και (c) ενεργός δείκτης διάθλασης. [46] 

Ο τύπος rib κυματοδηγών διαφέρει από τον strip κυματοδηγό, στο βαθμό που υπάρχει ένα 

επιπλέον στάδιο κατασκευής, μερικού etching. Ένα μειονέκτημα αυτού του τύπου κυματοδηγών 

είναι ο προσεκτικός έλεγχος του βάθους του rib etch. Σε αντίθεση με τον strip κυματοδηγό, δεν 

υπάρχει ξεκάθαρο etch stop στρώμα, όπως το BOX. Επιπλέον, η παρουσία της πλάκας καθιστά 

τον κυματοδηγό ευαίσθητο όσον αφορά την απώλεια κάμψης, επηρεάζοντας τελικά την 

πυκνότητα της ολοκλήρωσης. Τέλος, για την ολοκλήρωση με ηλεκτρονικά ή άλλα fully etched 

στοιχεία της SOI πλατφόρμας απαιτείται ένα επιπλέον στάδιο λιθογραφίας και etching step για 

τον προσδιορισμό της πλάκας. Ωστόσο, αυτά τα θέματα που αυξάνουν την πολυπλοκότητα της 

κατασκευής, αντισταθμίζονται από τις μικρότερες τιμές απώλειας διάδοσης λόγω της μικρότερης 

περιοχής πλευρικού τοιχώματος κυματοδηγού, σε σχέση με τον strip κυματοδηγό. 

Χαρακτηριστικά, οι απώλειες διάδοσης αυτών των κυματοδηγών για πλατφόρμα πυριτίου 220 

nm, είναι < 1 dB/cm για διάδοση στην C-band (ονομαστικό πλάτος 650 nm) και < 1.5  dB/cm για 

διάδοση στην Ο-band (ονομαστικό πλάτος 580 nm) [51]. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφέρουμε το 

βασικό πλεονέκτημα των rib κυματοδηγών, το οποίο είναι η εμπότιση p και n περιοχών της 

πλάκας, σχηματίζοντας μια ένωση p-i-n (PIN) με τον πυρήνα του κυματοδηγού ως εγγενή περιοχή, 

επιτρέποντας τη διαμόρφωση μέσω ηλεκτρικού χειρισμού της συγκέντρωσης πυκνότητας των 

φορέων φόρτισης [52,53].  

• Slot waveguides (κυματοδηγοί διακένου) 

Οι κυματοδηγοί διακένου χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του φωτός σε υλικό χαμηλού 

δείκτη διάθλασης μεταξύ δύο κυματοδηγών υψηλού δείκτη διάθλασης, και ο σχεδιασμός τους 

συνίσταται στον προσδιορισμό του διακένου και τις διαστάσεις (πλάτος και ύψος) των 

κυματοδηγών γύρω από το διάκενο (Σχήμα 1-20(a)).  
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Σχήμα 1-20 (a) Slot κυματοδηγός SOI, (b) TE ρυθμός κυματοδήγησης, και (c) ενεργός δείκτης διάθλασης 

μεταβάλλοντας το πλάτος του διακένου.[46] 

Η κυματοδήγηση αυτού του τύπου δεν υπακούει στους βασικούς κανόνες της κυματοδήγησης, 

καθώς το φως διαδίδεται στο υλικό με τον χαμηλό δείκτη διάθλασης. Το ηλεκτρικό πεδίο του ΤΕ 

ρυθμού κυματοδήγησης υφίσταται πολύ μεγάλη ασυνέχεια στο όριο μεταξύ του υλικού με τον 

υψηλό και του υλικού με τον χαμηλό δείκτη διάθλασης, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη τιμή 

πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή του διακένου. Το πλάτος είναι ανάλογο προς το 

τετράγωνο της διαφοράς των δεικτών διάθλασης του υλικού υψηλού δείκτη (Si) και του υλικού 

χαμηλού δείκτη (αέρας). Από την άλλη πλευρά, η επίδραση της παρουσίας του διακένου είναι 

ελάχιστη στον ΤΜ ρυθμό κυματοδήγησης, καθώς το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου του οποίου 

είναι συνεχές στο όριο των δύο υλικών [46]. Όταν το πλάτος των κυματοδηγών είναι συγκρίσιμο 

με το μήκος απόσβεσης του πεδίου, το ηλεκτρικό πεδίο παραμένει κατά μήκος του διακένου και 

παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση οπτικού πεδίου σε αυτή την περιοχή, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1-20(b) [54,55]. Το Σχήμα 1-20(c) παρουσιάζει τη διακύμανση του ενεργού δείκτη 

διάθλασης συναρτήσει του πλάτους του κυματοδηγού για διαφορετικές τιμές του πλάτους του 

διακένου. Η σύζευξη της οπτικής ισχύος σε ένα κυματοδηγό διακένου επιτυγχάνεται με την 

αντιστοίχιση φάσης των τιμών σταθεράς διάδοσης του κυματοδηγού strip (κυματοδηγός εισόδου) 

και του κυματοδηγού διακένου. Ωστόσο, η αποτελεσματική σύζευξη οπτικής ισχύος παραμένει 

μια πρόκληση εξαιτίας της μεγάλης τιμής των απωλειών σκέδασης στη διεπιφάνεια και της 

χωρικής αναντιστοιχίας του προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου των δύο κυματοδηγών. Οι απώλειες 

διάδοσης για κυματοδηγούς διακένου  κυμαίνονται μεταξύ 2 dB/cm και 10 dB/cm [55]. Οι 

κυματοδηγοί διακένου χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπως ολοκληρωμένα φωτονικά 

κυκλώματα αισθητήρων όπου το περίβλημμα, και άρα το υλικό του διακένου, μπορεί να είναι 

κάποιο αέριο [56,57] ή ένα υγρό [58], του οποίου οι οπτικές ιδιότητες ανιχνεύονται μετά την 

διάδοση του κυματοδηγούμενου ρυθμού μέσα από αυτό. Το υλικό αυτό θα μπορούσε επίσης να 

αποτελείται από ένα υλικό κέρδους (gain medium) προκειμένου να επιτευχθεί οπτική ενίσχυση 

[59,60]. 

Κυκλώματα κυματοδηγών από τις τρείς βασικές κατηγορίες που αναφέραμε, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση και κατασκευή μιας σειράς οπτικών στοιχείων, ενεργών και 

παθητικών. Στις επόμενες δύο ενότητες θα ασχοληθούμε με δύο συγκεκριμένες κατηγορίες. Με 
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προσαρμόσιμα οπτικά φίλτρα, αλλά και με διατάξεις σύζευξης οπτικής ισχύος μεταξύ strip 

κυματοδηγών πυριτίου και οπτικών ινών / πολυμερικών κυματοδηγών. 

1.3.2. Διατάξεις ολοκληρωμένων οπτικών ευέλικτων φίλτρων 

Στο επίπεδο μεταγωγής, η ελαστικότητα επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης του αναδυόμενου 

προτύπου Flexible Grid, στο οποίο η φασματική ζώνη διέλευσης φίλτρου σε κάθε κόμβο μπορεί 

να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί διάφορετικές κάθε φορά απαιτήσεις εύρους 

ζώνης, ανάλογως του εύρους ζώνης της προς εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Αυτοί οι 

οπτικοί κόμβοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα, επιτρέπουν την ευέλικτη χρήση του 

φάσματος μέσω της δυνατότητας ελέγχου τόσο της κατανομής του εύρους ζώνης όσο και το μήκος 

κύματος συντονισμού. 

Τα προσαρμόσιμα οπτικά φίλτρα τα οποία χρησιμοποιούνται σε οπτικές τηλεπικοινωνιακές 

ζεύξεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως στοιχεία φίλτρου που θα περιορίσουν τον εκτός 

ζώνης θόρυβο, ως στοιχεία πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτώνσε DCI ζεύξεις αλλά και ως βασικά 

δονικά στοιχεία που θα συνθέσουν ένα κύκλωμα επιλογής και μεταγωγής που θα κατευθύνουν 

την τηλεπικοινωνιακή κίνηση σε συγκεκριμένα επιλεγμένη έξοδο του τηλεπικοινωνιακού κόμβου 

(ROADMs), χρειάζεται να ικανοποιούν μία σειρά απαιτήσεων ως προς τα χαρακτηρηστικά 

λειτουργίας τους. Τέτοια χαρακτηρηστικά, τα οποία ποικίλουν ανάλογα και με την συγκεκριμένη 

εφαρμογή υιοθέτησής τους είναι: 

• Το εύρος ζώνης λειτουργίας (operation bandwidth): Το εύρος ζώνης λειτουργίας 

προσδιορίζει την φασματική περιοχή λειτουργίας του φίλτρου, δηλαδή την φασματική 

περιοχή η οποία περιέχει το προς διάδοση τηλεπικοινωνιακό σήμα. Ο ακριβής 

προσδιορισμός του εύρους ζώνης λειτουργίας επιτρέπει την αξιοποίηση τέτοιων δομών για 

μια σειρά εφαρμογών, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις εφαρμογών όπως για παράδειγμα η 

επιλογή καναλιών πληροφορίας: με στενό εύρος ζώνης (χαμηλής ταχύτητας μετάδοσης/ 

ανώτερου σχήματος διαμόρφωσης) ή επιμέρους κανάλια που περιέχονται σε μεγαλύτερα 

κανάλια μετάδοσης (superchannels), αλλά ακόμα και στην επιλογή καναλιών με μεγάλο 

εύρος ζώνης λειτουργίας (υψηλή ταχύτητα μετάδοσης bit). 

• Το μήκος κύματος συντονισμού (operation wavelength): Καθώς τα πρότυπα 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης που χρησιμοποιούνται ξεφεύγουν από τα πρότυπα σταθερού 

πλέγματος (Fixed Grid), τα κανάλια μετάδοσης πληροφορίας τοποθετούνται, εντός της 

τηλεπικοινωνιακής μπάντας λειτουργίας, επί ενός συνεχούς συνόλου τιμών μήκους 

κύματος λειτουργίας. Η δυνατότητα να προσαρμόζεται ένα οπτικό φίλτρο ως προς την 

κεντρική τιμή του μήκους κύματος του καναλιού, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό 

χαρακτηρηστικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα για υλοποιήσεις εφαρμογών λειτουργίας 

επιλογής και ανακατεύθυνσης κάνοντας χρήση προτύπων που βασίζονται σε ευέλικτο 

πλέγμα (Flexible Grid). 

• Την ελεύθερη φασματική περιοχή (Free Spectral Range - FSR): Καθώς τα περισσότερα 

οπτικά φίλτρα χαρακτηρίζονται από φασματική απόκριση περιοδική στο πεδίο της 

συχνότητας, απαιτούνται μεγάλες φασματικές αποστάσεις μεταξύ δύο διαδοχικών 

κορυφών της φασματικής απόκρισης του φίλτρου, με σκοπό την επιλογή εντός της 
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τηλεπικοινωνιακής μπάντας λειτουργίας, ενός μόνο καναλιού πληροφορίας. Η επίτευξη 

υψηλών τιμών ελεύθερης φασματικής περιοχής πολλές φορές επιτυγχάνεται με τη χρήση 

πολλών διαδοχικών οπτικών δομών φίλτρων, αυξάνοντας ωστόσο την πολυπλοκότητα του 

κυκλώματος. 

• Απόρριψη εκτός ζώνης φασματικών συνιστωσών (Extinction Ratio - ER): Η απόρριψη των 

εκτός ζώνης φασματικών συνιστωσών είναι μία βασική παράμετρος η οποία επιτρέπει την 

προσεκτική διαλογή συγκεκριμένων καναλιών μετάδοσης πληροφορίας, και την 

καταπίεση του φασματικού περιεχομένου των γειτονικών καναλιών. Με αυτό τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η χωρίς σφάλματα επιλογή και μεταγωγή συγκεκριμένων καναλιών 

πληροφορίας ακόμα και σε φασματικά πυκνές υλοποιήσεις προτύπων πολυπλεξίας 

σήματος (DWDM). 

Έχουν προταθεί μια σειρά δομών οι οποίες ικανοποιούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, οι οποίες είναι κατασκευασμένες σε τεχνολογία Silicon-on-

Insulator. Τέτοια κυκλώματα οπτικών φίλτρων, είναι οι δομές που βασίζονται στον 

συμβολομετρικό μηχανισμό (MZIs), και επιτρέπουν την δυνατότητα μεταβολής  του μήκους 

κύματος συντονισμού, με το κόστος όμως της διατήρησης σταθερού του σχήματος του οπτικού 

φίλτρου. Σύνθετες δομές MZIs, (Σχήμα 1-21(a)) έχουν επίσης προταθεί και υλοποιηθεί ώστε να 

επιτυγχάνουν επίπεδη συνάρτηση μεταφοράς στη ζώνη διέλευσης, συνδυάζοντας τόσο strip όσο 

και rib κυματοδηγούς πυριτίου στο ίδιο κύκλωμα (Σχήμα 1-21(b)), πετυχαίνωντας τιμές FSR ίσες 

με 6.09 nm, εύρος ζώνης ίσο με 2.8 nm. Η θέρμανση συγκεκριμένων μερών, με όρους μήκους, 

των κυματοδηγών επιτρέπει τη μετατόπιση της “χτένας” κατά μια τιμή FSR (Σχήμα 1-21(c)) με 

κατανάλωση ισχύος ίση με 30 mW [61]. 

 
Σχήμα 1-21 (a) Διάταξησε σειρά δομών ΜΖΙs, (b) διάταξηκυματοδηγών strip και rib που χρησιμοποιούνται για την 

υλοποίηση του φίλτρου, και (c) φασματική μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού [61] 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα διάταξης που έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί σε 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου, είναι δομή MZI η οποία ενσωματώνει στον έναν ή και στους 

δύο του βραχίονες τούς δομές δακτυλίων (MRRs), (Σχήμα 1-22(a)), επιτυγχάνοντας τη μεταβολή 

του εύρους ζώνης του φίλτρου και τον έλεγχο του σχήματός του, με το μειονέκτημα όμως της 

αρκετά μικρής ελεύθερης φασματικής περιοχής (FSR) και της μη δυνατότητας μεταβολής του 

μήκους κύματος συντονισμού [62]. Στο Σχήμα 1-22(b) παρουσιάζεται η εικόνα ενός τέτοιου 

ολοκληρωμένου κυκλώματος λειτουργίας φίλτρου από μικροσκόπιο. 
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Σχήμα 1-22 (a) Οπτικό φίλτρο δομής MZI με ενσωματωμένες δομές δακτυλίων στο βραχίονα, και (b) Φωτογραφία 

από μικροσκόπιο όπου διακρίνονται οι κυματοδηγοί πυριτίου αλλά και τα ηλεκτρόδια θέρμανσης [62] 

Έχουν προταθεί επίσης στη βιβλιογραφία, πιο περίπλοκες γεωμετρίες MZI, με ενσωματωμένες 

δομές δακτυλίων, (Σχήμα 1-23(a)), οι οποίες επιδεικνύουν ευκολία στη μεταβολή του εύρους 

ζώνης καθώς και στην δυνατότητα μεταβολής  του μήκος κύματος συντονισμού. Ωστόσο, η χρήση 

των δομών δακτυλίων στους βραχίονες του MZI εμποδίζει την δημιουργία φίλτρων τα οποία να 

παρουσιάζουν αρκετά στενές στο φάσμα συναρτήσεις μεταφοράς [63]. Το εύρος ζώνης του 

φίλτρου κυμαίνεται από 0.46 nm έως 0.88 nm με κατανάλωση ισχύος έως και 5 mW. Επιπλέον 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1-23(b), επιτυγχάνεται φασματική μετατόπιση της ζώνης διέλευσης 

έως και 4 nm, καναλίσκωντας ισχύ έως και 82.5 mW. Ωστόσο, λόγω της φύσης τους τέτειες δομές, 

υποφέρουν από μεγάλο αριθμό απωλειών εισόδου μεγαλύτερες από 10 dB. 

 

 
Σχήμα 1-23 (a) Δομή ΜΖΙ με ενσωματωμένες δομέςδακτυλίων, και (b) φασματική μετατόπιση τουμήκους κύματος 

συντονισμού συναρτήσει της καταναλισκόμενης ισχύος στα δύο ηλεκτρόδια θερμο-οπτικού ελέγχου. [63] 

Για να ξεπεραστεί αυτός ο εγγενής περιορισμός των δομών οι οποίες βασίζονται σε MZI, οι 

οποίες δεν επιτρέπουν τη δημιουργία στενών φασματικά φίλτρων, έχουν προταθεί από την 

ερευνητική κοινότητα διατάξεις ολοκληρωμένων οπτικών κυκλωμάτων που βασίζονται σε δομές 

δακτυλίων, επιτρέποντας τη δημιουργία φίλτρων που χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές 
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απωλειών εισόδου, ευελιξία προσαρμογής της τιμής εύρους ζώνης, όσο και από μεγάλες τιμές 

απόρριψης των εκτός ζώνης συνιστωσών (Extinction Ratio). Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προταθεί 

σειριακά συζευγμένες δομές δακτυλίων ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα προσδιορισμού του 

μήκους κύματος συντονισμού την ίδια στιγμή που θα επιτυγχάνονται μεγάλες τιμές απόρριψης 

των εκτός ζώνης διέλευσης φασματικών συνιστωσών [64,65]. Όπως μπορεί να φανεί και στο 

Σχήμα 1-24, αρκετές δομές δακτυλίων μπορούν να συζευκτούν σειριακά με σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριμένων φασματικών χαρακτηριστικών (74 GHz bandwidth), ενώ διαμέσου θερμο-οπτικού 

ελέγχου με απόδοση 35 mW/THz, επιτυγχάνεται μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού 

σε φασματικές αποστάσεις έως και 2125 GHz. 

 

 
Σχήμα 1-24 Διάταξη τεσσάρων σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων, και φωτογραφία από μικροσκόπιο. [65] 

1.3.3. Οπτικές διασυνδέσεις 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της οπτικής διασύνδεσης των 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου-σε-μονωτή (Silicon on 

Insulator – SOI). Θα θέσουμε στην αρχή, για ευκολία, το ζήτημα της οπτικής διασύνδεσης 

κυκλώματος πυριτίου με τον κόσμο των οπτικών ινών. Στη συνέχεια θα γενικεύσουμε το ζήτημα 

της οπτικής σύζευξης κυκλωμάτων πυριτίου και με άλλα μέσα διάδοσης πέρα των οπτικών ινών. 

Στο Σχήμα 1-25(a) μπορούμε να δούμε το μέγεθος μιας οπτικής ίνας και του πυρήνα του 

κυματοδηγού της, καθώς και την σύγκριση με ένα πλακίδιο πυριτίου και έναν κυματοδηγό 

πυριτίου κατασκευασμένο επί του πλακιδίου. Στο Σχήμα 1-25(b), απεικονίζεται σε μεγένθυνση το 

προηγούμενο σκίτσο, με σκοπό να γίνει καθαρή η διαφορά στο μέγεθος του κυματοδηγού πυριτίου 

και του πυρήνα της οπτικής ίνας. Η ευθυγράμμιση που θα απαιτούντο με σκοπό της σύζευξη της 

οπτικής ισχύος από την οπτική ίνα στον κυματοδηγό θα ήταν της τάξης των νανομέτρων. Αυτή η 

διαφορά στις γεωμετρικές διαστάσεις των κυματοδηγών, ταυτόχρονα με την διαφοροποίηση της 

διαφοράς τιμής του δείκτη διάθλασης πυρήνα και περιβλήματος, τόσο για τον κυματοδηγό 

πυριτίου όσο και για την οπτική ίνα, που οδηγούν για την μεν οπτική ίνα σε ποσοστό 

συγκέντρωσης της οπτικής ισχύος 86.5 % εντός της 10.4 μm MFD της, και για τον μεν κυματοδηγό 

πυριτίου σε ποσοστό συγκέντρωσης της οπτικής ισχύος επί της περιοχής που ορίζεται γεωμετρικά 

από τον πυρήνα του κυματοδηγού (450 nm x 220 nm) ίσο με 80 %, θα συνεπάγονταν, εάν δε 
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χρησιμοποιούνταν καμία δομή προσαρμογής του μεγέθους των ρυθμών, 30-dB οπτικών απωλειών 

[66]. 

Η επίλυση αυτού του προβήματος της διαφοροποίησης του μεγέθους των δύο ρυθμών, μπορεί 

να επιλυθεί με μια σειρά μεθόδων. Οι μέθοδοι αυτοί που, γενικά, χωρίζονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες, in-plane και out-of-plane μέθοδοι σύζευξης οπτικής ισχύος, θα δούμε πως 

εφαρμόζονται και πως υλοποιούνται τόσο στη διεπαφή κυματοδηγού πυριτίου με οπτική ίνα, όσο 

και σε διεπαφή κυματοδηγού πυριτίου με board κυματοδηγούς (πολυμερικούς ή κυματοδηγούς σε 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού).  

Έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση σημαντικών πτυχών της οπτικής 

διασύνδεσης των κυκλωμάτων πυριτίου. Κάποιοι παράμετροι οι οποίοι θα καθορίσουν την 

αποτελεσματικότητα της διάταξης για συγκεκριμένη εφαρμογή (Figures of Merit - FOMs) 

περιλαμβάνουν την απόδοση της σύζευξης, το εύρος του μήκους κύματος λειτουργίας, την 

ευαισθησία στην πόλωση λειτουργίας, την ανοχή σε αστοχίες που εισάγονται στο στάδιο 

κατασκευής και συναρμολόγησης, και την δυνατότητα για εφαρμογή και υιοθέτηση της λύσης 

αυτής σε μεγάλη κλίμακα. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την οπτική διασύνδεση κυκλωμάτων 

πυριτίου με οπτικές ίνες αλλά και με άλλα μέσα μετάδοσης όπως πολυμερικούς κυματοδηγούς. 

Για κάθε τύπο οπτικής διασύνδεσης, θα μελετήσουμε μια σειρά προτεινόμενων διατάξεων 

υλοποίηησης της οπτικής διασύνδεσης, καθώς και θα συγκρίνουμε αυτές τις προτεινόμενες 

υλοποιήσεις με βάσει τις επιδόσεις τους βάσει των FOMs. 

 
Σχήμα 1-25 (a) Σχηματική παρουσίαση του μεγέθους της οπτικής ίνας σε σύγκριση με κυματοδηγό πυριτίου, και (b) 

Μεγέθυνση με σκοπό την εμφανή διαφορά διαστάσεων της οπτικής ίνας και του κυματοδηγού πυριτίου. [66] 

1.3.3.1. Οπτική διεπαφή κυματοδηγού-οπτικής ίνας 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθούν οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται ως πιθανές λύσεις για 

την οπτική διασύνδεση ολοκληρωμένων πλακιδίων πυριτίου και οπτικών ινών. Μια σειρά 

μεθόδων έχουν προταθεί και υλοποιούνται. Κάποιες από αυτές, όπως οι διατάξεις που βασίζονται 

σε φαινόμενα περίθλασης έχουν υιοθετηθεί και προτυποποιηθεί, ενώ κάποιες άλλες όπως οι 

οπτικές οριζόντιες διεπαφές είναι ακόμα σε στάδιο ερευνητικής μελέτης ενώ διερευνάται ο δρόμος 

προς την προτυποποίησή τους. 

1.3.3.1.1. Συζεύκτες Grating coupler 

Οι μέθοδοι οπτικής σύζευξης που βασίζονται στο φαινόμενο της περίθλασης έχουν προταθεί 

ως μέθοδοι που επιλύουν το πρόβλημα της αναντιστοιχίας του μεγέθους της πεδιακής κατανομής 

του ρυθμού κυματοδήγησης της ίνας και του κυματοδηγού πυριτίου. Επιπλέον, παρέχουν τη 
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δυνατότητα της δημιουργίας οπτικών διεπαφών επί του πλακιδίου του πυριτίου σε μεγάλη 

κλίμακα, καθώς δεν απαιτείται η διεπαφή στην άκρη του πλακιδίου αλλά στην επιφάνειά του [67]. 

Δεδομένης της διεπαφής επί της επιφάνειας του πλακιδίου και όχι επί της άκρης του πλακιδίου δε 

χρειάζονται επιπλέον διεργασίες κοπής και λείανσης του πλακιδίου. Μια τέτεια δομή 

παρουσιάζεται σχηματικά στο Σχήμα 1-26(a), όπου μπορούμε να δούμε την οδοντωτή δομή 

κατασκευασμένη σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου, η οποία αποτελείται από περιοδικές 

δομές εγκοπών επί του κυματοδηγού, με σκοπό τη δημιουργία των δομών που θα ενεργοποιούν 

τα φαινόμενα περίθλασης, και με πλάτος περίπου 10 μm. Επιπλέον παρατηρούμε την κωνική δομή 

(taper) που μεταβάλλει με αδιαβατικό τρόπο το μέγεθος του ρυθμού κυματοδήγησης στο αναγκαίο 

μέγεθος (πλάτος) τέτειο ώστε να αντιστοιχεί στο MFD της οπτικής ίνας (MFD 10 μm για 1550 

nm μήκους κύματος λειτουργίας) [68]. Το Σχήμα 1-26(b) παρουσιάζει την διάδοση κατά μήκος 

του άξονα z του ρυθμού κυματοδήγησης του κυματοδηγού πυριτίου. Εισερχόμενος ο ρυθμός 

αυτός στην περιοχή του grating coupler, ένα μέρος της οπτικής ισχύος περιθλάται προς τα πάνω 

και ένα μέρος προς τα κάτω, προς τη μεριά του υποστρώματος.  

 
Σχήμα 1-26 (a) Τρισδιάστατη απεικόνιση δομής grating coupler, kai (b) περίθλαση του φωτός προς την άνω και κάτω 

διεύθυνση. [69] 

Η απόδοση μιας δομής grating coupler, περιορίζεται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος 

παράγοντας είναι οι οπτικές απώλειες οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μη ταύτισης του προφίλ των 

πεδίων του ρυθμού που διαδίδεται μέσα στην ίνα και διαδίδεται στον ελεύθερο χώρο, και του 

προφίλ της οπτικής ισχύος όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την έξοδο από το φράγμα περίθλασης 

προς την άνω κατεύθυνση. Ο δεύτερος παράγοντας που περιορίζει την απόδοση της σύζευξης 

είναι το ποσοστό αυτό της οπτικής ισχύος το οποίο κατά την μετάβαση του ρυθμού 

κυματοδήγησης στην οδοντωτή περιοχή, περιθλάται προς την κάτω κατεύθυνση, προς τη μεριά 

του υποστρώματος, και ως εκ τούτου δε συνεισφέρει στην σύζευξη της οπτικής ισχύος στην 

οπτική ίνα. Έχουν προταθεί μια σειρά μεθόδων και τροποποιήσεων στη δομή του grating coupler 

με σκοπό να περιοριστούν οι απώλειες που οφείλονται και στους δύο αυτούς παράγοντες.  

Με σκοπό να μειωθούν οι απώλειες οι οποίες οφείλονται στην διαφορά των πεδιακών 

κατανομών, και άρα σε χαμηλή τιμή ολοκληρωμάτων επικάλυψης αυτών των ρυθμών, 

σχεδιάζονται grating couplers οι οποίοι προσαρμόζουν το προφίλ του περιθλαμένου οπτικού 

κύματος σε αυτό της οπτικής ίνας το οποίο ακολουθεί γκαουσιανή κατανομή (Gaussian 
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Distribution). Οι κλασσικές δομές grating coupler (σταθερή περιοδικότητα και βάθος εγκοπής των 

δοντιών) δεν μπορούν να επιτύχουν μεγάλες τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης καθώς όπως 

μπορούμε να παρατηρήσουμε στο Σχήμα 1-27(a), το προφίλ του οπτικού πεδίου το οποίο 

περιθλάται από την δομή ακολουθεί μια εκθετικά φθίνουσα κατανομή (Exponential Decay 

Distribution), η οποία διαφέρει από την Gaussian του ρυθμού κυματοδήγησης της οπτικής ίνας 

[70]. Ο σχεδιασμός κατάλληλα διαμορφωμένων δομών μεταβλήτού μήκους δοντιών grating 

couplers (Apodized GCs), δίνει τη δυνατότητα το πεδίο το οποίο περιθλάται προς την άνω 

διεύθυνση να μοιάζει πολύ περισσότερο με την Gaussian κατανομή της οπτικής ίνας, και άρα να 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη τιμή του ολοκληρώματος επικάλυψης [71,72]. Στο Σχήμα 1-27(b) 

παρουσιάζεται η δομή ενός apodized GC η οποία αποτελείται από μεταβλητές τιμές του μήκους 

των δοντιών και των εγκοπών, με αποτέλεσμα την επίτευξη τιμής απόδοσης σύζευξης ισχύος ίση 

με -1.2 dB (75.9 %) [73].  

 
Σχήμα 1-27  (a) Δομή uniform grating coupler, και προφίλ του εξερχόμενου εκ περιθλάσεως οπτικού κύματος, και 

(b) δομή apodized grating coupler και το προφίλ του εξερχόμενου κύματος [69] 

Αν και η λύση των apodized grating couplers, επιλύει σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των 

απωλειών που οφείλονται στην μη ταύτιση των πεδιακών κατανομών, παραμένει ανεπίλυτο το 

πρόβλημα της οπτικής ισχύος το οποίο περιθλάται προς τη μέριά του υποστρώματος του 

πλακιδίου. Ορίζοντας την μετρική τιμή της κατευθυντικότητας ενός GC, ως το λόγο της οπτικής 

ισχύος το οποίο περιθλάται προς τα πάνω προς την συνολική τιμή οπτικής ισχύος, μπορούμε να 

πούμε ότι ένας βασικός λόγος των απωλειών σύζευξης ομοιόμορφων δομών GCs είναι η χαμηλή 

τιμή κατευθυντικότητας, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό οπτικής ισχύος της τάξης του 35% - 45% 

περιθλάται προς την κάτω κατεύθυνση, προς τη μεριά του υποστρώματος [74]. Η βασική μέθοδος 

για να προσαρμοστεί και να μεγιστοποιηθεί η τιμή της κατευθυντικότητας είναι ο έλεγχος του 

πλάτους του στρώματος του μονωτή μεταξύ των κυματοδηγών πυριτίου και του υποστρώματος 

πυριτίου, καθώς και του στρώματος του περιβλήματος των κυματοδηγών [75,76]. Έτσι ελέγχεται 

η προσθετική και αναιρετική συμβολή μεταξύ της περιθλώμενης προς τα κάτω ισχύος και της 

ανακλώμενης από το υπόστρωμα πυριτίου οπτικής ισχύος. Ωστόσο το πλάτος του στρώματος 

μονωτή είναι ευθέως καθοριζόμενο από την πλατφόρμα ολοκλήρωσης και συνήθως η τιμή του 

πλάτους του παίρνει συγκεκριμένες τιμές μεταξύ 2 μm και 3 μm, οπότε και δεν αποτελεί 

σχεδιαστική παράμετρο η οποία μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να επιτευχθεί διαμέσου αυτής της 

προσαρμογής υψυλή τιμή κατευθυντικότητας. Ως εκ τούτου, έχουν προταθεί μία σειρά 

υλοποιήσεων στις οποίες επιτυγχάνεται το φαινόμενο της προσθετικής συμβολής της οπτικής 
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ισχύος η οποία περιθλάται προς το υπόστρωμα, με την οπτική ισχύ η οποία περιθλάται προς την 

ίνα. Στο Σχήμα 1-28(a) παρουσιάζεται σχηματικά η χρήση ενός ανακλαστήρα Bragg στη μεριά 

του υποστρώματος, ο οποίος κατασκευάζεται από την τοποθέτηση στον κάθετο άξονα μιας σειράς 

στρωμάτων, από υλικά με χαμηλό και υψηλό περιοδικά δείκτη διάθλασης, και έτσι επιτυγχάνεται 

η ανάκλαση προς τα πάνω της οπτικής ισχύος η οποία αρχικά έχει περιθλαθεί προς τη μεριά του 

υποστρώματος από τον GC. Φωτογραφία της διάταξης από μικροσκόπιο παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 1-28(b). Η διάταξη αυτή αυξημένης κατευθυντικότητας κατασκευασμένη σε πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης πυριτίου, στην οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στρώματα πυριτίου και διοξιδίου του 

πυριτίου για την κατασκευή του ανακλαστή Bragg, και η οποία μπορεί να φανεί στο Σχήμα 

1-28(b), έχει πετύχει απόδοση σύζευξης ισχύος ίση με -1.58 dB (69.5 %) με εύρος ζώνης 1-dB ίσο 

με 36 nm [77]. Μια σειρά υλοποιήσεων βασισμένων στην εισαγωγή στρωμάτων για αύξηση της 

κατευθυντικότητας έχουν προταθεί και υλοποιηθεί, είτε με χρήση δομών Bragg ανακλαστών 

[78,79], είτε στη χρήση ανακλαστικών μεταλλικών στρωμάτων αλουμινίου ή χρυσού [80-83], είτε 

ακόμα και στη χρήση στρώματος άμορφου πυριτίου [84]. 

 
Σχήμα 1-28 (a) Δομή grating coupler με χρήση Bragg mirror στη μεριά του υποστρώματος, και (b) φωτογραφία 

μικροσκοπίου όπου διακρίνεται η δομή του Bragg mirror [69] 

Η χρήση τέτοιων δομών GC δίνει τη δυνατότητα για σχετικά χαμηλών απωλειών διεπαφή των 

οπτικών ινών με τα κυκλώματα κατασκευασμένα σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα για υψηλής συγκέντρωσης σε μικρό χώρο επί του πλακιδίου 

μεγάλου αριθμού οπτικών διασυνδέσεων. Οι υλοποιήσεις Fiber Array μπλοκ, τα οποία επιτρέπουν 

σε κοντινές ίνες να είναι διατεταγμένες σε απόσταση (pitch) μέχρι και 125 μm, μπορούν να 

αξιοποιήσουν τις δομές GC με σκοπό να παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση ως προς την οπτική 

διεπαφή μιας σειράς οπτικών ινών με μια σειρά ολοκληρωμένων καναλιών κυματοδηγών [85]. 

Ωστόσο, η όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για υψηλής χωρικής πυκνότητας οπτικών διασυνδέσεων 

έχει οδηγήσει σε λύσεις όπου χρησιμοποιούνται Fiber Array modules με pitch της τάξης των 40 

μm, και πετυχαίνωντας οπτική διασύνδεση 37 οπτικών καναλιών (όπως φαίνεται στο Σχήμα 

1-29(a)) [86], αλλά ακόμα και με pitch της τάξης των 43 μm και οπτικής διασύνδεσης 63 καναλιών 

(όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-29(b)) [87] 
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Σχήμα 1-29 (a) Σειρά διατεταγμένων δομών GC για οπτική διεπαφή με Fiber Array Module 37 καναλιών, και (b) 

Σειρά διατεταγμένων δομών GC για οπτική διεπαφή με Fiber Array Module 63 καναλιών. [86],[87] 

1.3.3.1.2. Edge chip συζεύκτες 

Στην Ενότητα αυτή θα συζητήσουμε μία σειρά υλοποιήσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται ως 

διατάξεις με σκοπό την επίτευξη της οπτικής διεπαφής πλακιδίων πυριτίου και οπτικών ινών. Οι 

μέθοδοι αυτοί βασίζονται στην τεχνική του edge coupling (or butt coupling or end-fire coupling), 

δηλαδή τη δημιουργία της οπτικής διασύνδεσης του πλακιδίου του πυριτίου στην άκρη τού. 

Αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική, κυρίως σε εφαρμογές με σχετικά μικρό αριθμό 

οπτικών διασυνδέσεων ανά πλακίδιο, και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως μέσω συγκόλλησης ίνας 

(fiber-pig-tailing) για κυκλώματα ημι-αγωγών laser και διαμορφωτών [88,89], και οπτικών 

μεταγωγέων [90,91]. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην προσαρμογή του μεγέθους του προφίλ του 

ηλεκτρικού πεδίου του κυματοδηγούμενου ρυθμού σε αυτό της οπτικής ίνας. Συνήθως αυτές οι 

υλοποιήσεις παρουσιάζουν, τόσο παρόμοια συμπεριφορά απόδοσης σύζευξης ισχύος και για τις 

δύο πολώσεις λειτουργίας, όσο και μεγάλο εύρος ζώνης λειτουργίας. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 

τους, που βασίζονται στη μη χρήση περιθλαστικών στοιχείων, όπως οι δομές Grating Coupler, τις 

κάνουν αρκετά θελκτικές για την υιοθέτηση τους σε μια σειρά εφαρμογών τόσο στο πεδίο των 

τηλεπικοινωνιών όσο και στο πεδίο της επικοινωνίας μεταξύ και μέσα σε κέντρα δεδομένων.  

Οι πιο απλές κατασκευαστικά δομές αφορούν την απευθείας διασύνδεση των οπτικών ινών με 

τα κυκλώματα πυριτίου. Υπάρχουν δύο τρόποι ούτως ώστε να μεγαλώσει το μέγεθος του προφίλ 

του ρυθμού κυματοδήγησης στον κυματοδηγό πυριτίου. Ο πρώτος είναι η δημιουργία 

μεγαλύτερου κυματοδηγού διαμέσου μιας κωνικής δομής στην άκρη του πλακιδίου. Καθώς όμως 

το ύψος του κυματοδηγού καθορίζεται από την τεχνολογία κατασκευής, και θα χρειαζόντουσαν 

επιπλέον κατασκευαστικά βήματα στην περίπτωση που θα θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε, 

παρουσιάζεται πιο αποτελεσματική λύση η προσαρμογή του μεγέθους του προφίλ του ρυθμού 

κυματοδήγησης, διαμέσου της μείωσης του πλάτους του κυματοδηγού. Διαμέσου της μείωσης του 

μεγέθους του κυματοδηγού κάτω από το όριο κυματοδήγησης, ο ρυθμός παύει πια να 

κυματοδηγείται εντός του πυρήνα του κυματοδηγού, και κυματοδηγείται στην περιοχή του 

περιβλήματος. Ωστόσο, στην περίπτωση τεχνολογίας ολοκλήρωσης πυριτίου 220 nm, όταν το 

πλάτος της κωνικής δομής του κυματοδηγού (taper) στην άκρη του πλακιδίου φτάσει σε τιμές 
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μικρότερες των 100 nm, τότε ο ρυθμός κυματοδήγησης ναι μεν κυματοδηγείται στο περίβλημα 

του κυματοδηγού, παρολαυτά όμως υποφέρει από μεγάλο αριθμό απωλειών λόγω διαρροής 

οπτικής ισχύος προς τη μεριά του υποστρώματος [69]. Πρόσφατες υλοποιήσεις τέτοιων δομών 

edge coupling, που περιλαμβάνουν δομές taper με πλάτος κυματοδηγού στο άκρο που βρίσκεται 

στην άκρη του πλακιδίου έως και κάτω των 100 nm, για κατασκευή σε MPW runs (Σχήμα 1-30), 

έχουν δείξει απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος σε SMF ίνα έως και -1.3 dB, και για τις δύο 

πολωτικές καταστάσεις λειτουργίας [92]. 

 
Σχήμα 1-30 Απώλειες σύζευξης οπτικής ισχύος συναρτήσει του πλάτους της άκρης της κωνικής δομής (tip). [92] 

Η ίδια αρχή λειτουργίας αξιοποιείται για την υλοποίηση οπτικών διασυνδέσεων κάνοντας 

χρήση κυματοδηγών μετα-υλικού πυριτίου (silicon metamaterial waveguides), με πιο 

αξιομνημόνευτη πρόσφατη προσπάθεια, αυτή της IBM, στην οποία υλοποιήθηκε οπτική διεπαφή 

χρησιμοποιώντας metamaterial waveguides για την κατασκευή της δομής taper στην άκρη του 

πλακιδίου πυριτίου (Σχήμα 1-31). Φτάνωντας τιμές πλάτους του metamaterial waveguide tip ίσο 

με 175 nm, επετεύχθη απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος ίση με -1.3 dB, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάστηκε επιπλέον απώλεια ισχύος ίση με 0.8 dB για εύρος ζώνης ίσο με 100 nm, και για 

τις δύο πολωτικές καταστάσεις λειτουργίας [93]. Ωστόσο, ένα μεγάλο ζήτημα που ανακύπτει με 

αυτές τις τεχικές edge coupling είναι οι επιπλέον απώλειες που εισάγονται στην οπτική 

διασύνδεση λόγω αστοχιών κατά τη διαδικασία κατασκευής της διεπαφής και 

συναρμολόγησης/συγκόλλησης της οπτικής ίνας στο πλακίδιο του πυριτίου. 

 

 
Σχήμα 1-31 Οπτική διεπαφή ίνας κυματοδηγού πυριτίου αξιοποιώντας δομή metamaterial κυματοδηγού πυριτίου. 

[93] 
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Με σκοπό την χαλάρωση των απαιτήσεων ευθυγράμμισης κατά το στάδιο συναρμολόγησης 

(assembly process), αλλά και την αύξηση της απόδοσης σύζευξης της οπτικής διασύνδεσης, ένα 

επιπλέον στρώμα νιτριδίου ή πολυμερούς το οποίο είναι post-processed κατασκευασμένο επί του 

κυματοδηγού πυριτίου, μπορεί να περιορίσει τον ρυθμό κυματοδήγησης και να μην του επιτρέψει 

τη διαρροή προς το υπόστρωμα πυριτίου [94,95], ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται υψηλές τιμές 

ολοκληρωμάτων επικάλυψης με τον ρυθμό διάδοσης στην οπτική ίνα. Μια πιο διαδεδομένη 

τεχνική, είναι η χρήση της παραπάνω διαδικασίας για την αύξηση του μεγέθους του ρυθμού του 

κυματοδηγού πυριτίου, ταυτόχρονα με τη μείωση του μεγέθους του προφίλ του ρυθμού διάδοσης 

στην ίνα, διαμέσου της χρήσης lensed fiber (Σχήμα 1-32), μειώνοντας έτσι την τιμή του MFD της 

SMF ίνας σε περίπου 3 um [96]. Οι απαιτήσεις ευθυγράμμισης σε τέτοιες υλοποιήσεις, με στόχο 

να κρατηθούν οι επιπλέον απώλειες σε τιμές κάτω του 1 dB, προσδιορίζονται περίπου σε ± 500 

nm, και άρα απαιτούνται τεχνικές ενεργής ευθυγράμμισης με χρήση συστήματος 

ανατροφοδότησης για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες εισόδου της διεπαφής [94,95]. 

 
Σχήμα 1-32 Χρήση lensed ίνας, ταυτόχρονα με δομή mode converter, με σκοπό υλοποίηση διάταξης οπτικής 

διεπαφήςχαμηλών απωλειών. [96] 

Ωστόσο, και μια σειρά άλλων τεχνικών έχουν αξιοποιηθεί με σκοπό την μείωση της τιμής του 

MFD του ρυθμού διάδοσης στην ίνα, και στη συνέχεια της χρήσης της τεχνικής edge coupling με 

χρήση taper κυματοδηγού πυριτίου. Τέτοιες υλοποιήσεις περιλαμβάνουν 3-D taper δομές, 

προσαρμοσμένες τόσο ως προς το πλάτος όσο και ως προς το ύψος (Σχήμα 1-33), 

κατασκευασμένες από SiO2, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούνται δομές taper κυματοδηγών πυριτίου. 

Επιτυγχάνονται με αυτό τον τρόπο, τιμές απωλειών εισόδου χαμηλότερες από 2.1 dB και για τις 

δύο πολώσεις λειτουργίας, ταυτόχρονα με 1-dB εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 100 nm [97]. Αξίζει 

να σημειωθεί, ότι με τη χρήση αυτής της τεχνικής χαλαρώνουν οι απαιτήσεις στο στάδιο της 

συναρμολόγησης, καθώς η απαίτηση για αστοχία ευθυγράμμισης διατηρείται μεγαλύτερη των ±2 

μm, ούτως ώστε η επιπλέον τιμή των απωλειών εισόδου να διατηρείται μικρότερη του 1 dB. 
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Σχήμα 1-33 3-D SiO2 taper δομές, προσαρμοσμένες τόσο ως προς το πλάτος όσο και ως προς το ύψος. [97] 

Η προσπάθεια δημιουργίας οπτικών διασυνδέσεων όπου το μέγεθος του ρυθμού διάδοσης της 

οπτικής ίνας προσαρμόζεται σε αυτό των κυματοδηγών, προχωράει, ταυτόχρονα με την 

παρουσίαση μιας σειράς κυματοδηγών οι οποίοι κατασκευάζονται με προσαρμοσμένες τιμές 

πλάτους και ύψους (photonic wirebonds), και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κυματοδηγοί 

προσαρμογής. Αυτοί οι κυματοδηγοί μπορούν να κατασκευάζονται in-situ μέσω χρήσης τεχνικών 

άμεσης εγγραφής δύο φωτονίων λιθογραφία laser [98-100], και επιτρέπουν την οπτική διεπαφή 

[101] χαμηλών απωλειών οπτικών ινών SMF με ολοκληρωμένα κυκλώματα πυριτίου (Σχήμα 

1-34(a)). Στο Σχήμα 1-34(b) παρουσιάζεται εικόνα από μικροσκόπιο οπτικής διεπαφής MCF με 

πλακίδιο πυριτίου με χρήση τεχνολογίας photonic wirebonding.  

 
Σχήμα 1-34 (a) Photonic wirebonds για σύνδεση κυματοδηγών πυριτίου με διόδους laser, με οπτικές ίνες, ακόμα και 

με άλλα chip, και (b) οπτική διεπαφή MCF με πλακίδιο πυριτίου με χρήση τεχνολογίας photonic wirebond [101] [102] 

Σε αυτή την προσπάθεια έχει συνεισφέρει ιδιαίτερα, και η μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και 

προτυποποίηση μιας λύσης οπτικής διασύνδεσης, η οποία αναπτύχθηκε από την IBM τα τελευταία 

χρόνια, η οποία βασίζεται στη σταδιακή μετάβαση από την οπτική ίνα στο πλακίδιο πυριτίου, 

διαμέσου μιας πολυμερικής πλατφόρμας ολοκλήρωσης. Η οπτική διασύνδεση της οπτικής ίνας με 

τους πολυμερικούς κυματοδηγούς προσαρμοσμένων διαστάσεων (Σχήμα 1-35), χαρακτηρίζεται 

από χαμηλές απώλειες εισόδου της τάξης των -1.4 dB και για τις δύο πολωτικές καταστάσεις, ενώ 

για 100 nm εύρος ζώνης, οι επιπλέον απώλειες εισόδου είναι μικρότερες από 0.8 dB [103]. Η 

ελαχιστοποιήση των απωλειών εισόδου οφείλεται στον προσεκτικό σχεδιασμό του πολυμερικού 

κυματοδηγού στη διεπαφή με την οπτική ίνα και στη σταδιακή αδιαβατικού τύπου μετατροπή του 

πολυμερικού κυματοδηγού σε διαστάσεις κατάλληλες για να επιτευχθεί με αδιαβατικό πάλι τρόπο 

η μεταφορά οπτικής ισχύος στο κύκλωμα πυριτίου.  
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Σχήμα 1-35 Διεπαφή οπτικής ίνας με κυματοδηγούς πυριτίου, διαμέσου πολυμερικής πλατφόρμας ολοκλήρωσης, και 

δύο ξεχωριστών σταδίων συναρμολόγησης, που αναπτύχθηκε από την IBM [103] 

1.3.3.2. Chip to board  

1.3.3.2.1. Out of plane συζεύκτες 

Η χρήση out-of plane διατάξεων με σκοπό την οπτική διασύνδεση κυκλωμάτων 

κατασκευασμένων σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου με board πλατφόρμες ολοκλήρωσης, 

επιτυγχάνεται με χρήση διατάξεων οι οποίες πετυχαίνουν διαμέσου των φαινομένων της 

ανάκλασης ή της περίθλασης, να τροποποιούν την κατεύθυνση διάδοσης της οπτικής ισχύος. Η 

βασική δομή που δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης διάδοσης του φωτός, 

αξιοποιώντας το φαινόμενο της περίθλασης, είναι η δομή του Grating Coupler. Οι περισσότεροι 

από τους σχεδιασμένους συζεύκτες Gratings που αναφέρονται στη βιβλιογραφία έχουν σχεδιαστεί 

για την εκτροπή της κατεύθυνσης της οπτικής ισχύος προς τα πάνω με σκοπό να επιτυγχάνεται η 

εύκολη αξιολόγηση των κυκλωμάτων σε επίπεδο κλίμακας wafer, αλλά και για να προσφέρει 

δυνατότητες χαμηλής πολυπλοκότητας οπτικής διασύνδεσης των πλακιδίων πυριτίου με το μέσο 

μετάδοσης των οπτικών ινών [104]. Ωστόσο, στο βαθμό που η έρευνα κατευθύνεται σε 2.5-D / 3-

D διατάξεις συναρμολόγησης (assembly concepts), έτσι ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση 

οπτοηλεκτρονικών κυκλωμάτων πυριτίου, διερευνούνται τεχνικές που να επιτρέπουν τόσο την 

ηλεκτρική διασύνδεση υψηλών συχνοτήτων αλλά και την χαμηλών απωλειών οπτική διασύνδεση 

των κυκλωμάτων πυριτίου με τους board κυματοδηγούς. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν 

σχεδιαστεί και υλοποιηθεί δομές grating couplers οι οποίες κατευθύνουν με χρήση του 

φαινομένου της περίθλασης το φώς προς τα κάτω, προς τη μεριά του υποστρώματος. Τέτοιου 

τύπου δομές grating couplers έχουν συνεισφέρει στην επίτευξη ενός face-up συστήματος 

ολοκλήρωσης ηλεκτρο-οπτικών κυκλωμάτων για την οπτική διασύνδεση chip-to-board. Τα Face-

up συστήματα ολοκλήρωσης (σε αντίθεση με face-down ή flip-chip bonding) επιτρέπουν την 

πρόσβαση σε μεταλλικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ηλεκτρικές επαφές, και οπτική διασύνδεση του 

κυκλώματος πυριτίου, επιτρέποντας χαμηλής πολυπλοκότητας διαδικασίες συναρμολόγησης και 

υψηλών ταχυτήτων ηλεκτρικές διασυνδέσεις [105]. Πρόσφατα αξιοποιήθηκαν τέτοιες δομές 

gratings (downward-coupling grating) σε συνδυασμό με δομές μικροκαθρεπτών σε πολυμερική 
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πλατφόρμα ολοκλήρωσης (Σχήμα 1-36), επιτυγχάνοντας τιμή απωλειών ισχύος ίση με 7.6 dB για 

την συνολική ζεύξη, και όριο ευθυγράμμισης στο στάδιο συναρμολόγησης της τάξης των ±25 μm 

για να διατηρηθούν οι επιπλέον απώλειες οπτικής ισχύος κάτω από 1 dB [105].  

 
Σχήμα 1-36 Διάταξη οπτικής διεπαφής με χρήση δομής GC και metallized polymer mirror plug [105] 

Η αύξηση της απόδοσης σύζευξης ισχύος αλλά και το χαλάρωμα των απαιτήσεων 

ευθυγράμμισης κατά το στάδιο της συναρμολόγησης δύναται να επιτευχθεί με δύο τρόπους. 

Προσθέτοντας κάποιο επιπλέον ανακλαστικό στρώμα με σκοπό την αύξηση της 

κατευθυντικότητας του grating coupler, και δια της χρήσης κάποιων στοιχείων ελεύθερου χώρου 

(free space optics). Μια τέτεια διάταξη προτάθηκε και υλοποιήθηκε πολύ πρόσφατα [106], στην 

οποία έαν σφαιρικός φακός (ball-lens) τοποθετείται επί εγκοπής σε ένα οργανικού υλικού 

υπόστρωμα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 1-37. Η χρησιμότητα αυτού του φακού έγκειται στην 

επανεστίαση του οπτικού παλμού που έχει εξέλθει δια του φαινομένου της περίθλασης από τον 

grating coupler. Η πειραματική αξιολόγηση αυτής της διάταξης έδειξε τιμή συνολικών απωλειών 

της οπτικής διασύνδεσης ίση με 3.6 dB, την ίδια στιγμή που το όριο ευθυγράμμισης στο στάδιο 

συναρμολόγησης είναι της τάξης των 14 μm για να διατηρηθούν οι επιπλέον απώλειες οπτικής 

ισχύος κάτω από 1 dB. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι έγινε χρήση τεχνικών active alignment 

κατά το στάδιο της συναρμολόγησης, ενώ η χρήση τεχνικών passive alignment θα μπορούσε να 

απλοποιήσει τη διαδικασία συναρμολόγησης της διάταξης οπτικής διασύνδεσης [107]. 
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Σχήμα 1-37 Διάταξη οπτικής διεπαφής με χρήση δομής GC και metallized polymer mirror plug, με ταυτόχρονη χρήση 

οπτικού μπλοκ ελεύθερου χώρου τύπου ball lens [106] 

Σημαντική προσπάθεια γίνεται και για την κατασκευή καθρεπτών σε άλλες πλατφόρμες 

ολοκλήρωσης, όπως η κατασκευή κυματοδηγών SiON σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου. Στο 

Σχήμα 1-38, παρουσιάζεται μια διάταξη οπτικής διεπαφής η οποία επιτυγχάνει σύζευξη της 

οπτικής ισχύος από πλακίδιο πυριτίου σε κυματοδηγούς SiON. Όπως δείχνεται, αυτή η διάταξη 

μπορεί να επιτύχει αρκετά μεγάλες τιμές σύζευξης ισχύος, για τιμή της γωνίας εξόδου του φωτός 

απο το πλακίδιο πυριτίου που μπορεί να κυμαίνεται από 0° έως 20° [108].  

 
Σχήμα 1-38 Out of plane διάταξη διεπαφής, με χρήση καθρεπτών και μικρο-φακών [108] 

1.3.3.2.2. Αδιαβατικοί οπτικοί συζεύκτες 

Μια άλλη τεχνική που αξιοποιείται με σκοπό την κατασκευή οπτικών διεπαφών, είναι η 

αδιαβατική σύζευξη οπτικής ισχύος (adiabatic or evanescent coupling). Δεδομένου ότι δεν 

αξιοποιείται κάποια περιθλαστική δομή, οι δομές αυτές παρουσιάζουν καλή συμπεριφορά 

απόδοσης για μια μεγάλη περιοχή του μήκους κύματος λειτουργίας. Η γενική αρχή λειτουργίας 
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των αδιαβατικών διατάξεων σύζευξης οπτικής ισχύος, είναι η σταδιακή σύζευξη οπτικής ισχύος 

μεταξύ δύο κυματοδηγών που βρίσκονται σε εγγύ θέση μεταξύ τους. Αυτό επιτυγχάνεται 

διαμέσου της ελάτωσης των διαστάσεων του ενός κυματοδηγού (ή και των δύο) με αργό τρόπο 

ούτως ώστε ο ρυθμός κυματοδήγησης να αποκτά προφίλ στο οποίο ένα μεγάλο ποσοστό της 

οπτικής ισχύος να κυματοδηγείται εκτός πυρήνα κυματοδηγού. Η ύπαρξη αλληλοεπικάλυψης 

μεταξύ των ρυθμών των δύο κυματοδηγών, ταυτόχρονα με την αριθμιτική εγγύτητα των τιμών 

των ενεργών δεικτών διάθλασης (phase matching condition), επιτρέπει την σταδιακή σύζευξη 

οπτικής ισχύος από τον έναν κυματοδηγό στον άλλον [69].  

Η μέθοδος της αδιαβατικής μεταφοράς οπτικής ισχύος, έχει αξιοποιηθεί σε εφαρμογές οπτικών 

διασυνδέσεων μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου και III/V κυκλωμάτων, κυρίως για 

την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων laser, και αφορούν ετεροολοκληρωμένες πηγές 

laser σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου [109-112], είτε III/V κυκλώματα που έχουν 

μεταφερθεί πάνω σε κυκλώματα πυριτίου (transfer printing) [113]. Η εμπειρία και τα ερευνητικά 

αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτών των διατάξεων οπτικής διεπαφής, ώθησε την ερευνητική 

κοινότητα στην προσπάθεια δημιουργίας μιας διάταξης οπτικής διασύνδεσης μεταξύ πολυμερικών 

και εν γένει μικρότερης αντίθεσης δείκτη διάθλασης πλατφορμών ολοκλήρωσης, και πλατφόρμας 

ολοκλήρωσης πυριτίου. Πρώιμα αποτελέσματα αυτής της αξιοποίησης τέτοιων τεχνικών 

σύζευξης ήταν η παρουσίαση μιας διάταξης οπτικής διασύνδεσης μεταξύ πολυμερικού 

κυματοδηγού και κυματοδηγού πυριτίου, με απώτερο σκοπό την οπτική διασύνδεση του με οπτική 

ίνα. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία δημοσιεύτηκαν το έτος 2013 από την IBM [114] αποτέλεσαν 

εφαλτήριο για μια σειρά ερευνητικών προσπαθειών από την IBM, αλλά και από άλλες ερευνητικές 

ομάδες σε μικρότερο βαθμό, για την κατασκευή μιας προτυποποιημένης λύσης οπτικής 

διασύνδεσης πυριτίου/πολυμερικών κυματοδηγών που να χαρακτηρίζεται από μικρή τιμή 

απωλειών ισχύος, χαμηλής πολυπλοκότητας και κόστους συναρμολόγησης, ανοχής σε αστοχίες 

ευθυγράμμισης κατά τη διάρκεια του σταδίου συναρμολόγησης, ενώ ταυτόχρονα να επιτρέπει την 

αξιοποιήσή της σε μεγάλη κλίμακα κατασκευή οπτικών διασυνδέσεων σε πλακίδια κυκλωμάτων 

πυριτίου. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχε και το ΕΦΕ, προτείνοντας, σχεδιάζοντας, και 

αξιολογώντας διατάξεις οπτικών διασυνδέσεων. Σε αυτή την προσπάθεια είχε ενεργή συμμετοχή 

και ο συγγραφέας της διατριβής. Το μεγάλο πλεονέκτημα της αδιαβατικής μεθόδου σύζευξης 

οπτικής ισχύος, συγκεκριμένα μεταξύ κυματοδηγών πυριτίου και πολυμερικών κυματοδηγών, 

είναι ότι μπορεί να επιτευχθεί ένας μεγάλος αριθμός οπτικών διασυνδέσεων διαμέσου μόνο ενός 

bonding step [28]. Επιπλέον, στην περίπτωση που οι πολυμερικοί κυματοδηγοί είναι 

κατασκευασμένοι σε μια πλατφόρμα interposer που παρέχει και ηλεκτρικές επαφές, τόσο η οπτική 

διασύνδεση όσο και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις δύνανται να υλοποιηθούν σε μόνο ένα bonding 

step, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1-39(a). Στο Σχήμα 1-39(b), παρουσιάζεται σχηματικά η 

λειτουργία της αδιαβατικής σύζευξης οπτικής ισχύος μεταξύ ενός κυματοδηγού πυριτίου και ενός 

πολυμερικού κυματοδηγού, ενώ παρουσιάζεται επίσης και η πεδιακή κατανομή του υπερρυθμού 

κυματοδήγησης, στην περιοχή του πλατύ κυματοδηγού πυριτίου, όπου η ισχύς κυματοδηγείται 

εντός του κυματοδηγού πυριτίου, στο κέντρο του taper πυριτίου, όπου η ισχύς του υππερυθμού 

κατανέμεται και στους δύο κυματοδηγούς, όσο και στην περιοχή που υπάρχει μόνο ο πολυμερικός 
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κυματοδηγός και άρα η ισχύς κατανέμεται εντός του πολυμερικού κυματοδηγού. Η δομή αυτή 

σύζευξης οπτικής ισχύος έχει σχεδιαστεί κάνοντας χρήση ενός γραμμικού taper κυματοδηγού 

πυριτίου όπου η διεύρυνση της τιμής του πλάτους του κατά τον άξονα διάδοσης γίνεται υπο 

σταθερό ρυθμό, και άρα η γωνία αύξησης της τιμής του πλάτους διατηρείται σταθερή. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η δομή αυτή λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ ταυτόχρονα, σε 

αντίθεση με την κατευθυντική σύζευξη οπτικής ισχύος, δεν απαιτείται η ικανοποίηση της ταύτισης 

φάσης, phase matching, χαλαρώνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό τους περιορισμούς στο στάδιο 

κατασκευής των κυματοδηγών αλλά και συναρμολόγησής τους [28]. 

 

 
Σχήμα 1-39 Συναρμολόγηση της αδιαβατικής σύζευξης ισχύος: (a) Tapered δομή κυματοδηγού πυριτίου που έχει 

αφαιρεθεί το περίβλημα, έρχεται σε φυσική επαφή με πολυμερικό κυματοδηγό που του έχει επίσης αφαιρεθεί το 

περίβλημμα, επάνω σε φέρον chip, και (b) σχηματική αναπαράσταση της συναρμολογημένης διάταξης. [28] 

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια συνεχίστηκε, και το 2018 η IBM κατάληξε στην παρουσίαση 

μιας αναλυτικής μελέτης πάνω στον σχεδιασμό, την κατασκευή και την αξιολόγηση [31], ενός 

μεγάλου αριθμού δομών αδιαβατικής σύζευξης οπτικής ισχύος επί του ίδιου wafer πυριτίου, 

αξιοποιώντας δομές taper κυματοδηγών πυριτίου οι οποίες αποτελούνται από τρία γραμμικά 

τμήματα (Σχήμα 1-40(a)). Δύνανται να λειτουργήσουν τόσο στην τηλεπικοινωνιακή μπάντα των 

1300 nm, όσο και στην τηλεπικοινωνιακή μπάντα των 1550 nm, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται και 

η διαδικασία συναρμολόγησης των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης, καθώς και τα λάθη στην 

ευθυγράμμιση που παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης (Σχήμα 1-40(b)). Τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι αρκετά ενθαρυντικά, καθώς επιτυγχάνονται τιμές 

απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος, μικρότερες από 0.5 dB για τον TM ρυθμό κυματοδήγησης, 

και μικρότερες από 1.5 dB για τον TE ρυθμό κυματοδήγησης. Μετά τη διαδικασία 

συναρμολόγησης, αξιολογήθηκε μετά από ένα μόνο bonding step, η απόδοση σύζευξης οπτικής 

ισχύος σε μια σειρά δομών οπτικής σύζευξης, και αξιολογήθηκε η επίδραση της διαδικασίας 

συναρμολόγησης στην κατανομή των τιμών απόδοσης σύζευξης ισχύος.   
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Σχήμα 1-40 (a) Σχηματική αναπαράσταση κωνικής δομής taper κυματοδηγού πυριτίου αποτελούμενο από 3 σταθερής 

γωνίας τμήματα, και (b) Φωτογραφία της flip-chip bonded δομής. Διακρίνονται οι κυματοδηγοί πυριτίου [31] 

1.4. Σκοπός της έρευνας και δομή της διατριβής 

1.4.1. Σκοπός της έρευνας 

Από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Κεφάλαιο 1, κατέστη φανερό ότι θα υπάρχει μια συνεχής 

αύξηση της κίνησης στο Διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια. Η κίνηση αυτού του όγκου δεδομένων, 

που προκύπτει από μια σειρά εφαρμογών, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης 

και επανασχεδιασμού του δικτύου, είτε αφορά δίκτυα τηλεπικοινωνιών,είτε διασυνδέσεις δικτύων 

δεδομένων, Η αναβάθμιση αυτή περιλαμβάνει τόσο αντικατάσταση του υλικού όσο και του 

λογισμικού που τρέχει πάνω σε αυτά.  

Όσον αφορά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, καθίσταται φανερή η ανάγκη χρήσης τεχνικών 

ελαστικής οπτικής δικτύωσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση καναλιών μεγάλου εύρους ζώνης 

μεγαλύτερου, με ταχύτητες μετάδοσης μεγαλύτερες των 100 Gb/s. Οι τηλεπικοινωνιακές 

διασυνδέσεις υλοποιούνται χρησιμοποιώντας ανώτερα σχήματα διαμόρφωσης, τεχνικές 

πολυπλεξίας στο πεδίο της πόλωσης, όσο και τεχνικές πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος 

(WDM). Η χρήση τέτοιων τεχνικών δικτύωσης, προυποθέτει τη χρήση οπτικών πομποδεκτών οι 

οποίοι να δημιουργούν κανάλια μετάδοσης προσαρμοσμένα στην ανάγκη της τηλεπικοινωνιακής 

ζήτησης (BVTs). Η υλοποίηση BVTs απαιτεί στοιχεία πολυπλεκτών/αποπολυπλεκτών 

(MUX/DEMUX), τα οποία στηρίζονται σε δομικά στοιχεία ευέλικτων και προσαρμοστικών 

φίλτρων. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την υλοποίηση αμιγώς οπτικών κόμβων, απαιτούνται 

κυκλώματα ROADM, τα οποία βασίζονται σε σύνθετες υλοποιήσεις ευέλικτων κυκλωμάτων 

επιλογής και μεταγωγής. Αντίστοιχες ωστόσο αναβαθμίσεις υλικού, θα εμφανιστούν ως κύρια 

ανάγκη τα επόμενα χρόνια, και στο κομμάτι των οπτικών διασυνδέσεων δικτύων δεδομένων. Το 

πεδίο των DCI θα ενσωματώνει τεχνικές μετάδοσης που έχουν ήδη υλοποιθεί για χρήση στο 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, και οι οποίες θα περιλαμβάνουν τεχνικές πολυπλεξίας διαίρεσης 

μήκους κύματος (DWDM), τεχνικές ανώτερων σχημάτων διαμόρφωσης (PAM4, PAM8), τεχνικές 

χωρικής πολυπλεξίας, καθώς και τεχνικές πολυπλεξίας στο πεδίο της πόλωσης λειτουργίας.  

Σε αυτό το πεδίο, η τεχνολογία φωτονικής ολοκλήρωσης πυριτίου σε πλατφόρμα SOI, έρχεται 

να αναδειχθεί ως μια πολλά υποσχόμενα λύση, η οποία θα επιτρέψει την υλοποίηση ευέλικτων 
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και προσαρμοστικών δομών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή BVTs και ROADMs. 

Η μεγάλη πυκνότητα ολοκλήρωσης, η χαμηλή κατανάλωση ισχύος, και το χαμηλό κόστος 

κατασκευής, καθιστά την φωτονική ολοκλήρωση πυριτίου ικανή για τη δημιουργία όλων αυτών 

των βασικών δομών και την ενσωμάτωση τους στις οπτικές διασυνδέσεις. Ωστόσο, παραμένει ένα 

μεγάλο εμπόδιο στην ενσωμάτωσή τους, το οποίο σχετίζεται τόσο με την αυξημένη 

πολυπλοκότητα ηλεκτροοπτικής ολοκλήρωσης, αλλά κυρίως με την μη προτυποποιημένη οπτική 

διεπαφή του πλακιδίου του πυριτίου, με πλακίδια άλλων τεχνολογιών ολοκλήρωσης, με οπτικά 

καρτών, και τελικά με τις οπτικές ίνες.  

Αυτή η πραγματικότητα, και τα εμπόδια ενσωμάτωσης της φωτονικής πλατφόρμας πυριτίου, 

εκδηλώθηκαν ως επιστημονικό ενδιαφέρον, και τελικά ως κίνητρο για την διδακτορική αυτή 

διατριβή. Ο σχεδιασμός φωτονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου που να επιτελούν 

λειτουργίες φίλτρου και μεταγωγής, αποτέλεσε βασικό άξονα επιστημονικής μελέτης για τον 

συγγραφέα. Ταυτόχρονα, το αντικείμενο της οπτικής διεπαφής των κυκλωμάτων πυριτίου με άλλα 

μέσα οπτικής μετάδοσης, άνοιξαν ένα ολόκληρο επιστημονικό πεδίο, το οποίο εξελίχθηκε και 

προσέφερε μια σειρά πρωτότυπων λύσεων. Στα πλαίσια των επιστημονικών αυτών 

ενδιαφερόντων, και πιο συγκεκριμένα στην πορεία του διακτορικού, ο συγγραφέας ασχολήθηκε 

μετις εξής εργασίες: 

• Σχεδιασμός, μοντελοποίηση, και πειραματική αξιολόγηση θερμο-οπτικά ελεγχόμενων 

ολοκληρωμένων δομών σειριακά συζευγμένων δακτυλίων σε πλατφόρμα SOI, που 

επιτελούν λειτουργία προσαρμοστικών στοιχείων φίλτρων μεταβλητού εύρους ζώνης και 

μεταβλητής κεντρικής τιμής ζώνης διέλευσης. Τα πλακίδια πυριτίου σχεδιάστηκαν στην 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης της AMO GmbH. 

• Σχεδιασμός ολοκληρωμένης παθητικής δομής στροφέα πόλωσης για κατασκευή σε 

πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης διαθέσιμη από το Ινστιτούτο IMEC. 

• Σχδιασμός και πειραματική αξιολόγηση δομών οπτικής διεπαφής τύπου Grating coupler, 

για σύζευξη οπτικής ισχύος από οπτική ίνα σε κυματοδηγούς πυριτίου. 

• Σχεδιασμός οπτικής διεπαφής ολοκληρωμένων κυματοδηγών πυριτίου με πολυ-πύρηνη 

οπτική ίνα, χρησιμοποιώντας ενδιάμεση πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού διαθέσιμου 

από την Optoscribe Ltd. 

• Σχεδιασμός οπτικής διεπαφής κυματοδηγού πυριτίου με ολοκληρωμένο πολυμερικό 

κυματοδηγό, κάνωντας χρήση τεχνικών αδιαβατικής μεταφοράς οπτικής ισχύος και 

διερεύνηση της οπτικής λειτουργίας του νιτριδίου του πυριτίου (SiN), με ταυτόχρονη 

συγκριτική μελέτη επί της απόδοσης του οπτικού συζεύκτη. 

• Σχεδιασμός τρισδιάστατης οπτικής pluggable δομής οπτικού συζεύκτη μεταξύ 

κυματοδηγού πυριτίου και κυματοδηγού εγγραμένου σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης 

γυαλιού διαθέσιμης από την Optoscribe Ltd. Η εργασία αυτή, κατέληξε σε σχεδιασμό 

δομής για οπτική διεπαφή δύο πολώσεων λειτουργίας.  

1.4.2. Δομή της διατριβής 

Με βάση τους βασικούς άξονες της επιστημονικής έρευνας που περιγράφθηκαν 

προηγουμένως, η διατριβή οργανώθηκε με την εξής αναλυτική δομή: 
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Στο Κεφάλαιο 1, συζητήθηκε η αύξηση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, καθώς και οι αλλαγές 

που αυτή επιτάσσει στη δομή του Διαδικτύου σήμερα. Περιγράφθηκε η δομή του Διαδικτύου σε 

4 επίπεδα, και στη συνέχεια αναλύθηκε το κάθε επίπεδο ως προς την τοπολογία του και τις οπτικές 

διασυνδέσεις του. Συζητήθηκαν τα σύγχρονα και μελλοντικά οπτικά δίκτυα, οι νέες τεχνικές 

δικτύωσης, καθώς και η δυνατότητα υιοθέτησης ολοκληρωμένων δομών για την λειτουργία τους. 

Στη συνέχεια, επικεντρωθήκαμε στην φωτονική πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου SOI, και 

παρουσιάσαμε τις δυνατότητες ηλεκτροοπτικής ολοκλήρωσης καθώς και τις βασικές δομές 

κυματοδηγών, που αξιοποιούνται για την κατασκευή φωτονικών κυκλωμάτων. Στη συνέχεια, 

παρουσιάστηκε μια σύντομη επισκόπηση των προσαρμόσιμων φίλτρων κατασκευασμένων σε 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης SOI, η οποία ακολουθήθηκε από μια διερεύνηση και κατηγοριοποίηση 

των τεχνικών οπτικής διεπαφής κυματοδηγών πυριτίου με άλλα μέσα μετάδοσης, όπως 

πολυμερικοί κυματοδηγοί και οπτικές ίνες.  

Στο Κεφάλαιο 2, παρουσιάζεται η θεωρητική μελέτη και μοντελοποίηση μιας σειράς οπτικών 

δομών καθώς και η μοντελοποίηση του φαινομένου της σύζευξης οπτικής ισχύος. Ξεκινώντας με 

την μοντελοποίηση ενός κατευθυντικού συζεύκτη οπτικής ισχύος χρησιμοποιώντας την θεωρία 

των σεζευγμένων ρυθμών, μελετάται η συμπεριφορά, και μοντελοποιείται η συμβολομετρική 

δομή Mach–Zehnder. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της μελέτης της δομής Mach–

Zehnder, ξεκινά η μελέτη απλών δομών δακτυλιών, και στη συνέχεια μοντελοποιούνται και 

εξάγονται τα βασικά χαρακτηριστικά σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων. Τα αποτελέσματα 

αυτά θα χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα στη συνέχεια για το σχεδιασμό και την πειραματική 

αξιολόγηση των σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων που θα παρουσιαστούν στο Κεφάλαιο 

3. Το υπόλοιπο μέρος του Κεφαλαίου αφιερώνεται στη μελέτη και μοντελοποίηση του φαινομένου 

της αδιαβατικής σύζευξης οπτικής ισχύος σε σύστημα συζευγμένων κυματοδηγών. Διερευνάται η 

δομή σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους, και επιβεβαιώνεται η απόδοσή της σε σύγκριση 

με άλλου τύπου δομές taper που χρησιμοποιούνται. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεωρία των 

κυματοδηγούμενων υπερρυθμών ενός συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών, η οποία μαζί με 

τα αποτελέσματα της μελέτης της αδιαβατικής σύζευξης οπτικής ισχύος και του taper σταθερών 

απωλειών, θα καθορίσει τις σχεδιαστικές αρχές που θα ακολουθηθούν στα Κεφάλαια 4 και 5.  

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η πειραματική αξιολόγηση σειριακά 

συζευγμένων δομών δακτυλίων, κατασκευασμένων σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου SOI, 

που συζευγνύονται με χρήση δομών Mach–Zehnder, και επιτελούν λειτουργία οπτικού φίλτρου. 

Τα θερμο-οπτικά αυτά ολοκληρωμένα κυκλώματα, αξιοποιώντας μια χαμηλής πολυπλοκότητας 

τοπολογία διατεταγμένων ηλεκτροδίων, επιδεικνύουν άριστη συμπεριφορά ως προς την 

προσαρμογή του εύρους ζώνης τους και τη φασματική μετατόπιση της κεντρικής τιμής της ζώνης 

διέλευσης. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πειραματικής αξιολόγησης, των 

κατασκευασμένων, έπειτα από σχεδιασμό, δομών οπτικής σύζευξης τύπου Grating coupler, που 

χρησιμοποιήθηκαν ως στοιχεία εισόδου/εξόδου απο το κύκλωμα πυριτίου στην οπτική ίνα. 

Στησθνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η πειραματική αξιολόγηση μιας δεύτερης γενιάς 

σειριακά συζευγμένων δακτυλίων, η οποία διαφοροποιείται από την πρώτη γενιά στην βελτίωση 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που προκύπτει από την μείωση του μήκους των κοιλοτήτων, 
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ενώ ταυτόχρονα αξιοποιείται η τεχνική δημιουργίας εγκοπών αέρα επί του πλακιδίου του 

πυριτίου, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της θερμοοπτικής απόδοσης του προσαρμοστικού 

φίλτρου. Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού, παρατίθεται η μεθοδολογία σχεδιασμού 

ολοκληρωμένου παθητικού οπτικού κυκλώματος στροφέα πόλωσης, για κατασκευή σε 

πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης, το οποίο υιοθετείται σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και 

ενεργοποιεί τη δυνατότητα αξιοποίησης τεχνικών πολυπλεξίας στο πεδίο της πόλωσης 

λειτουργίας. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην διέγερση υβριδικών ρυθμών με διαφορετικό 

προφίλ και τιμή της σταθεράς διάδοσης. Συζητούνται επίσης, περιορισμοί που εισάγονται στο 

στάδιο κατασκευής, και ενσωματώνονται στη μεθοδολογία σχεδίασης με σκοπό την διατήρηση 

της υψηλής τιμής απόδοσης του κυκλώματος.  

Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού διάταξης οπτικού συζεύκτη, για 

διεπαφή κυματοδηγού πυριτίου και πολυ-πύρηνης οπτικής ίνας και των δύο πολωτικών 

καταστάσεων. Εισάγονται με σκοπό την επίτευξη της διεπαφής, κυματοδηγός πολυμερικής φύσης 

κατασκευασμένος επί του πλακιδίου του πυριτίου, και κυματοδηγός γυαλιού εγγραμένος σε 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού. Ακολουθείται μια διαδικασία ταυτόχρονου σχεδιασμού των 

εγκάρσιων διαστάσεων των πυρήνων των κυματοδηγών γυαλιού και πολυμερούς με κριτήριο την 

αύξηση των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των κυματοδηγούμενων ρυθμών. Ταυτόχρονα, 

σχεδιάζεται κωνική δομή taper του κυματοδηγού πυριτίου, η οποία επιτρέπει την αδιαβατική 

σύζευξη οπτικής ισχύος από τον κυματοδηγό πυριτίου στον πολυμερικό κυματοδηγό. Η δομή 

taper αποτελείται από τρία σταθερής γωνίας μέρη, τα οποία επιτρέπουν της σύζευξη της ισχύος 

κάθε πόλωσης. Τελική δομή taper 5 τμημάτων, παρουσιάζεται και επιβεβαιώνεται υπολογιστικά 

η επίδοση της. Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται δομή συζεύκτη οπτικής ισχύος μεταξύ 

πολυμερικού κυματοδηγού και κυματοδηγού πυριτίου που βασίζεται στην αρχή της αδιαβατικής 

μεταφοράς ισχύος. Σχεδιάζεται και υλοποιείται αλγόριθμος που πραγματοποιεί τη μεθοδολογία 

σχεδιασμού κωνικής δομής taper συνεχούς προφίλ διεύρυνσης, σε αντίθεση με κωνικές δομές 3 

τμημάτων που σχεδιάστηκαν στο πρώτο μέρος του Κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, διερευνάται 

αριθμητικά και αξιολογείται η αύξηση της απόδοσης σύζευξης ισχύος της δομής, με ενδεχόμενη 

χρήση λεπτού στρώματος νιτριδίου του πυριτίου επί του πλακιδίου του πυριτίου. Στη συνέχεια 

διερευνάται η επίδραση ενδεχόμενων αστοχιών που παρουσιάζονται, είτε κατά το στάδιο 

κατασκευής είτε κατά το στάδιο συναρμολόγησης, στην απόδοση της δομής οπτικού συζεύκτη. 

Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζεται πρωτότυπη δομή τρισδιάστατου οπτικού συζεύκτη, για 

δημιουργία οπτικής διεπαφής μεταξύ κυματοδηγού κατασκευασμένου σε πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης SOI και κυματοδηγού εγγραμένου σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού. Η δομή 

αυτή παρουσιάζει πρωτοτυπία σε δύο βασικά σημεία, και προτείνεται ως μία λύση που θα τα 

ικανοποιεί. Το πρώτο σημείο, είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω σκέδασης, που 

παρουσιάζονται στην άκρη του πλακιδίου του πυριτίου, στην περίπτωση in-plane αδιαβατικού 

συζεύκτη ισχύος. Το δεύτερο βασικό σημείο είναι η δυνατότητα υιοθέτησης αυτής της λύσης για 

τη δημιουργία pluggable οπτικού συζεύκτη. Η σύζευξη ενεργοποιείται από σχεδιασμό κωνικής 

δομής taper κυματοδηγού πυριτίου, και με ταυτόχρονη τρισδιάστατη αλλαγή του προφίλ του 

κυματοδηγού γυαλιού. Υλοποιείται επαναληπτικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό της κωνικής 
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δομής taper, με σκοπό την λειτουργία του οπτικού συζεύκτη για την TE πόλωση. Στη συνέχεια 

διερευνάται η ευαισθησία της τιμής απόδοσης σύζευξης, απέναντι σε αστοχίες που 

δημιουργούνται και εισάγονται κατά το στάδιο κατασκευής και συναρμολόγησης. Η συνέχεια του 

Κεφαλαίου παρουσιάζει την επιτυχή προσπάθεια σχεδιασμού του τρισδιάστατου οπτικού 

συζεύκτη, ο οποίος δύναται να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως συζεύκτης της ΤΕ και της ΤΜ 

πόλωσης λειτουργίας. Υλοποιείται αλγόριθμος υπολογισμού του συνεχούς προφίλ πλάτους της 

κωνικής δομής taper, ο οποίος ικανοποιεί τα κριτήρια των σταθερών απωλειών ανά μονάδα 

μήκους, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει την διατήρηση της κυματοδηγησιμότητας του θεμελιώδους 

υπερρυθμού διάδοσης, με σκοπό την μη διαρροή οπτικής ισχύος προς τη μεριά του υποστρώματος 

του πλακιδίου του πυριτίου.  

Στο Κεφάλαιο 6, συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διατριβής, σχολιάζεται και γίνεται μια 

αποτίμηση επί της απόδοσης των σχεδιασμένων οπτικών δομών, και προτείνονται περαιτέρω 

ερευνητικές δραστηριότητες στο ερευνητικό πεδίο των δομών κατασκευασμένων επί πλατφόρμας 

ολοκλήρωσης SOI, και στο πεδίο των οπτικών διεπαφών του πλακιδίου του πυριτίου με άλλα 

μέσα μετάδοσης.    

Τέλος, στο Παράρτημα Α, παρουσιάζεται λίστα με τις δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά, οι παρουσιάσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά συνέδρια με κρίση, 

καθώς και λίστα πατεντών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διατριβής.  
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Βασικές αρχές 

κυματοδήγησης και 

σύζευξης οπτικής ισχύος 
 

Σε αυτό το Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την θεωρητική μελέτη και μοντελοποίηση μιας 

σειράς οπτικών δομών καθώς και με την μοντελοποίηση του φαινομένου της σύζευξης οπτικής 

ισχύος. Η επισκόπηση σε αυτά τα θέματα, έδωσε τη δυνατότητα στον συγγραφέα να κατανοήσει 

σε βάθος τη μοντελοποίηση του φυσικού φαινομένου της κυατοδήγησης, να προχωρήσει στη 

μοντελοποίηση και στο σχεδιασμό σύνθετων φωτονικών διατάξεων, να προχωρήσει στην 

αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου του στο ΕΦΕ, 

αλλά κυρίως να προσδιορίσει τις παραδοχές εκείνες οι οποίες απλοποιούν τα μαθηματικά μοντέλα 

την ίδια στιγμή που όμως παίζουν ρόλο στην αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων και 

της πιθανής διαφοροποίησης τους σε σχέση με τα αποτελέσματα προιόν προσομοιώσεων. Η 

διάταξη αυτού του Κεφαλαίου ακολουθεί μία προσέγγιση, που βασίστηκε σε μια από τα κάτω 

προς τα πάνω μεθοδολογία συναρμολόγησης σύνθετων φωτονικών δομών και διατάξεων. 

Χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία με σκοπό όχι την αναπαραγωγή της, αλλά την βήμα-βήμα 

κατανόηση σύνθετων δομών και λειτουργιών, την ίδια ώρα που τίθενται οι βάσεις για την 

κατανόηση των επόμενων Κεφάλαιων. Το Κεφάλαιο αυτό ακολουθεί την εξής δομή: Στην αρχή 

παρουσιάζεται η επίλυση των Η/Μ εξισώσεων και η μοντελοποίηση ενός κατευθυντικού συζεύκτη 

οπτικής ισχύος (directional power coupler), κάνοντας χρήση των εξισώσεων που παρέχει η 

Coupled Mode Theory (CMT). Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το μοντέλο του directional 

coupler, μελετάται η συμπεριφορά και εξάγεται η συνάρτηση μεταφοράς της συμβολομετρικής 

δομής MZI. Στη συνέχεια, επικεντρωθήκαμε στη θεωρητική μελέτη και μοντελοποίηση δομών 

οπτικών δακτυλίων. Η μελέτη των βασικών δομών δακτυλίων, αλλά και των πιο σύνθετων διπλών 

σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων, μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε τις σύνθετες δομές 

δακτυλίων των οποίων η μοντελοποίηση, σχεδιασμός, και πειραματική αξιολόγηση 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3. Στη συνέχεια, ασχολούμαστε με το φαινόμενο της 

αδιαβατικής μεταφοράς ισχύος σε κωνικές δομές κυματοδηγών, καθώς και με το σχεδιασμό 

αποδοτικών τέτοιων δομών με σκοπό τη βελτιστοποίηση τους. Η κατανόηση αυτού του 

φαινομένου, και της μοντελοποίησής του, θα μας βοηθήσει, σε συνδυασμό με την θεωρία 

υπερρυθμών που παρουσιάζεται αμέσως μετά, να προχωρήσουμε στη μοντελοποίηση και 
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σχεδιασμό αποδοτικών οπτικών διασυνδέσεων, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 

4 και Κεφάλαιο 5. 

2.1. Κατευθυντικός συζεύκτης οπτικής ισχύος (Directional coupler) 

Έχοντας δει στο Κεφάλαιο 1 την έννοια του ρυθμού κυματοδήγησης που υποστηρίζει ένας 

συγκεκριμένος κυματοδηγός, και το συγκεκριμένο προφίλ που διατηρεί κατά την διάδοσή του, 

προσθέτοντας μόνο μια σταθερή τιμή στην φάση του, σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με 

την μοντελοποίηση του οπτικού κυκλώματος του κατευθυντικού συζεύκτη ισχύος διαμέσου της 

θεωρίας των συζευγμένων ρυθμών (Coupled Mode Theory - CMT). Η θεωρία των συζευγμένων 

ρυθμών βασίζεται στην αρχή της σύζευξης οπτικής ισχύος ενός ρυθμού κυματοδήγησης. 

Αναγκαία συθήκη για να συμβεί αυτό είναι η εισαγωγή μιας διατάραξης (perturbation) σε έναν 

κατά τα άλλα τέλειο κυματοδηγό, η οποία θα οδηγήσει σε μεταφορά ενέργειας σε άλλους ρυθμούς 

αυτού του κυματοδηγού, η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι και σε ποσοστό 100%, ώστε να 

μετατραπεί σε έναν άλλον ρυθμό, εάν τηρούνται μια σειρά προυποθέσεις [1]. Βασιζόμενοι στη 

θεωρία αυτή θα προχωρήσουμε στην ανάλυση και μοντελοποίηση ενός κατευθυντικού συζεύκτη 

οπτικής ισχύος, η αρχή λειτουργίας του οποίου είναι η σύζευξη δύο ρυθμών οι οποίοι ταξιδεύουν 

προς την ίδια κατεύθυνση. Στην πιο απλή του μορφή, μπορεί να δράσει ως ένα οπτικό κύκλωμα 

διαχωριστή οπτικής ισχύος, με συγκεκριμένο λόγο σύζευξης, ενώ σε πιο πολύπλοκες υλοποιήσεις 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας διακόπτης ή ακόμα και διαμορφωτής. Όπως συζητήθηκε και 

στο Κεφάλαιο 1, ένα ποσοστό της οπτικής ισχύος κυματοδηγείται εκτός του πυρήνα του 

κυματοδηγού, και άρα όταν δύο κυματοδηγοί έρθουν αρκετά κοντά ο ένας στον άλλον, αυτές οι 

πεδιακές κατανομές επικαλύπτονται χωρικά. Συνήθως, το κενό το οποίο διαχωρίζει αυτούς τους 

δύο κυματοδηγούς θα πρέπει να είναι της τάξης του πλάτους του κυματοδηγού, ούτως ώστε να 

επιτυγχάνονται ικανά υψηλές τιμές επικάλυψης ανάμεσα στους ρυθμούς των δύο κυματοδηγών. 

Το Σχήμα 2-1 παρουσιάζει τους θεμελιώδεις ρυθμούς κυματοδήγησης, οι οποίοι υποστηρίζονται 

από διάταξη δύο σε κοντινή απόσταση συμμετρικών κυματοδηγών. Οι τιμές των δεικτών 

διάθλασης των πυρήνων των δύο κυματοδηγών είναι ng1 και ng2 για τον κυματοδηγό 1 και 2, 

αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης διάθλασης του περιβλήματος είναι ίσος με ns.  
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Σχήμα 2-1 Κατανομές ηλεκτρικών πεδίων των ρυθμών που υποστηρίζονται από δύο παράλληλους συμμετρικούς 

κυματοδηγούς, καθώς και η περιοχή επικάλυψης των πεδίων [1] 

Όπως μπορούμε να δούμε, οι δύο ρυθμοί κυματοδήγησης επικαλύπτονται χωρικά, και ως εκ 

τούτου, το ποσοστό της ισχύος που βρίσκεται σε αυτή την περιοχή, δε γνωρίζουμε εκ των 

προτέρων σε ποιον κυματοδηγό ανήκει, μια ένδειξη της ύπαρξης ενός μηχανισμού διαμέσου του 

οποίου η οπτική ισχύς μεταφέρεται από τον έναν κυματοδηγό στον άλλο. Συμπεραίνεται, όπως θα 

δούμε και από την ανάλυση που θα ακολουθήσει, ότι υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις, εάν δύο 

κυματοδηγοί είναι διατεταγμένοι παράλληλα για συγκεκριμένη απόσταση, η μεταφορά της 

οπτικής ισχύος μπορεί να φτάσει ακόμα και το ποσοστό του 100 %. Για την μετέπειτα απόσταση 

η οπτική ισχύς συζευγνύεται πάλι στον πρώτο κυματοδηγό με τρόπο περιοδικό ως προς την 

απόσταση διάδοσης. Αυτή η μεταφορά οπτικής ισχύος αναπαριστάται στο Σχήμα 2-2. Από ότι 

μπορούμε να δούμε, ο κυματοδηγός εισόδου είναι ο κυματοδηγός 1 και για απόσταση διάδοσης 

ίση με 2L, η οπτική ισχύς η οποία για απόσταση L έχει συζευχθεί στον κυματοδηγό 2, βρίσκεται 

και πάλι στον κυματοδηγό 1. Στην περίπτωση που αυτοί οι δύο κυματοδηγοί είναι σύγχρονοι 

(χαρακτηρίζονται δηλαδή από την ίδια σταθερά διάδοσης), τότε επιτυγχάνεται μέχρι και 100 % 

σύζευξη ισχύος από τον ένα κυματοδηγό στον άλλο [1]. Για να επιτευχθεί αυτό, πέρα από τον 

σχεδιασμό των δύο κυματοδηγών, απαιτείται να είναι ιδανικοί ακόμα και στο στάδιο της 

κατασκευής τους.  
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Σχήμα 2-2 Σχηματική απεικόνιση της γενικής ιδέας σύζευξης ισχύος μεταξύ των δύο κυματοδηγών κατά το μήκος 

διάδοσής τους [1] 

Η ανάλυση και μοντελοποίηση των εξισώσεων επίλυσης της δομής του κατευθυντικού 

συζεύκτη οπτικής ισχύος, θα βασιστεί σε βαθμωτά μεγέθη και θα εστιαστεί στο κομμάτι εκείνο 

του οπτικού συζεύκτη, στο οποίο οι δύο κυματοδηγοί είναι ιδανικά παράλληλοι μεταξύ τους. 

Θεωρούμε αρχικά ότι ο άξονας διάδοσης των κυματοδηγών είναι ο άξονας z, και ότι κάθε 

κυματοδηγός θα μπορούσε να περιγραφτεί απομονωμένα από τον άλλον, με προφίλ δείκτη 

διάθλασης n1(x,y) και n2(x,y). Όπως μπορεί να φανεί και στο Σχήμα 2-3, οι δύο κυματοδηγοί 

χαρακτηρίζονται από τιμή δείκτη διάθλασης του πυρήνα του κυματοδηγού ίση με ng1 και ng2, ενώ 

η τιμή του δείκτη διάθλασης του περιβλήματος είναι ίση με ns.  

 
Σχήμα 2-3 Κατανομές τιμών του δείκτη διάθλασης των δύο απομονωμένων και μεταξύ τους απεπλεγμένων 

κυματοδηγών 

Θεωρώντας ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι πολωμένο κατά τον άξονα y, η βαθμωτή εξίσωση του 

ηλεκτρικού πεδίου Eyi(x,y,z) του κάθε κυματοδηγού I, περιγράφεται από τον εξής τύπo: 

 ∇2Eyi(x, y, z) + ni
2(x, y)k0

2Eyi(x, y, z) = 0  

 

(2.1) 
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Και οι δύο κυματοδηγοί θεωρούνται μονορυθμικοί ως προς τους ρυθμούς κυματοδήγησης που 

υποστηρίζουν, και έτσι οι λύσεις ιδιορυθμών που υποστηρίζονται προκύπτουν από τον εξής τύπο: 

 𝐸𝑦𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝐸𝑖(𝑥, 𝑦) 𝑒
−𝑗 𝛽𝑖 𝑧 (2.2) 

 

Όπου i = 1, 2, ο δείκτης του 1ου ή 2ου κυματοδηγού και 𝐸𝑖(𝑥, 𝑦) το κάθετο πεδίο στον άξονα 

διάδοσης, και  𝛽𝑖 η τιμή της σταθεράς διάδοσης. Αυτές οι λύσεις θα πρέπει να ικανοποιούν τις 

εξισώσεις κυματοδήγησης του κάθε μεμονωμένου κυματοδηγού: 

 ∇2𝑥𝑦𝐸𝑖(𝑥, 𝑦) + [𝑛𝑖
2(𝑥, 𝑦)𝑘0

2− 𝛽𝑖
2] 𝐸𝑖(𝑥, 𝑦) = 0 

 

(2.3) 

Όπου το όρισμα της Λαπλασιανής υποδηλώνει ότι η παραγώγιση θα πρέπει να λάβει μέρος 

μόνο ως προς x και y. Θωρώντας ότι οι κατανομές 𝐸𝑖(𝑥, 𝑦) και οι τιμές 𝛽𝑖 είναι ήδη 

υπολογισμένες, και θεωρώντας ότι το προφίλ δείκτη διάθλασης του συζεύκτη είναι  𝑛𝛵 (𝑥, 𝑦), η 

βαθμωτή κυματική εξίσωση για τον συζεύκτη είναι: 

 ∇2𝐸𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) + 𝑛𝑇
2(𝑥, 𝑦)𝑘0

2𝐸𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0 

 

(2.4) 

Στη συνέχεια θεωρώντας ότι η ισχύς συζευγνύεται με αργό τρόπο από τον έναν κυματοδηγό 

στον άλλον, μπορούμε να περιγράψουμε την λύση για το ηλεκτρικό πεδίο 𝐸𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) ως μια 

υπέρθεση των ηλεκτρικών πεδίων των ρυθμών των μεμονομένων κυματοδηγών: 

 𝛦(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴1(𝑧)𝐸1(𝑥, 𝑦) 𝑒
−𝑗 𝛽1 𝑧 + 𝐴2(𝑧)𝛦2(𝑥, 𝑦) 𝑒

−𝑗 𝛽2 𝑧  

 

(2.5) 

Όπου οι συναρτήσεις 𝐴1(𝑧) και 𝐴2(𝑧) αναπαριστούν τις τιμές των μέτρων των δύο ρυθμών. 

Αυτές οι τιμές εξαρτώνται από την απόσταση διάδοσης z, μιας και περιγράφουν τις αργές αλλαγές 

στην κατανομή της ισχύος που σχετίζονται με τη διαδικασία της σύζευξης. Προχωρώντας με την 

παραγώγιση καταλήγουμε: 

 
∇2𝐸𝑦(𝑥, 𝑦, 𝑧) = [ 𝐴1 ∇𝑥𝑦

2𝐸1 + (
𝑑2𝐴1
𝑑𝑧2

−  2 𝑗 𝛽1  
𝑑𝐴1
𝑑𝑧

− 𝛽1
2𝐴1)𝐸1]𝑒

−𝑗 𝛽1 𝑧 + [ 𝐴2 ∇𝑥𝑦
2𝐸2 + (

𝑑2𝐴2
𝑑𝑧2

−  2 𝑗 𝛽2  
𝑑𝐴2
𝑑𝑧

− 𝛽2
2𝐴2)𝐸2]𝑒

−𝑗 𝛽2 𝑧  =  0 

(2.6) 

 

Υποκαθιστώντας αυτή την εξίσωση και την εξίσωση 2.5 στην εξίσωση 2.4, απλοποιείται 

σημαντικά, εξαλείφωντας τους όρους ∇𝑥𝑦
2 χρησιμοποιώντας την εξίσωση 2.1. Το αποτέλεσμα 

που προκύπτει είναι το εξής: 

 
(
𝑑2𝐴1
𝑑𝑧2

−  2 𝑗 𝛽1  
𝑑𝐴1
𝑑𝑧

− 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛1
2)𝐴1)𝐸1𝑒

−𝑗 𝛽1 𝑧

+ (
𝑑2𝐴2
𝑑𝑧2

−  2 𝑗 𝛽2  
𝑑𝐴2
𝑑𝑧

− 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛2
2)𝐴2)𝐸2𝑒

−𝑗 𝛽2 𝑧

= 0 

(2.7) 
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Να σημειώσουμε την εμφάνιση των ποσοτήτων (𝑛𝑇
2  -  𝑛1

2) και (𝑛𝑇
2  -  𝑛2

2) , τις οποίες ποσότητες 

έχωντας υπ΄όψην την τετραγωνική σχέση μεταξύ δείκτη διάθλασης και σχετικής διηλεκτρικής 

σταθεράς ( 𝑛2 = 휀𝑟), μπορούμε να δώσουμε την εξής εξήγηση. Η πρώτη ποσότητα αναπαριστά 

την διατάραξη της διηλεκτρικής σταθεράς που εισάγεται στον κυματοδηγό 1, 𝛥휀𝑟1, η οποία 

οφείλεται στην παρουσία του γειτονικού κυματοδηγού 2. Αντίστοιχα, η δεύτερη ποσότητα 

αναπαριστά την διατάραξη της διηλεκτρικής σταθεράς που εισάγεται στον κυματοδηγό 2, 𝛥휀𝑟2, η 

οποία οφείλεται στην παρουσία του γειτονικού κυματοδηγού 1. Επίσης θεωρούμε ότι οι όροι 
𝑑2𝐴1

𝑑𝑧2
  

και  
𝑑2𝐴2

𝑑𝑧2
 μπορούν να απαλειφθούν μιας και αναπαριστούν περιβάλλουσες οι οποίες αλλάζουν 

πολύ αργά σε σχέση με την απόσταση διάδοσης, και διαιρώντας με την ποσότητα 𝑒−𝑗 𝛽1 𝑧, 

καταλήγουμε στην εξής σχέση: 

 
(− 2 𝑗 𝛽1  

𝑑𝐴1
𝑑𝑧

+ 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛1
2)𝐴1)𝐸1

+ (− 2 𝑗 𝛽2  
𝑑𝐴2
𝑑𝑧

+ 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛2
2)𝐴2)𝐸2𝑒

−𝑗 𝛥𝛽 𝑧 = 0 

 

(2.8) 

Όπου Δβ = β2 – β1 , αναπαριστά την διαφορά των τιμών των σταθερών διάδοσης μεταξύ των 

δύο κυματοδηγών. Το επόμενο βήμα στην ανάλυση μας είναι να μπορέσουμε να απεμπλέξυμε από 

την εξίσωση αυτή την εξάρτηση από τις x και y τιμές, η οποία κρύβεται στις ποσότητες 𝐸𝑖 και 

(𝑛𝑇
2 − 𝑛𝑖

2). Αυτό το πετυχαίνουμε πολλαπλασιάζοντας την εξίσωση 2.8 με τον μιγαδικό συζυγή 

του ηλεκτρικού πεδίου στον κυματοδηγό 1, (𝐸1 ∗), και έπειτα ολοκληρώνοντας στη διατομή του 

συζεύκτη. Αυτές οι πράξεις καταλήγουν στην εξής εξίσωση: 

 
(− 2 𝑗 𝛽1 < 𝐸1, 𝐸1 >

𝑑𝐴1
𝑑𝑧

+ < 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛1
2)𝐸1, 𝐸1 > 𝐴1)

+ (− 2 𝑗 𝛽2 < 𝐸2, 𝐸1

> 
𝑑𝐴2
𝑑𝑧

+ < 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛2
2)𝐸2, 𝐸1 > 𝐴2) 𝑒

−𝑗 𝛥𝛽 𝑧 = 0 

 

(2.9) 

Τώρα θα κάνουμε μια σειρά υποθέσεων σχετικές με τα μεγέθη τα οποία παρουσιάζονται στην 

εξίσωση, οι οποίες είναι: 

• Θεωρούμε ότι ο όρος επικάλυψης < 𝐸2, 𝐸1 > είναι αμελητέος δεδομένου ότι η χωρική 

επικάλυψη των δύο ρυθμών είναι μικρή. Αυτό είναι εύκολο να υποτεθεί εάν θεωρήσουμε 

ότι οι δύο κυματοδηγοί δεν είναι πολύ κοντά. 

• Υποθέτουμε ότι ο όρος αυτο-σύζευξης < 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛1
2)𝐸1, 𝐸1 >  είναι αμελητέος. Αυτό 

είναι αρκετά λογικό, δεδομένου ότι η τιμή του ολοκληρώματος αυτού είναι μη μηδενική 

στην περιοχή της μικρής διαταραχής 𝛥휀𝑟1, η οποία βρίσκεται στην περιοχή αυτή που ήδη 

το ηλεκτρικό πεδίο 𝐸1 έχει μικρές τιμές. 

• Υποθέτουμε ότι ο όρος αυτο-επικάλυψης < 𝐸1, 𝐸1 > είναι μη αμελητέος. 
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• Υποθέτουμε ότι ο όρος σύζευξης < 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛2
2)𝐸2, 𝐸1 >  είναι μη αμελητέος, 

δεδομένου ότι το 𝐸1 παίρνει σημαντικές τιμές στην περιοχή που η ποσότητα 𝛥휀𝑟2 είναι 

μη μηδενική, δηλαδή στην περιοχή του κυματοδηγού 1. 

Κάνοντας χρήση αυτών των υποθέσεων, η εξίσωση 2.9 καταλήγει στη μορφή: 

 
− 2 𝑗 𝛽1 < 𝐸1, 𝐸1 >

𝑑𝐴1
𝑑𝑧

+< 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2  −  𝑛2
2) 𝐸2, 𝐸1 >  𝐴2𝑒

−𝑗 𝛥𝛽 𝑧 = 0 

 

(2.10) 

Επαναλαμβάνωντας την ίδια διαδικασία για το ηλεκτρικό πεδίο του κυματοδηγού 2, 

καταλήγουμε στην εξής εξίσωση: 

 
− 2 𝑗 𝛽2 < 𝐸2, 𝐸2 >

𝑑𝐴2
𝑑𝑧

+< 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2− 𝑛1
2)𝐸1, 𝐸2 > 𝐴1𝑒

+𝑗 𝛥𝛽 𝑧 = 0 

 

(2.11) 

Σε αυτό το σημείο προχωράμε σε δύο ακόμα υποθέσεις: 

• Θεωρούμε ότι οι τιμές των σταθερών διάδοσης δε θα αλλάζουν πολύ κατά μήκος του 

συζεύκτη, οπότε β1 = β2 = β0  

• Θεωρούμε ότι η συμμετρία της δομής επιβάλλει: 

 < 𝑘0
2 (𝑛𝑇

2  −  𝑛2
2) 𝐸2, 𝐸1 > / < 𝐸1, 𝐸1 > ≅  <

𝑘0
2 (𝑛𝑇

2  −  𝑛1
2) 𝐸1, 𝐸2 > / < 𝐸2, 𝐸2 >    

 

(2.12) 

Με αυτές τις υποθέσεις οι εξισώσεις 2.10 και 2.11 καταλήγουν: 

 𝑑𝐴1
𝑑𝑧

+ 𝑗  휅 𝐴2 𝑒
−𝑗 𝛥𝛽 𝑧 = 0 

𝑑𝐴2
𝑑𝑧

+ 𝑗  휅 𝐴1 𝑒
+𝑗 𝛥𝛽 𝑧 = 0  

 

(2.13) 

Όπου κ, ορίζουμε ως μεταβλητή με όνομα συντελεστής σύζευξης. Ο συντελεστής σύζευξης 

χαρακτηρίζεται ως από τις πιο θεμελιακές τιμές του συζεύκτη και ορίζεται ως: 

 
휅 = (

𝑘0
2

2𝛽0
 ) < ( 𝑛𝛵

2 −  𝑛2
2) 𝐸2, 𝐸1 > / < 𝐸1, 𝐸1 >  

 

(2.14) 

 

Οι εξισώσεις 2.13 είναι γνωστές ως εξισώσεις συζευγμένων ρυθμών, και υποδηλώνουν ότι το 

πλάτος του ρυθμού στον κυματοδηγό 1 σχετίζεται με το πλάτος του ρυθμού στον κυματοδηγό 2 

διαμέσου του συντελεστή σύζευξης, και αντίστροφα. Οι ποσότητες που κρύβονται στον 

υπολογισμό του συντελεστή σύζευξης είναι οι εξής: 

• (
𝑘0
2

2𝛽0
 ) , η οποία εξαρτάται αποκλειστικα από το οπτικό μήκος κύματος 

• < ( 𝑛𝛵
2 −  𝑛2

2) 𝐸2, 𝐸1 > , αποτέλεσμα του ολοκληρώματος επικάλυψης μεταξύ του 𝛥휀𝑟2, 

και των πεδίων  𝐸2 και 𝐸1 

• < 𝐸1, 𝐸1 > , η οποία είναι ένας συντελεστής κανονικοποίησης 
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Προχωρόντας στην επίλυση των εξισώσεων αυτών για την περίπτωση ενός σύγχρονου 

κατευθυντικού συζεύκτη, δηλαδή για την περίπτωση που οι τιμές των σταθερών διάδοσης είναι 

ίσες, και άρα η ποσότητα Δβ = 0, οι συζευγμένες κυματικές εξισώσεις καταλήγουν:  

 𝑑𝐴1
𝑑𝑧

+ 𝑗  휅 𝐴2 = 0 

𝑑𝐴2
𝑑𝑧

+ 𝑗  휅 𝐴1 =  0  

 

(2.15) 

Η επίλυση αυτού του συστήματος εξισώσεων ως προς 𝐴1 καταλήγει στην εξίσωση: 

 𝑑2𝐴1
𝑑𝑧2

+ 𝑗  휅 𝐴1 = 0 
(2.16) 

 

Λύση της οποίας αποτελεί η γενική εξίσωση: 

 𝐴1 = 𝐶1 cos(휅𝑧) + 𝐶2 sin(휅𝑧) 

 

(2.17) 

Όπου οι τιμές 𝐶1 και 𝐶2 , προσδιορίζονται από τις συνοριακές συνθήκες. Θεωρώντας ότι 

διεγείρεται για z = 0, ο ρυθμός στον κυματοδηγό 1, τότε για z = 0 , 𝐴1 = 1, και  𝐴2 = 0. Οπότε οι 

δύο λύσεις για τις τιμές 𝐴1 και  𝐴2 είναι: 

 𝐴1 = cos(휅𝑧)  휅𝛼휄 𝐴2 = −𝑗 sin(휅𝑧)   

 

(2.18) 

Υπολογίζοντας τώρα τις τιμές της οπτικής ισχύος στους δύο κυματοδηγούς, μέσω του 

θεωρήματος Poynting, έχουμε: 

 𝑃1 = cos
2(휅𝑧)  휅𝛼휄 𝑃2 = sin

2(휅𝑧)   

 

(2.19) 

Από αυτή την εξίσωση γίνεται φανερό ότι η συνολική ισχύς του συζεύκτη, η οποία αποτελείται 

από το άθροισμα των ισχύων των δύο κυματοδηγών παραμένει ίση με 1, για οποιοδήποτε σημείο 

του άξονα διάδοσης, κάτι που το περιμέναμε δεδομένης της μη ύπαρξης απωλειών στον συζεύκτη. 

Οι εξισώσεις αυτές ισχύος παρουσιάζονται συναρτήσει του μήκους διάδοσης στο Σχήμα 2-4, 

βλέποντας και επιβεβαιώνοντας ότι η πλήρης μεταφορά ισχύος από τον έναν κυματοδηγό στον 

άλλον λαβάνει χώρα για πρώτη φορά για z = L, όταν δηλαδή κL = π/2. Επίσης, γίνεται περιοδικά 

για κL = 3π/2, 5π/2, κτλ.. 
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Σχήμα 2-4 Απεικόνιση της ισχύος η οποία κυματοδηγείται στον κυματοδηγό 1 και 2, συναρτήσει του μήκους διάδοσης 

2.2. MZI theory 

Έχοντας μελετήσει στην προηγούμενη ενότητα, και μοντελοποιήσει τη συμπεριφορά ενός 

κατευθυντικού οπτικού συζεύκτη (directional coupler), θα προχωρήσουμε σε αυτή την ενότητα 

στη μελέτη μιας άλλης βασικής φωτονικής διάταξης, της συμβολομετρικής δομής MZI (Mach-

Zehnder Interferometer - MZI). Η διάταξη αυτή χρησιμοποιείται ευρέως τόσο ως παθητική 

διάταξη με λειτουργία φίλτρου [2], όσο και θερμο-οπτικά ελεγχόμενη ως διακόπτης ή μεταγωγέας 

[3], αλλά και ηλεκτρο-οπτικά ως διαμορφωτής του οπτικού σήματος (optical modulator) [4]. Σε 

αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τη λειτουργία ενός συμβολομέτρου MZI, καθώς 

και τη μεθοδολογία που ακολουθείται με σκοπό να εξαχθεί η συνάρτηση μεταφοράς μιας δομής 

MZI.  

Η βασική αρχή λειτουργρίας μιας τέτειας δομής είναι το συμβολομετρικό φαινόμενο: το οπτικό 

σήμα εισόδου χωρίζεται σε δύο οπτικούς δρόμους, δύο βραχίονες. Κάθε βραχίονας εφαρμόζει 

κατά την διάδοση επ’ αυτού μιά αλλαγή στην φάση του σήματος και στην έξοδο τα σήματα αυτά 

ενώνονται ξανά. Ο ένας βραχίονας εισάγει φάση φ1, ενώ ο άλλος εισάγει φάση φ2. Σχηματικά αυτή 

η διάταξη παρουσιάζεται στο Σχήμα 2-5 [5]. Μεταβάλλοντας τις τιμές φ1 και φ2 μπορούμε να 

μεταβάλλουμε και τη φασματική συμπεριφορά ενός οπτικού φίλτρου MZI.  

 
Σχήμα 2-5 Γενική μορφή μιας συμβολομετρικής δομής Mach-Zehnder 

Θα δούμε τώρα πως αυτή η αλλαγή στην οπτική φάση, θα μπορούσε να αναλυθεί διαμέσου της 

διαφοροποίησης των οπτικών δρόμων των δύο βραχιόνων και την σχετική μεταξύ τους 
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καθυστέρηση στο πεδίο του χρόνου. Όπως μπορεί να φανεί στο Σχήμα 2-6, θεωρώντας ως 

βραχίονα αναφοράς τον κάτω βραχίονα, η σχετική διαφορά φάσης λόγω του διαφορετικού μήκους 

των βραχιόνων, και άρα της χρονικής καθυστέρησης τ, θα είναι: 

 
𝜑1 = 2𝜋

𝐿

휆
 

𝜑2 = 0 

 

(2.20) 

Όπου L η διαφορά της απόστασης μεταξύ των δύο βραχιόνων. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η 

αλλαγή στη φάση είναι διαφορετική για κάθε μήκος κύματος διάδοσης λ, και ως εκ τούτου 

περιμένουμε διαφορετική συμβολή για κάθε μήκος κύματος, το οποίο στη φασματική 

συμπεριφορά θα αναπαριστάται με μέγιστα και ελάχιστα συναρήσει του μήκους κύματος 

διάδοσης.  

 
Σχήμα 2-6 Οπτική δομή φίλτρου MZI [5] 

Πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρικό πεδίο, στην έξοδο θα έχει τη μορφή: 

 𝐸𝑜𝑢𝑡 = 𝐸𝑖𝑛((1 − 𝑎)𝑒
−𝑗𝜔0𝑡 − 𝛼) 

 

(2.21) 

Η λαμβανόμενη ισχύς θα είναι λοιπόν: 

 

𝑃𝑑 = 
|𝐸𝑜𝑢𝑡|

2

2
=
|𝐸𝑖𝑛 ((1 − 𝑎)𝑒

−𝑗𝜔0𝑡 − 𝛼)|
2

2

= 𝐸𝑖𝑛
2
|((1 − 𝑎)𝑒−𝑗𝜔0𝑡 − 𝛼)|

2

2

=
𝐸𝑖𝑛

2

2
|(1 − 𝛼)(cos(𝜔0𝑡) − 𝑗𝑠𝑖𝑛(𝜔0𝑡)) − 𝛼|

2

=
𝐸𝑖𝑛

2

2
(((1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡) − 𝛼)

2

+ ((1 − 𝑎)𝑠𝑖𝑛(𝜔0𝑡))
2)

=
𝐸𝑖𝑛

2

2
((1 − 𝛼)2𝑐𝑜𝑠2(𝜔0𝑡) + 𝛼

2

− 2𝛼(1 − 𝛼)𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡) + (1 − 𝛼)
2𝑠𝑖𝑛2(𝜔0𝑡)

=
𝐸𝑖𝑛

2

2
((1 − 𝑎)2 + 𝑎2 − 2𝑎(1 − 𝑎)𝑐𝑜𝑠(𝜔0𝑡)) 

 

(2.22) 
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Θα δούμε τώρα μια δομή συμβολομέτρου MZI, όπως αυτή θα υλοποιούταν σαν ένα 

ολοκληρωμένο κύκλωμα. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2-7, αποτελείται από δύο οπτικούς 

συζεύκτες ισχύος και δύο κυματοδηγούς με διαφορετικό μήκος συνδεδεμένους ανάμεσά τους. Εάν 

χρησιμοποιήσουμε κατευθυντικούς συζεύκτες ισχύος με δύο πόρτες εισόδου και εξόδου, θα 

καταλήξουμε στην δομή 2 x 2 ΜΖΙ που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2-7.  

 
Σχήμα 2-7 Οπτική δομή φίλτρου 2× ΜΖΙ με χρήση δομών κατευθυντικών συζευκτών οπτικής ισχύος [5] 

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς αυτής της δομής, δημιουργώντας τη 

σειρά των συναρτήσεων μεταφοράς του οπτικού συζεύκτη και των ενδιάμεσων κυματοδηγών 

βραχιόνων ως εξής: 

 
[
𝑐1
𝑐2
] = [𝑒

−𝑗𝜑1 0
0 𝑒−𝑗𝜑2

] [
𝑏1
𝑏2
] 

 

(2.23) 

Όπου 𝜑1 = (2𝜋/휆)𝑛1𝐿1 και 𝜑2 = (2𝜋/휆)𝑛2𝐿2 , είναι οι τιμές της καθυστέρησης φάσης που 

εισάγεται από τον κάθε βραχίονα. Με σκοπό την απλοποίηση των συναρτήσεων μεταφοράς θα 

θεωρήσουμε τους οπτικούς συζεύκτες ισχύος ως ιδανικούς χωρίς απώλειες με τιμή του λόγου 

διαχωρισμού ίση με α, και άρα το πεδίο στις δύο εξόδους της δομής MZI θα είναι: 

 
[
𝑑1
𝑑2
] = [

√1 − 𝛼 𝑗√𝛼

𝑗√𝛼 √1 − 𝛼
] [𝑒

−𝑗𝜑1 0
0 𝑒−𝑗𝜑2

] [
√1 − 𝛼 𝑗√𝛼

𝑗√𝛼 √1 − 𝛼
] [
𝛼1
𝑎2
] 

 

(2.24) 

Ορίζοντας την τιμή του λόγου απόσβεσης (Extinction Ratio - ER) της δομής MZI, ως τη σχέση 

μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης τιμής της στάθμης ισχύος της συνάρτησης μεταφοράς, και 

δεδομένου ότι για λειτουργεία της δομής ως φίλτρο, θα θέλαμε να μεγιστοποιήσουμε το ER, 

επιλέγουμε τιμή του λόγου διαχωρισμού του κάθε συζεύκτη οπτικής ισχύος ίση με 0.5. Οπότε 

καταλήγουμε στην εξής απλοποιημένη μορφή: 

 
[
𝑑1
𝑑2
] =

1

2
[
(𝑒−𝑗𝜑1 − 𝑒−𝑗𝜑2) 𝑗(𝑒−𝑗𝜑1 − 𝑒−𝑗𝜑2)

𝑗(𝑒−𝑗𝜑1 − 𝑒−𝑗𝜑2) −(𝑒−𝑗𝜑1 − 𝑒−𝑗𝜑2)
] [
𝛼1
𝑎2
] 

 

(2.25) 

Θεωρώντας ότι η πόρτα εισόδου είναι η πόρτα 1, και ότι δεν έχουμε σήμα εισόδου στην πόρτα 

2, η οπτική ισχύς στην πόρτα εξόδου 1 και 2, θα είναι αντίστοιχα: 
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𝑑1 = 

1

2
(𝑒−𝑗𝜑1 − 𝑒−𝑗𝜑2)𝛼1 = −𝑒−𝑗𝜑0sin (

𝛥𝜑

2
)𝛼1 (2.26) 

Και, 

 
𝑑2 = 

1

2
𝑗(𝑒−𝑗𝜑1 − 𝑒−𝑗𝜑2)𝛼1 = 𝑗𝑒−𝑗𝜑0𝑐𝑜𝑠 (

𝛥𝜑

2
)𝛼1 

 

(2.27) 

Όπου 𝜑0 = (𝜑1 + 𝜑2)/2 θεωρείται η μέση τιμή της καθυστέρησης φάσης, και 𝛥𝜑 =  (𝜑1 −

 𝜑2) είναι η διαφορά των οπτικών φάσεων που εισάγονται από τους δύο βραχίονες. Ως εκ τούτου 

η συνάρτηση μεταφοράς της οπτικής ισχύος στην πόρτα εξόδου 1 θα είναι: 

 
𝐻11 = 

𝑑1
𝛼1
|
𝛼2=0

= 𝑠𝑖𝑛2[
𝜋𝑓

𝑐
(𝑛2𝐿2 − 𝑛1𝐿1)] 

 

(2.28) 

Και η συνάρτηση μεταφοράς της οπτικής ισχύος στην πόρτα εξόδου 2 θα είναι: 

 
𝐻12 = 

𝑑2
𝛼1
|
𝛼2=0

= 𝑐𝑜𝑠2[
𝜋𝑓

𝑐
(𝑛2𝐿2 − 𝑛1𝐿1)] 

 

(2.29) 

2.3. Ring resonators theory 

 Σε αυτή την Ενότητα θα ασχοληθούμε με την θεωρητική μελέτη και μοντελοποίηση δομών 

οπτικών δακτυλίων. Οι δομές αυτές παρουσιάζονται ως μία καλή λύση για την υλοποίηση φίλτρων 

και μεταγωγέων, λόγω της υψηλής επιλεξιμότητας τους και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς 

τους.  

2.3.1. Βασικές δομές δακτυλίων 

Μια ολοκληρωμένη δομή δακτυλίου αποτελείται από έναν κυματοδηγό ο οποίος αποτελεί την 

κοιλότητα (cavity) του δακτυλίου, συνήθως κυκλικής μορφής, και έναν μηχανισμό σύζευξης της 

κοιλότητας αυτής με τον βασικό κυματοδηγό (bus waveguide). Όταν o διαδιδόμενος ρυθμός εντός 

της κοιλότητας αποκτά τιμή φάσης ίση με το ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π τότε έχουμε θετική 

συμβολή μεταξύ τους, και η κοιλότητα βρίσκεται σε κατάσταση συντονισμού. Αυτή η αρχή 

λειτουργίας θα αξιοποιηθεί και θα μελετηθεί, με σκοπό την μελέτη μιας σειράς δομών δακτυλίων 

ξεκινώντας από τις δύο βασικές υλοποιήσεις τέτοιων δομών, all-pass δομές δακτυλίων (All-Pass 

Filter, APF,Σχήμα 2-8(a)) και Add-Drop δομές δακτυλίων (Add-Drop Ring Resonator, 

ADRR,Σχήμα 2-8(b)). 
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Σχήμα 2-8 (Α) all-pass δομή δακτυλίου (APF) και (B) add-drop δομή δακτυλίου (ADRR) 

2.3.1.1. All-Pass δομές δακτυλίων 

 Στην πιο απλή μορφή του, ένα APF δημιουργείται όταν συνδέουμε την έξοδο ενός 

κατευθυντικού συζεύκτη (directional coupler) στην είσοδο του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια 

κυκλική δομή δαχτυλιδιού, πολλές φορές όμως το δαχτυλίδι αποκτά ένα πιο πεπλατυσμένο σχήμα, 

όταν χρησιμοποιούμε ένα ευθύγραμμο τμήμα κυματοδηγού στην περιοχή σύζευξης, ώστε να 

γίνεται αυτή πιο αποτελεσματικά, αλλά και παρέχοντας τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου του 

συντελεστή σύζευξης. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος racetrack ring resonator 

(Σχήμα 2-9). 

 
Σχήμα 2-9 Δομή racetrack ring resonator 

  Οι βασικές ιδιότητες των δομών δακτυλίων είναι παρόμοιες ανεξαρτήτου σχήματος, μιας 

και καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά των κυματοδηγών και κυρίως από το συνολικό μήκος της 

κοιλότητας, οπότε στην συνέχεια αυτής της ενότητας θα συζητήσουμε για δομές all-pass ring 

resonators. Θα υπολογίσουμε τις βασικές φασματικές ιδιότητες ενός τέτοιου φίλτρου υποθέτοντας 

λειτουργία συνεχούς κύματος (continuous wave, CW). Υποθέτοντας αμελητέες ανακλάσεις και 

οπισθοσκεδάσεις στον κύριο κυματοδηγό (κάτι που όμως πρακτικά δεν ισχύει πάντα), η τιμή του 

λόγου του ηλεκτρικού πεδίου στην είσοδο προς την έξοδο του φίλτρου θα είναι: 

 𝐸 𝜉ό𝛿𝜊𝜐

𝛦 𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐
= 𝑒𝑖(𝜋+𝜑)

𝛼 − 𝑟𝑒−𝑖𝜑

1 − 𝑟𝑎𝑒𝑖𝜑
 

 

(2.30) 
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όπου 𝜑 = 𝛽𝐿 είναι η συσσώρευση  φάσης, 𝐿 το μήκος της κοιλότητας του δακτυλίου, και 𝛽 η 

σταθερά διάδοσης του ρυθμού κυματοδήγησης εντός της δομής. Ως 𝑎 ορίζουμε την τιμή απωλειών 

μετάδοσης, μέγεθος που συμπεριλαμβάνει τις απώλειες διάδοσης στο δακτύλιο αλλά και τις 

απώλειες σύζευξης με τον κύριο κυματοδηγό. Συνδυάζεται με τον συντελεστή απώλειας ισχύος a 

(power attenuation coefficient) σύμφωνα με την σχέση 𝛼2 = 𝑒−a𝐿. Αντίστοιχα, ο συντελεστής 

μετάδοσης 𝑇𝑛 (intensity transmission coefficient) ισούται με: 

 
𝑇𝑛 = 

𝛼2 − 2𝑟𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑟2

1 − 2𝑟𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑 + (𝑟𝑎)2
 

 

(2.31) 

όπου 𝑟 είναι ο συντελεστής αυτοσύζευξης (self-coupling coefficient). Θα ορίσουμε παράλληλα 

τον συντελεστή ετεροσύζευξης (𝑘 - cross-coupling coefficient), έτσι ώστε 𝑟2 και 𝑘2  να είναι οι 

λόγοι διαμοιρασμού ισχύος του οπτικού συζεύκτη (Σχήμα 2-10). Θεωρούμε παράλληλα ότι δεν 

έχουμε απώλειες σύζευξης, ώστε 𝑟2 + 𝑘2 = 1. Η θεώρηση αυτή θα απλοποιήσει τους 

υπολογισμούς μας, εισάγοντας όμως σφάλματα στους συντελεστές μετάδοσης.  

 
Σχήμα 2-10 Πεδία και συντελεστές σύζευξης σε μία δομή APF 

 Βρίσκουμε ότι η δομή δακτυλίου λειτουργεί υπό συντονισμό όταν η φάση 𝜑 είναι ακέραιο 

πολλαπλάσιο του 2𝜋 ή όταν το μήκος κύματος του φωτός "χωράει" ακέραιο αριθμό φορών μέσα 

στο οπτικό μήκος του δακτυλίου. Οπότε: 

 휆𝑟𝑒𝑠 = 
𝑛𝑒𝑓𝑓𝐿

𝑚
, όπου m = 1,2,3,.. 

 

(2.32) 

Αν υποθέσουμε μηδενικές απώλειες στην δομή, δηλαδή 𝛼 ≈ 1,  ο συντελεστής διάδοσης είναι 

1 για κάθε τιμη της φάσης φ. Όταν ικανοποιείται η συνθήκη του critical coupling, δηλαδή όταν η 

ενέργεια που περνά στο δαχτυλίδι ισούται με τον συντελεστή απώλειας ενέργειας σε αυτό (r =

a), ο συντελεστής διάδοσης είναι 0 στον συντονισμό. Αυτό οφείλεται στην αναιρετική συμβολή 

των ηλεκτρικών πεδίων που διαδίδονται εντός της δομής. Η φάση αλλάζει ανάλογα με την 

συχνότητα του κύματος. Καθυστερούν δηλαδή τα ερχόμενα σήματα, αποθηκεύοντας την οπτική 

ενέργεια τους προσωρινά, εντός της κοιλότητας [6]. Από την πρώτη εξίσωση μπορούμε να 

υπολογίσουμε την μετατόπιση φάσης 𝜑1 λόγω του δαχτυλιδιού : 
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𝜑1 = 𝜋 + 𝜑 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑟𝑠𝑖𝑛𝜑

𝑎 − 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜑
+  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝑟𝑎𝑠𝑖𝑛𝜑

1 − 𝑟𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑
  

 

(2.33) 

 Πιο συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μονορρυθμική μετάδοση, μηδενικές 

απώλειες στην σύζευξη, μετάδοση μόνο μιας πολωτικής κατάστασης, και ότι όλες οι απώλειες 

κατά την διάδοση του κύματος μέσα στην δομή ενσωματώνονται στον συντελεστή απώλειας  𝛼, 

τότε μπορούμε να εξάγουμετις τιμές των ηλεκτρικών πεδίων με την βοήθεια της εξής σχέσης: 

 
( 
𝐸𝑡1
𝐸𝑡2
 ) = ( 

𝑟 𝑘
−𝑘∗ 𝑟∗

 ) ( 
𝐸𝑖1
𝐸𝑖2
 ) 

 

(2.34) 

Επειδή δεν έχουμε απώλειες σύζευξης γνωρίζουμε ότι |𝑟2| +  |𝑘2| = 1. Για να απλοποιήσουμε 

παραπάνω την ανάλυση, θα θεωρήσουμε ότι 𝛦𝑖1 = 1, οπότε μετά την διάδοση μέσα στην 

κοιλότητα θα ισχύει 𝐸𝑖2 = 𝑎𝑒
𝑗𝜃𝐸𝑡2, όπου 𝛼 οι απώλειες του δαχτυλιδιού και 휃 = 𝜔𝐿/𝑐, όπου 𝑐  

η ταχύτητα του φωτός μέσα στο υλικό ( 𝑐 = 𝑐0/𝑛𝑒𝑓𝑓 ), και 𝜔 = 𝑘𝑐0 η γωνιακή συχνότητα. Για 

τον κυματαριθμό 𝑘 ισχύει 𝑘 = 2𝜋/휆. Για τα επιμέρους πλάτη των πεδίων μέσα στην δομή λοιπόν 

έχουμε: 

 
𝐸𝑡1 =

−𝑎 + 𝑟𝑒−𝑗𝜃

−𝛼𝑟∗ + 𝑒−𝑗𝜃
 

𝐸𝑖2 =
−𝑎휅∗

−𝛼𝑟∗ + 𝑒−𝑗𝜃
 

𝐸𝑡2 =
−휅∗

1 − 𝑎𝑟∗𝑒𝑗𝜃
 

 

(2.35) 

Έτσι λοιπόν προσδιορίζουμε την ισχύ εξόδου 𝑃𝑡1στον κυματοδηγό, που ισούται με: 

 
𝑃𝑡1 = |𝐸𝑡1|

2 =
𝑎2 + |𝑟|2 − 2𝑎|𝑟|cos (휃 + 𝜑𝑡)

1 + 𝑎2|𝑟|2 − 2𝑎|𝑟|cos (휃 + 𝜑𝑡)
 

 

(2.36) 

όπου 𝑟 = |𝑟|𝑒𝑗𝜑𝑡, με το |𝑟| να αναπαριστά τις απώλειες σύζευξης και 𝜑𝑡 η φάση του συζεύκτη. 

Η ισχύς στο δαχτυλίδι εντωμεταξύ ισούται με: 

 
𝑃𝑖2 = |𝐸𝑖2|

2 =
𝑎2(1 − |𝑟|2)

1 + 𝑎2|𝑟|2 − 2𝑎|𝑟|cos (휃 + 𝜑𝑡)
 

 

(2.37) 

Όταν παρουσιάζεται συντονισμός, δηλαδή (휃 + 𝜑𝑡) = 2𝜋𝑚, όπου 𝑚 ακέραιος, για τις 

παραπάνω τιμές ισχύος έχουμε: 

 
𝑃𝑡1 = |𝐸𝑡1|

2 =
(𝑎 − |𝑟|)2

(1 − 𝑎|𝑟|)2
 (2.38) 

 
𝑃𝑖2 = |𝐸𝑖2|

2 =
𝑎2(1 − |𝑟|2)

(1 − 𝑎|𝑟|)2
 

 

(2.39) 
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Στο Σχήμα 2-11 παρουσιάζεται η συνάρτηση μεταφοράς που περιγράφεται, συναρτήσει του 

μήκους κύματος λειτουργίας, για ικανοποίηση της συνθήκης του critical coupling και τιμή της 

ακτίνας της κοιλότητας δακτυλίου ίση με 148 μm [7]. 

 
Σχήμα 2-11 Ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην έξοδο ενός all-pass filter 

2.3.1.2. Add-Drop δομές δακτυλίων 

 Όταν έχουμε σύζευξη του δακτυλίου με 2 κυματοδηγούς, έναν στο πάνω μέρος του και 

έναν στο κάτω μέρος του, τότε σχηματίζεται μια add-drop δομή δακτυλίου (Add-Drop Ring 

Resonator, ADRR). Σε αυτήν την περίπτωση μέρος του πεδίου κατευθύνεται προς στην drop έξοδο 

και το υπόλοιπο στην through (ή pass) έξοδο, όπως φαίνεται Σχήμα 2-12. 
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Σχήμα 2-12 Ένα ADRR επιλογής καναλιού. Μέσω της add εξόδου μπορούμε να βγάλουμε στην through έξοδο τα 

κανάλια/μήκη κύματος που θέλουμε ενώ μέσω της drop εξόδου μπορούμε να απαλλάξουμε το σήμα εισόδου από 

συγκεκριμένα μήκη κύματος (휆𝑟𝑒𝑠 του δαχτυλιδιού) 

Οι συντελεστές μετάδοσης στις εξόδους through και drop είναι: 

 
𝑇𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ = 

𝐼 𝜉ό𝛿𝜊𝜐

𝐼 𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐
= 

𝑟2
2𝑎2 − 2𝑟1𝑟2𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑟1

2

1 − 2𝑟1𝑟2𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑 + (𝑟1𝑟2𝑎)2
 (2.40) 

 

 
𝑇𝑑𝑟𝑜𝑝 = 

𝐼𝑑𝑟𝑜𝑝

𝐼 𝜄𝜎ό𝛿𝜊𝜐
= 

(1 − 𝑟1
2)(1 − 𝑟2

2)𝑎

1 − 2𝑟1𝑟2𝑎𝑐𝑜𝑠𝜑 + (𝑟1𝑟2𝑎)2
 

 

(2.41) 

  Αν θεωρήσουμε αμελητέες απώλειες (𝛼 ≈ 1) τότε έχουμε critical coupling όταν 𝑘1 = 𝑘2 

, δηλαδή όταν το ποσοστό της ενέργειας που πηγαίνει από τον κυματοδηγό εισόδου στον δακτύλιο 

ισούται με το ποσοστό της ενέργειας που πηγαίνει από τον δακτύλιο στον κυματοδηγό εξόδου 

(Σχήμα 2-13). Αν θεωρήσουμε μη αμελητέες απώλειες, δηλαδή 𝛼 < 1, τότε για να ικανοποιηθεί 

η συνθήκη του critical coupling, απαιτείται να ικανοποιείται η σχέση 𝑟2𝑎 =  𝑟1 σχετικά με την 

τιμή απωλειών [6]. 
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Σχήμα 2-13 a) Σχηματική αναπαράσταση ενός add-drop φίλτρου και b) οι πορείες των πεδίων μέσα στο φίλτρο [8] 

 Θα μελετήσουμε τώρα τη διάδοση των ηλεκτρικών πεδίων εντός της δομής Add-Drop 

Ring Resonator (Σχήμα 2-14). Το πλάτος του πεδίου στην έξοδο through της δομής θα ισούται με: 

 
𝐸𝑡1 =

𝑟1 − 𝑟2
∗𝑎𝑒𝑗𝜃

1 − 𝑟1
∗𝑟2
∗𝑎𝑒𝑗𝜃

 

 

(2.42) 

Ενώ στην έξοδο drop έχουμε: 

 
𝐸𝑡2 =

−𝑘1𝑘2
∗𝛼1/2𝑒

𝑗𝜃1/2

1 − 𝑟1
∗𝑟2
∗𝑎𝑒𝑗𝜃

  

 

(2.43) 

Όπου 𝛼1/2 και 휃1/2 αναπαριστούν την απώλεια και την φάση του ημικυκλίου μόνο. Ισχύει ότι 

𝛼 = 𝛼1/2
2  και 휃 = 휃1/2

2 . 
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Σχήμα 2-14: Πεδία και συντελεστές σύζευξης σε μία δομή ADRR 

Στον συντονισμό επομένως, η ισχύς εξόδου στην έξοδο drop θα ισούται με: 

 
𝑃𝑡2 = |𝐸𝑡2|

2 = 
(1 − |𝑟1|

2)(1 − |𝑟2|
2)𝑎

(1 − 𝑎|𝑟1𝑟2|)2
 

 

(2.44) 

Το πεδίο στην έξοδο through θα είναι 0 στον συντονισμό, αν έχουμε ίδιους συντελεστές 

σύζευξης 𝑟1 = 𝑟2 και αν 𝛼 = 1, οπότε το μήκος κύματος στον συντονισμό απορροφάται πλήρως 

από το δαχτυλίδι και την έξοδο drop. Ένας άλλος τρόπος να εξασφαλίσουμε πλάτος εξόδου 0 στην 

έξοδο through κατά τον συντονισμό είναι να ορίσουμε τους συντελεστές σύζευξης 𝑟1, 𝑟2 έτσι ώστε: 

 𝑎 = |
𝑟1
𝑟2
| 

 

(2.45) 

Στο Σχήμα 2-15 παρουσιάζεται η συνάρτηση μεταφοράς που περιγράφεται, συναρτήσει του 

μήκους κύματος λειτουργίας, για ικανοποίηση της συνθήκης του critical coupling και τιμή της 

ακτίνας της κοιλότητας δακτυλίου ίση με 148 μm [7]. 
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Σχήμα 2-15 Η ένταση του πεδίου εξόδου στην through έξοδο (συνεχόμενη γραμμή) και στην drop έξοδο 

(διακεκομμένη γραμμή) 

2.3.1.3. Φασματικά χαρακτηριστικά δομών δακτυλίων 

Οι φασματικές ιδιότητες μιας δομής δακτυλίου εξαρτώνται από τους συντελεστές απωλειών 

ισχύος και τους συντελεστές σύζευξης με τον/τους κυματοδηγούς, και μπορούν να υπολογιστούν 

με την βοήθεια των παρακάτω εξισώσεων. Για παράδειγμα, το εύρος ζώνης ημίσεας ισχύος (Full 

Width at Half Maximum - FWHM) , στην περιοχή συντονισμού ενός all-pass filter ισούται με: 

 
𝐹𝑊𝐻𝑀 = 

(1 − 𝑟𝑎)휆𝑟𝑒𝑠
2

𝜋𝑛𝑔𝐿√𝑟𝑎
 

 

(2.46) 

Ενώ σε ένα add-drop ring resonator ισούται με: 

 
𝐹𝑊𝐻𝑀 = 

(1 − 𝑟1𝑟2𝑎)휆𝑟𝑒𝑠
2

𝜋𝑛𝑔𝐿√𝑟1𝑟2𝑎
 

 

(2.47) 

Αν λάβουμε υπ' όψιν μόνο την διασπορά πρώτης τάξης, η ελεύθερη φασματική περιοχή (Free 

Spectral Range - FSR), δηλαδή η φασματική απόσταση μεταξύ 2 μεγίστων η δύο συντονισμών 

ισούται με: 

 
𝐹𝑆𝑅 = 

휆2

𝑛𝑔𝐿
 

 

(2.48) 

Όπου 𝐿 η περίμετρος του δαχτυλιδιού και  𝑛𝑔 ο δείκτης ομάδας. 

Η πλατφόρμα ολοκλήρωσης SOI (Silicon-on-insulator) δίνει την δυνατότητα κατασκευής 

κυματοδηγών με πολύ μικές τιμές κάμψης (bend radius ≥3μm), χαρακτηριζόμενων από χαμηλό 

αριθμό απωλειών. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας δύναται η δυνατότητα κατασκευής δομών 
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δακτυλίων με υψηλότερη τιμή FSR, σε σύγκριση με οπτικά φίλτρα ολοκληρωμένα σε άλλες 

πλατφόρμες ολοκλήρωσης. 

 Ο λόγος που στον παρανομαστή του FWHM και του FSR βρίσκουμε τον δείκτη ομάδας ng 

και όχι τον ενεργό δείκτη διάθλασης neff είναι επειδή θέλουμε να συνυπολογίσουμε και την 

διασπορά που εισάγει ο κυματοδηγός. Ο ng ορίζεται ως: 

 
𝑛𝑔 = 𝑛𝑒𝑓𝑓 − 휆0

𝑑𝑛𝑒𝑓𝑓

𝑑휆
 

 

(2.49) 

Ο δείκτης ομάδας, όπως και η ταχύτητα ομάδας 𝑣𝑔 = 
𝑐

𝑛𝑔
, περιγράφει την ταχύτητα με την 

οποία η περιβάλλουσα του διαδιδόμενου παλμού ταξιδεύει και εξαρτάται από το μέσο μετάδοσης 

(π.χ. το υλικό του κυματοδηγού). 

 Ο παράγοντας ποιότητας της όπως αυτός μετριέται στην πόρτα εξόδου ισούται με 
𝑇𝑡

𝑅𝑚𝑖𝑛
. Αν 

θεωρήσουμε all-pass δομή δακτυλίου, τα παραπάνω μεγέθη ισούνται με: 

 
𝑇𝑡 = 

(𝑟 + 𝑎)2

(1 + 𝑟𝑎)2
 (2.50) 

 

 
𝑅𝑚𝑖𝑛 = 

(𝑟 − 𝑎)2

(1 − 𝑟𝑎)2
 

 

(2.51) 

Αν θεωρήσουμε add-drop δομή, τότε ορίζουμε τον λόγο απόσβασης (Extinction Ratio - ER) ως 
Tmax

Td
 για την έξοδο drop. Όταν έχουμε συντονισμό, η τιμή του ER μεταξύ της εξόδου through και 

της εξόδου drop σε ένα ADRR, δίνεται από τον τύπο 
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑚𝑖𝑛
. Τα παραπάνω μεγέθη ορίζονται ως: 

 
𝑇𝑡 =

(𝑟2𝑎 + 𝑟1)
2

(1 + 𝑟1𝑟2𝑎)2
 (2.52) 

 

 
𝑅𝑚𝑖𝑛 =

𝑟2
2𝑎2 − 2𝑟1𝑟2𝑎 + 𝑟1

2

(1 − 𝑟1𝑟2𝑎)2
 (2.53) 

 

 
𝑇𝑚𝑎𝑥 =

(1 − 𝑟1
2)(1 − 𝑟2

2)𝑎

(1 − 𝑟1𝑟2𝑎)2
 (2.54) 

 

 
𝑇𝑑 =

(1 − 𝑟1
2)(1 − 𝑟2

2)𝑎

(1 + 𝑟1𝑟2𝑎)2
 

 

(2.55) 

 Ένα άλλο μέγεθος που θα ορίσουμε είναι η λεπτότητα (Finesse – F), η οποία μας βοηθάει 

να εκτιμήσουμε πόσο μεγάλες είναι οι περιοχές συντονισμού σε σχέση με την μεταξύ τους 

απόσταση, και είναι ένδειξη της επιλεξιμότητας του φίλτρου. Επομένως: 
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𝐹𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒 =  

𝐹𝑆𝑅

𝐹𝑊𝐻𝑀
 

 

(2.56) 

Σημαντικό μέγεθος είναι και ο παράγοντας ποιότητας (Quality Factor - Q) που μας υποδεικνύει 

πόσο στενή είναι η περιοχή συντονισμού σε σχέση με την κεντρική του συχνότητα, δηλαδή: 

 
𝑄 = 

휆𝑟𝑒𝑠
𝐹𝑊𝐻𝑀

 

 

(2.57) 

Τα μεγέθη 𝑄 και 𝐹, υποδεικνύουν τον αριθμό των φορών που το ηλεκτρικό πεδίο διαδίδεται 

εντός της κοιλότητας της δομής δακτυλίου πριν ουσιαστικά αποσβέσει, λόγω απωλειών και της 

σύζευξης με τους κυματοδηγούς. Η λεπτότητα 𝐹 αναπαριστά πόσες περιφορές πραγματοποιεί η 

ακτινοβολία στο δαχτυλίδι πριν η ενέργεια της μειωθεί στο  
1

𝑒
  της αρχικής της αξίας. Το 𝑄 

αναπαριστά των αριθμό των ταλαντώσεων του πεδίου προτού η ενέργεια του μειωθεί στο  
1

𝑒
  της 

αρχικής. Για να υπολογίσουμε το 𝑄, διεγείρουμε τη δομή δακτυλίου μέχρι ενός βαθμού και 

υπολογίζουμε την απώλεια ενέργειας. Με βάση τα προηγούμενα καταλαβαίνουμε ότι μία all-pass 

δομή θα παρουσιάσει καλύτερο 𝑄 από μία add-drop δομή, καθώς στην πρώτη περίπτωση έχουμε 

μικρότερες απώλειες λόγω coupling με έναν μόνο κυματοδηγό. Ο αριθμός των κυματοδηγών με 

τον οποίους είναι συζευγμένος ο δακτύλιος επηρεάζει την τιμή της ποσότητας 𝑄, καθώς στην 

περίπτωση σύζευξης με πολλούς κυματοδηγούς, το 𝑄 μειώνεται λόγω αυξημένων απωλειών [6]. 

2.3.2. Δομή σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων 

 Σε αυτή την Ενότητα θα ασχοληθούμε με την μοντελοποίηση σειριακά συζευγένων δομών 

δακτυλίων (Multiple-Ring-Resonator , MRR), οι οποίες αξιοποιούνται στην υλοποίηση φίλτρων 

με ιδανική απόκριση στις επιθυμητές ζώνες διέλευσης, και γρήγορη μετάβαση από την ζώνη 

διέλευσης στην ζώνη απόρριψης. Παρ’ όλα αυτά, οι δομές αυτές προυποθέτουν συγκεριμένες 

προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής, κυρίως στον ακριβή προσδιορισμό τόσο της περιοχής 

συντονισμού του κάθε δακτυλίου, όσο και των συντελεστών σύζευξης μεταξύ των κοιλοτήτων, 

αλλά και μεταξύ των κοιλοτήτων και των κύριων κυματοδηγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

αξιοποίηση πολλών κοιλοτήτων αυξάνει την πολυπλοκότητα σχεδιασμού κατασκευής και 

λειτουργίας, ταυτόχρονα όμως δίνει τη δυνατότητα αποδοτικότερης λειτουργίας φίλτρου και 

μεταγωγής. Μελετώνται δομές είτε σειριακά είτε παράλληλα συζευγμένων κοιλοτήτων 

δακτυλίων, και αξιοποιούνται ανάλογα με την εφαρμογή κάθε μία από αυτές, ωστόσο οι σειριακά 

συζευγμένες δομές δακτυλίων χαρακτηρίζονται αποδοτικότερες ως προς την επιλεξιμότητά τους.  

Εδώ θα συζητήσουμε τη δομή δύο σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων (Series cascaded 

Double Ring Resonator, SDRR). Όπως θα δούμε στην συνέχεια, οι συντελεστές σύζευξης και ο 

παράγοντας απωλειών παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των χαρακτηριστικών του φίλτρου. 

Επιλέγοντας κατάλληλα τις τιμές των μεταβλητών αυτών, επιτυγχάνεται ο σχεδιασμός δομών με 

συγκεριμένες τιμές εύρους ζώνης (Bandwidth), και συντελεστή σχήματος (shape factor). Δομές 

σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων παρουσιάζουν συνάρτηση μεταφοράς πιο επιλεκτική σε 

σύγκριση με δομές ADRR [9]. 
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Σχήμα 2-16 Σχηματική παρουσίαση δομής δύο σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων (SDRR) και οι συντελεστές 

σύζευξης της [9] 

 Στο Σχήμα 2-16 αναπαριστάται σχηματικά η δομή δύο σειριακά συζευγμένων δακτυλίων. 

Αποτελείται από 2 κυματοδηγούς συζευγμένους με 2 κοιλότητες, οι οποίες είναι επίσης 

συζευγμένες μεταξύ τους. Όλοι οι κυματοδηγοί είναι μονορρυθμικοί. Οι δύο κοιλότητες είναι ίδιες 

ώστε να προσδιορίζονται από το ίδιο μήκος κοιλότητας, και άρα από το ίδιο 𝐹𝑆𝑅. Η συνάρτηση 

μεταφοράς του δαχτυλιδιού στην drop έξοδο είναι [9]: 

 
𝐷(휃) =

𝑗𝐿1
1/2
𝐿2
1/2
𝐾1𝐾2𝐾3exp (−𝑗휃)

1 − (𝐿1𝑇1𝑇2 + 𝐿2𝑇3𝑇2) exp(−𝑗휃) + 𝐿1𝐿2𝑇1𝑇3exp (−𝑗2휃)
 

 

(2.58) 

όπου 𝛫1 και 𝛫3 είναι οι συντελεστές σύζευξης των κυματοδηγών με τις κοιλότητες και 𝛫2 είναι 

ο συντελεστής σύζευξης μεταξύ των 2 κοιλοτήτων. Ισχύει επίσης ότι 𝑇𝑖
2 = 1 − 𝐾𝑖

2  με  (𝑖 = 1,2,3 

) , και 𝐿𝑖 = exp (−𝜋𝑎𝑖𝑅)  με  (𝑖 = 1,2) η εξασθένηση μέσα στο δαχτυλίδι, όπου 𝑎𝑖 ο παράγοντας 

εξασθένησης , 𝑅 η ακτίνα των 2 κοιλοτήτων και 휃 η κανονικοποιημένη συχνότητα: 

 
휃 =

2𝜋𝜐

𝐹𝑆𝑅𝜐
 

 

(2.59) 

όπου 𝜐 η συχνότητα του φωτός που διαδίδεται και 𝐹𝑆𝑅𝜐 το 𝐹𝑆𝑅 στο πεδίο της συχνότητας. 

 Στο στάδιο αυτό θα κάνουμε ορισμένες παραδοχές. Πρώτον, θα θεωρήσουμε ότι οι οπτικές 

απώλειες εντός των δαχτυλιδιών είναι αμελητέες, και δεύτερο θα θεωρήσουμε ότι 𝐾1 = 𝐾3(ούτως 

ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη απόκριση στη ζώνη διέλευσης). Αν θεωρήσουμε παράλληλα ότι 

𝐿1 = 𝐿3, για το μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς έχουμε ότι: 

 
|𝐷(휃)|2 =

𝐾1
4𝐾2

2

|1 − 2𝑇1𝑇2 exp(−𝑗휃) + 𝑇1
2exp (−𝑗2휃)|2

 

 

(2.60) 
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Οι κανονικοποιημένες συχνότητες 휃𝑟𝑒𝑠 βρίσκονται από τον τύπο 𝑐𝑜𝑠휃𝑟𝑒𝑠 =
1+𝑇1

2

2𝑇1
𝑇2 

Από τον τύπο αυτό βρίσκουμε ότι δύο συντονισμοί είναι degenerated (παρόμοιας ισχύος) μόνο 

όταν T2 < 
2Τ1

(1 + Τ1
2)⁄  . Αν T2 ≥ 

2Τ1
(1 + Τ1

2)⁄  , δηλαδή: 

 
𝐾2 ≤

𝐾1
2

2 − 𝐾1
2 

 

(2.61) 

οι δύο συχνότητες συντονισμού θα ενωθούν στο σημείο μηδενισμού 휃 = 0  και η απόκριση 

στον συντονισμό θα πέφτει όσο το 𝛫2 γίνεται μικρότερο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-17. 

 
Σχήμα 2-17 Η απόκριση ενός SDRR φίλτρου συναρτήσει της κανονικοποιημένης συχνότητας για διάφορες τιμές του 

𝛫2. Θεωρούμε 𝐾1
2 = 𝐾3

2 = 0.1 [9] 

Το Σχήμα 2-17 μας δείχνει ότι για 𝛫2
2 = 0.01 ή 𝐾2

2 = 0.1 υπάρχουν δύο σημεία που μας δίνουν 

μέγιστη απόκριση. Τα δύο αυτά σημεία αντιστοιχούν στους δύο συντονισμούς. Αυτό σημαίνει ότι 

κάθε σημείο του εκάστοτε δακτυλίου που βρίσκεται σε ταλάντωση, διαχωρίζεται σε δύο όταν ο 

δακτύλιος αυτός βρίσκεται σε σύζευξη με έναν παρόμοιο δακτύλιο. Από την συνάρτηση 

μεταφοράς επίσης καταλαβαίνουμε ότι η απόκριση στον συντονισμό γίνεται μέγιστη όταν 𝛫3 =

 𝛫1. 

 Βλέπουμε ότι αν το 𝛫2 είναι αρκετά μεγάλο για να υποστηρίξει 2 συντονισμούς, η 

συνάρτηση απόκρισης εμφανίζει ένα τοπικό ελάχιστο για 휃 = 0 στην περιοχή μεταξύ των 2 

συντονισμών. Για ένα ζωνοπερατό φίλτρο, συνήθως επιβάλλεται η κυμάτωση (ripple) στην 

μπάντα των επιτρεπόμενων συχνοτήτων να είναι όσο πιο μικρή γίνεται. Οπότε, για ένα φίλτρο 
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SDRR, η απόκριση |D(θ)|2 για θ = 0 πρέπει να είναι πάνω από κάποια τιμή ζ0. Για παράδειγμα, 

το ζ0  είναι 0.9 αν η κυμάτωση πρέπει να είναι κάτω από 0.5dB. Θέλουμε λοιπόν |D(0)|2  ≥ ζ0, 

και οι τιμές του Κ2 που ικανοποιούν αυτήν την συνθήκη είναι : 

 1 − √1 − 휁0

√휁0
 
𝐾1
2

2 − 𝐾1
2 ≤ 𝐾2 ≤

1 +√1 − 휁0

√휁0

𝐾1
2

2 − 𝐾1
2 

 

(2.62) 

Επειδή όμως θέλουμε επίσης |𝐷(휃𝑟𝑒𝑠)|
2 = 1, βρίσκουμε ότι το κατάλληλο 𝛫2 είναι: 

 
𝐾2 = 𝜌

𝐾1
2

2 − 𝐾1
2 

 

(2.63) 

όπου 𝜌 =
(1 + √1 − 휁)

√휁
⁄  . Ορίζουμε έναν παράγοντα σχήματος (shape factor) 휁, ο οποίος 

υποδικνύει την φασματική απόκριση για 휃 = 0,όπου ισχύει ότι 휁0 ≤ 휁 ≤ 1. Επομένως, αν το 𝛫2 

ικανοποιεί την σχέση 2.63, θα παρατηρείται ικανοποιητικής ποιότητας φασματική απόκριση του 

φίλτρου καθώς οι δύο degenerate συχνότητες θα παραμείνουν ξεχωριστές και η απόκριση για 휃 =

0 θα διατηρείται στο 휁. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το 𝛫2 είναι στην ίδια τάξη μεγέθους με το 

𝛫1
2. Οι συχνότητες συντονισμού επομένως μπορούν να οριστούν και ως [9]: 

 

휃𝑟𝑒𝑠
2 ≈ 𝑠𝑖𝑛2휃𝑟𝑒𝑠 ≈

𝐾2
2 −

𝐾1
4

4
⁄

1 − 𝐾1
2 ≈

(𝜌2 − 1)

4

𝐾1
4

𝑇1
2  

 

(2.64) 

Υπό  την παραδοχή ότι 𝛫1
2 ≪ 1. 

2.4. Adiabatic loss and CLT taper 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με τη μεθοδολογία σχεδιασμού κωνικών δομών 

κυματοδηγών (taper structures) οι οποίες επιτρέπουν την μεταβολή του μεγέθους ενός ρυθμού 

κυματοδήγησης και του MFD του, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν σε μικρές τιμές τις απώλειες 

μετάδοσης. Θα συζητήσουμε μία μέθοδο σχεδιασμού συγκεκριμένης γεωμετρίας τέτοιας κωνικής 

δομής η οποία βασίζεται και καταλήγει σε συγκεκριμένη τιμή απωλειών ανά μονάδα μήκους, για 

αυτό και ονομάζεται κωνική δομή Constant Loss Taper - CLT. Θα μελετηθεί η γεωμετρία τέτοιων 

δομών, καθώς θα εξεταστεί και η αποτελεσματικότητα σύζευξής τους σε σχέση με άλλες πιθανές 

τοπολογίες κωνικών δομών. Αναπτύσσεται σε αυτή την ενότητα η θεωρητική και μαθηματική 

μοντελοποίηση τέτοιων δομών, με σκοπό τη χρήση τους σε δομές οπτικών συζευκτών όπως θα 

συζητηθούν στα Κεφάλαια 4 και 5. Παρόλο που τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για 

τη σχεδίαση δομών στον τρισδιάστατο χώρο, εδώ θα επιμείνουμε στην ανάλυση στον δισδιάστατο 

χώρο. Η μία διάσταση θα είναι ο άξονας διάδοσης, και η άλλη διάσταση το πλάτος του 

κυματοδηγού. Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε κλασσικά βιβλία ολοκληρωμένης οπτικής 

και οπτοηλεκτρονικής [10,11], καθώς και σε πιο πρόσφατες μελέτες [12,13] όπου προσαρμόζεται 

η CMT σε κωνικές δομές taper με τη μελέτη των οποίων θα ασχοληθούμε στα επόμενα Κεφάλαια 

αυτής της διατριβής.  
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2.4.1. Ρυθμοί κυματοδήγησης και ακτινοβολίας 

Η ανάλυση αυτής της ενότητας βασίζεται στον διαχωρισμό των ρυθμών κυματοδήγησης 

(guided modes) και τον προσδιορισμό τους με σκοπό να ποσοτικοποιηθεί η τιμή των απωλειών 

διάδοσης. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλοποιημένο μονοδιάστατο μοντέλο, αντί ενός πλήρους 

τρισδιάστατου μοντέλου, για να καταλήξουμε στη μοντελοποίηση αυτή των οπτικών απωλειών 

που θα χρησιμοποιήσουμε. 

 

 
Σχήμα 2-18 Σχηματική απεικόνιση κυματοδηγούμενων κυμάτων σε διηλεκτρική πλάκα κυματοδήγησης (μαύρη 

γραμμή), και ρυθμός ακτινοβολίας (μη κυματοδηγούμενος, με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. [13] 

Θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα μιας διηλεκτρικής πλάκας κυματοδήγησης, με τιμή 

ηλεκτρικής επιτρεπτότητας ίση με ε2, και ύψος w, η οποία περιβάλλεται από υλικά με τιμές 

δεικτών διάθλασης ε1 και ε3, όπου ε2> ε1, ε3. Όπως μπορούμε να δούμε και στο Σχήμα 2-18, αυτή 

η διάταξη επιτρέπει την κυματοδήγηση κυμάτων, τα οποία σύμφωνα με την ακτινική οπτική, 

ανακλώνται στα άνω και κάτω όρια της πλάκας κυματοδήγησης. Για να συμβαίνει αυτό, και να 

μην διαφείγει η ακτίνα από την πλάκα κυματοδήγησης, πρέπει η γωνία πρόσπτωσης θ, να 

ικανοποιεί την σχέση: 

 휃 > 휃𝑐 = arcsin (
𝑛1,3
𝑛2
) 

 

(2.65) 

Ωστόσο για να ορισθεί ένας ρυθμός κυματοδήγησης δεν αρκεί η γωνία πρόσπτωσης να είναι 

μεγαλύτερη της κρίσιμης γωνίας, σύμφωνα με την ακτινική οπτική, αλλά χρειάζεται ο ρυθμός 

αυτός διάδοσης κατά την διάδοση του να συμβάλλει προσθετικά με τον εαυτό του. Στη διάδοση 

λοιπόν ενός κύματος από το σημείο Α στο σημείο Β (Σχήμα 2-18), η φάση η οποία συσσωρεύεται 

στην κατεύθυνση διάδοσης x, χρειάζεται να είναι πολλπλάσσια του 2π, οδηγώντας στην ακόλουθη 

συνθήκη κυματοδήγησης: 

 2𝑘2𝑥𝑤 +𝜑2→1 + 𝜑2→3 = 2𝑚𝜋 

 
(2.66) 

Όπου m είναι ακέραιος ο οποίος αναπαριστά την τάξη του ρυθμού κυματοδήγησης, και 𝜑2→1,3 

είναι η συσσώρευση φάσης μετά από κάθε ανάκλαση. Η συγκεκριμένη τιμή της συσσώρευσης 

αυτής φάσης, μπορεί να προσδιοριστεί από την ικανοποίηση των συνοριακών συνθηκών των 
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εξισώσεων Maxwell. Στον κάθετο άξονα x, το κυματοδηγούμενο κύμα παίρνει τη μορφή στάσιμου 

κύματος στον πυρήνα, σβήνωντας δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα του 

κυματοδηγού. Υποθέτωντας ΤΕ πόλωση λειτουργίας, τότε το ηλεκτρικό πεδίο Ey μπορεί να 

περιγραφεί ως εξής: 

 

𝐸𝑦(𝑥) =  {

𝐴1𝑒
−𝛼1𝑥    , 𝑥 > 𝑤/2

𝐴2 cos(𝑘2𝑥 + 𝜑)
 

𝐴3𝑒
𝛼3𝑥    , 𝑥 > −𝑤/2

, 𝑎𝑏𝑠(𝑥) < 𝑤/2  

 

(2.67) 

Στις συνοριακές συνθήκες, οι εφατομενικές συνιστώσες των του ηλεκτρικού πεδίου Ey και του 

μαγνητικού πεδίου Hz, πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέχεια. Το μαγνητικό πεδίο Hz, 

χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 2.67 υπολογίζεται ως  

 
𝐻𝑧(𝑥) =  

𝑗

𝜔휇0
 
휃𝐸𝑦(𝑥)

휃𝑥
  

 

(2.68) 

Και ως εκ τούτου καταλήγουμε στην εξής σχέση: 

 tan (
𝜑2→1,3
2

) =  
𝛼1,3
𝑘2𝑥

 

 

(2.69) 

Η λύση αυτής της εξίσωσης καταλήγει στην στον υπολογισμό του ενεργού κυματοδιανύσματος 

kz, την προβολή δηλαδή του κυματοδιανύσματος k στον άξονα διάδοσης. Η τιμή του ενεργού 

κυματοδιανύσματος kz, χρησιμοποιείται ώστε να προσδιορίσει έναν ρυθμό κυματοδήγησης: 

 𝑛𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑧/𝑘0 

 
(2.70) 

Όπου 𝑘0 = 2𝜋/휆0. 

Έχοντας λοιπόν καταλήξει στον αριθμό των υποστηριζόμενων ρυθμών κυματοδήγησης σε έναν 

κυματοδηγό, θα προσδιορίσουμε και τους ρυθμούς ακτινοβολίας (radiation modes). Ένας τέτοιος 

ρυθμός εμφανίζεται στο Σχήμα 2-18, με κόκκινη διακεκομμένη ακτίνα. Ένας τέτοιος ρυθμός δε 

χρειάζεται να υπακούει σε κάποια συνθήκη προσαρμογής φάσης όπως οι ρυθμοί κυματοδήγησης. 

Άρα το σύνολο των διακριτών ρυθμών κυματοδήγησης καθώς και το σύνολο των μη διακριτών 

τιμών ακτινοβολίας, αποτελούν μία ολοκλήρωμένη ομάδα ρυθμών. Ως εκ τούτου, για τη 

συγκεκριμένη διάταξη που απεικονιζεται στο Σχήμα 2-18, κάθε κατανομή ηλεκτρικού πεδίου E, 

μπορεί να εκφραστεί ως η υπέρθεση των υποστηριζόμενων από το σύστημα ρυθμών: 

 

𝑬 = ∑ 𝛼𝜄
𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒𝑑

𝐸𝜄(𝑥, 𝑦, 𝑧) + ∫ 𝑎(𝛽)

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐸𝛽(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝛽 

 

(2.71) 

Όπου 𝛼𝜄 και 𝑎(𝛽), τιμές βάρους των ρυθμών 𝐸𝜄 και 𝐸𝛽, αντίστοιχα.  

2.4.2. Ρυθμοί κυματοδήγησης σε διηλεκτρική πλάκα 

Το μέγεθος του προφίλ του πεδίου που σχετίζεται με τον ρυθμό κυματοδήγησης, εξαρτάται 

από το πλάτος της διηλεκτρικής πλάκας. Θεωρούμε διηλεκτρική πλάκα η οποία υποστηρίζει μόνο 
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τον πρώτο ρυθμό κυματοδήγησης. Στο Σχήμα 2-19 παρουσιάζονται οι TE θεμελιώδεις ρυθμοί 

κυματοδήγησης συναρτήσει της τιμής πλάτους της διηλεκτρικής πλάκας. Παρατηρούμε ότι όταν 

το πλάτος φτάσει σε πολύ χαμηλές τιμές, το ηλεκτρικό πεδίο αρχίζει να διαχέεται στην περιοχή 

του περιβλήματος του πυρήνα. Αυτή η περιοχή, η οποία ονομάζεται υπο-κυματική περιοχή 

λειτουργίας (sub-wavelength regime), προσδιορίζεται με διαστάσεις μικρότερες του ορίου 

περίθλασης (diffraction limit), w = λ/2n, όπου n είναι η μεγαλύτερη τιμή δείκτη διάθλασης που 

υπάρχει στο σύστημα, και λ, το μήκος κύματος. Για κυματοδηγό πυριτίου στα 1550 nm μήκους 

κύματος λειτουργίας, το sub-wavelength regime βρίσκεται στην περιοχή πλάτους μικρότερη των 

220 nm. Σε αυτή την περιοχή πλάτους της διηλεκτρικής πλάκας το φως πια δε μπορεί να 

κυματοδηγηθεί σε έναν τόσο στενό πυρήνα κυματοδηγού. 

 
Σχήμα 2-19 Υπολογισμένες κατανομές προφίλ για TE θεμελιώδεις ρυθμοί κυματοδήγησης συναρτήσει της τιμής 

πλάτους της διηλεκτρικής πλάκας [13] 

2.4.3. Απώλειες οπτικής ισχύος σε ανάστροφα κωνικές δομές 

Στην προηγούμενη ενότητα είδαμε ότι η τιμή του μεγέθους MFD ενός ρυθμού που 

κυματοδηγείται σε διηλεκτρική πλάκα, μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση της τιμής του πλάτους 

της πλάκας. Οι ανάστροφα κωνικές δομές χρησιμοποιούν αυτή την ιδιότητα με σκοπό να 

μετατρέψουν σταδιακά έναν ρυθμό με μεγάλη τιμή μεγέθους MFD, όπως ενός πολυμερικού 

κυματοδηγού ή οπτικής ίνας, σε έναν ρυθμό με μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης, όπως ένας ρυθμός 

που υποστηρίζεται από κυματοδηγό πυριτίου. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να καθοριστεί 

ένα πλαίσιο κωνικών δομών, που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την παρακολούθηση των ρυθμών 

κυματοδήγησης για διάφορες συναρτήσεις πλάτους w(z). 
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Σχήμα 2-20 Σχηματική απεικόνιση τοπολογίας κωνικής δομής w(z), κατατμημένη σε m μέρη. Οι οπτικές απώλειες 

μετάδοσης κατά τη μετάβαση από το ένα τμήμα στο επόμενο παρουσιάζονται με κόκκινα βέλη [13] 

Στο Σχήμα 2-20 παρουσιάζεται μια τοπολογία κωνικής δομής w(z), η οποία συνδέει δύο 

πλάκες-κυματοδηγούς με πλάτη win και wout χωρίζοντας αυτή τη δομή σε m μέρη. Για κάθε i 

διακριτό τμήμα της κωνικής αυτής δομής, μπορούμε επιλύωντας τις εξισώσεις του Maxwell να 

υπολογίσουμε τον ενεργό δείκτη διάθλασης του κυματοδηγούμενου ρυθμού με προφίλ ηλεκτικού 

πεδίου 𝛦𝑖
𝑙 , όπου l προσδιορίζει την τάξη του ρυθμού κυματοδήγησης. Θεωρώντας ότι το πλάτος 

του κυματοδηγού είναι αρκετά μικρό, και άρα βρισκόμαστε στη μονορυθμική συνθήκη 

κυματοδήγησης, το σύνολο των ρυθμών που υποστηρίζονται αποτελείται από τον θεμελιώδη 

ρυθμό κυματοδήγησης 𝛦𝑖
0 και το σύνολο των ρυθμών ακτινοβολίας. Όπως μπορεί να φανεί 

παραστατικά και στο Σχήμα 2-20, σε κάθε μετάβαση i τμήματος, πραγματοποιείται μια 

στοιχειώδης μεταβολή πλάτους δw. Για αυτή τη μετάβαση, ορίζονται οι παράγοντες διάδοσης (t) 

και ανάκλασης (r) του θεμελιώδους ρυθμιού κυματοδήγησης. Πιο συγκεκριμένα η ποσότητα |𝑡|2 

εκφράζει την ισχύ η οποία διαδίδεται από τον ρυθμό 𝛦𝑖
0  στον 𝛦𝑖+1

0 , ενώ η ποσότητα |𝑟|2 την ισχύ 

η οποία ανακλάται πίσω στον 𝛦𝑖
0 ρυθμό. Η ιδιότητα της ορθογωνιότητας των κυματοδηγούμενων 

ρυθμών και η ομαδοποίηση (modes completeness) των ρυθμών ενός κυματοδηγού, 

χρησιμοποιούνται από τη θεωρία συζευγμένων ρυθμών και καταλήγουν στις εξής εξισώσεις 

[11,14]: 
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{
  
 

  
 
𝑡 =  

2𝛽𝑖𝛽𝑖+1
(𝛽𝑖+𝛽𝑖+1)

1

2𝜔휇0
∫ 𝐸𝑖(𝑥)𝐸𝑖+1

∗ (𝑥)𝑑𝑥

+∞

−∞

𝑟 =  
𝛽𝑖−𝛽𝑖+1
𝛽𝑖+𝛽𝑖+1

𝑠𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠 = 1 − |𝑡|2 − |𝑟|2

  

 

(2.72) 

Όπου ω = 2πc/λ, μ0 η μαγνητική επιτρεπτότητα του κενού, και 𝛽𝑖 η σταθερά διάδοσης όπως 

υπολογίζεται από τη σχέση 𝛽𝑖 = 𝑛𝑒𝑓𝑓𝑘0. Η εξίσωση 2.72, ορίζει την τιμή απώλειών ισχύος ανά 

βήμα i, ως τμήμα της ισχύος που ούτε διαδίδεται αλλά και ούτε ανακλάται σε ρυθμό 

κυματοδήγησης σε αυτό το τμήμα. Στο Σχήμα 2-21 παρουσιάζεται το διάγραμμα πιθανών 

μεταπτώσεων και το ποσοστό της οπτικής ισχύος του ρυθμού κυματοδήγησης του i τμήματος μετά 

την μετάβαση στο i+1 τμήμα.  

 
Σχήμα 2-21 Σχηματική παρουσίαση του διαγράμματος πιθανών μεταπτώσεων της οπτικής ισχύος από έναν ρυθμό 

κυματοδήγησης στο i τμήμα μετά την μετάβαση στο i+1 τμήμα [13] 

Το φως μπορεί είτε να μεταδοθεί στο θεμελιώδη ρυθμο κυματοδήγησης, (|𝑡|2) είτε να 

ανακλαστεί πίσω στον ρυθμό κυματοδήγησης (|𝑟|2). Η εναπομείνασα ποσότητα οπτικής ισχύος 

συζευγνύεται στους ρυθμούς ακτινοβολίας, όπως αναπαρίστανται με κόκκινο χρώμα περιοχές. 

Δεδομένου ότι ο υπολογισμός της οπτικής ισχύος η οποία συζευγνύεται στους ρυθμούς 

ακτινοβολίας είναι μια υπολογιστικά βαριά διαδικασία η οποία θα χρησιμοποιούσε μεγάλη 

ποσότητα υπολογιστικών πόρων, συνήθως προσδιορίζεται βάσει της αρχής διατήρησης της 

ενέργειας, διαμέσου της θεώρησης των απωλειών 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑠𝑠 = 1 − |𝑡|2 − |𝑟|2. Η ανάλυση 

ωστόσο αυτή, συνεπάγεται ότι η ισχύς η οποία συζευγνύεται στους ρυθμούς ακτινοβολίας, 

θεωρείται ως απώλεια ισχύος από το σύστημα, και δεν μπορεί να συζευχθεί ξανά σε ρυθμούς 

κυματοδήγησης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα στο σχεδιασμό των περισσότερων 

κωνικών δομών κυματοδηγών.  

2.4.4. Προσέγγιση Σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους 

Σε αυτή την Ενότητα θα ασχοληθούμε με το σχεδιασμό μιας ανάστροφα κωνικής δομής η οποία 

χαρακτηρίζεται από σταθερές απώλειες ανά μονάδα μήκους (Constant Loss Taper - CLT). Η 
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γεωμετρία αυτή χαρακτηρίζεται από σταθερό ρυθμό απωλειών οπτικής ισχύος ανά μονάδα 

μήκους, καθώς όπως θα δειχτεί, χαρακτηρίζεται από τη μικρότερη τιμή απωλειών σε σχέση με 

άλλες πιθανές γεωμετρίες κωνικών δομών. Μια απλή υλοποίηση σχεδιασμού της CLT γεωμετρίας 

βασίζεται στη μεθοδολογία που εμφανίζεται στο Σχήμα 2-22, όπου ορίζεται μία συγκεκριμένη 

τιμή απωλειών για κάθε βήμα (αloss). Για κάθε μετάβαση πλάτους 𝑤𝑖 → 𝑤𝑖+1, η τιμή του πλάτους 

𝑤𝑖+1 ορίζεται ίση με 𝑤𝑖, οπότε και η τιμή των απωλειών είναι ίση με 0 (Σχήμα 2-22.a). Στη 

συνέχεια η τιμή του πλάτους 𝑤𝑖+1 αυξάνεται (Σχήμα 2-22.b), μέχρις ότου η υπολογισμένη τιμή 

απωλειών φτάσει την τιμή αloss (Σχήμα 2-22.c). Αυτή η μεθοδολογία μπορεί να είναι 

αποτελεσματική εξ΄αιτείας της μονοτονικής φύσης της αύξησης των απωλειών ισχύος με την 

αύξηση της τιμής του πλάτους δw. Να σημειώσουμε εδώ ότι ως προς την υλοποίηση αυτού του 

αλγορίθμου, θα πρέπει να προσδιοριστεί σωστά η τιμή απωλειών ανά μονάδα μήκους μήκους, με 

σκοπό να καταλήξουμε σε μια χαμηλών απωλειών μορφή κωνικής δομής από τη μία, και από την 

άλλη σε μια δομή η οποία θα είναι δυνατόν να υπολογιστεί σε σεβαστό χρονικό διάστημα 

δεδομένων υπολογιστικών πόρων. Μια σειρά βελτιωμένων μεθοδολογιών υπολογισμού CLT 

δομών, σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα Κεφάλαια 4 και 5 της διατριβής αυτής.  

 
Σχήμα 2-22 Μεθοδολογία προσδιορισμού μιας κωνικής δομής CLT.  

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι μια κωνική δομή CLT, είναι μια δομή που συνολικά 

ελαχιστοποιεί την απώλεια σύζευξης της κωνικής δομής, σε σχέση με άλλες πιθανές γεωμετρίες 

κωνικών δομών. Yποθέτουμε μια εξίσωση μιας πιθανής γεωμετρίας κωνικής δομής: 

 
𝑤(𝑧) = 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑧) + ∑𝛼𝑗𝜑𝑗(𝑧)

∞

𝑗=1

 

 

(2.73) 

Όπου 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑧) ορίζεται μία υπό έλεγχο εξίσωση κωνική δομή που μετατρέπει το πλάτος ενός 

κυματοδηγού σταδιακά από την τιμή win στην τιμή wout, και 𝜑𝑗 ορίζεται μια ομάδα συναρτήσεων 

(ημιτονοειδείς, πολυωνυμικές) των οποίων οι τιμές τείνουν στο 0 στα όρια της εξίσωσης 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑧), 
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και 𝛼𝑗 τα βάρη των συναρτήσεων 𝜑𝑗. Κάνοντας χρήση αυτής της εξίσωσης, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Rayleigh-Ritz [15], η οποία μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

διαταραχές επί της 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑧), χωρίς να μεταβάλλουμε τα όρια της κωνικής δομής. Με σκοπό να 

βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασμός των συντελεστών αj, που να ελαχιστοποιούν τις απώλειες που 

εισάγει η κωνική δομή, δηλαδή:  

 𝜕𝑇𝑎𝑝𝑒𝑟𝑙𝑜𝑠𝑠(𝑤(𝑧), �̇�(𝑧))

𝜕𝑎𝑗
= 0 

 

(2.74) 

Και στην περίπτωση που η εξίσωση της κωνικής δομής 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑧) ελαχιστοποιεί την απώλεια, 

τότε όλοι οι συντελεστές αj θα παίρνουν την τιμή ίση με το 0. Χρησιμοποιώντας σαν εξίσωση 

κωνικής δομής την CLT δομή, και εισάγωντάς την στην εξίσωση 2.74, ενώ ταυτόχρονα εισάγουμε 

μια πιθανή διαταραχή της μορφής 𝜑𝑗(𝑧) = 𝑧)(𝑧 − 𝐿)
𝑗 , όπου L, το μήκος του taper, μπορεί να 

διαταραχθεί η δομή CLT taper και να προσδιορισθεί η τιμή απωλειών που εισάγει. Ξεκινώντας με 

τον συντελεστή α1, και συνεχίζοντας με τους συντελεστές α2, α3, κ.ο.κ., οι συντελεστές αυτοί 

προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο που να ελαχιστοποιείται η συσσωρευμένη απώλεια οπτικής 

ισχύος. Όπως έχει δειχθεί και υπολογιστεί [13], οι συντελεστές αj παίρνουν τιμές ίσες με το 0, για 

τουλάχιστον μέχρι και 6ου βαθμού πολυωνυμικής μορφής διαταραχής, υποδικνύωντας με σοβαρό 

τρόπο ότι η δομή CLT είναι μια βελτιστοποιημένη γεωμετρία κωνικής δομής που ελαχιστοποιεί 

τις απώλειες. Στο Σχήμα 2-23 παρουσιάζεται η δομή CLT taper, καθώς και η δομή αυτή που 

περιλαμβάνει την διαταραχή στο πλάτος του taper. Από ότι μπορεί να φανεί, δεν υπάρχει αισθητή 

διαφορά στο προφίλ πλάτους των δύο δομών.  
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Σχήμα 2-23 Δομή CLT και δομή αυτή που περιλαμβάνει την διαταραχή στο πλάτος του taper. Δεν παρατηρείται 

αισθητή διαφορά στο προφίλ πλάτους των δύο δομών [13]. 

2.5. Supermode theory 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με την ανάλυση ενός συστήματος συζευγμένων 

κυματοδηγών και με τις ιδιολύσεις των ρυθμών που υποστηρίζονται από αυτό το συζευγένο 

σύστημα. Αυτοί οι ρυθμοί, γνωστοί ως υπερρυθμοί, θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμοι στην ανάλυση 

και μοντελοποίηση δομών οπτικής διασύνδεσης για κυκλώματα κυματοδηγών ολοκληρωμένα σε 

πλακίδια πυριτίου. Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε βιβλιογραφία σχετική με μοντέλα υπερρυθμών 

όπως ορίστηκαν αρχικά για χρήση σε δομές laser [16,17], αλλά και όπως έχουν καταγαφεί στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία [18,19]. Η ανάλυση ενός συστήματος κυματοδηγών με χρήση 

υπερρυθμών δύναται να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα αποτελούμενα από πολλούς 

κυματοδηγούς, στα οποία η χρήση της Coupled Mode Theory γίνεται αρκετά περίπλοκη, αλλά και 

σε συστήματα κυματοδηγών που οι παραδοχές για την απλή επίλυση των εξισώσεων της Coupled 

Mode Theory δεν ικανοποιούνται. Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με ένα σύστημα δύο 

συζευγμένων κυματοδηγών.  

2.5.1. Εξαγωγή των εξισώσεων των υπερρυθμών συστήματος συζευγμένων 

κυματοδηγών 

Ξεκινώντας από τις εξισώσεις του Maxwell για το Η/Μ πεδίο: 
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{
∇ × �⃗⃗� =

𝜕

𝜕𝑡
(휀0�⃗� + �⃗� )

∇ × �⃗� = −
𝜕

𝜕𝑡
(휇0�⃗⃗� + �⃗⃗� ) = −

𝜕

𝜕𝑡
(휇�⃗⃗� )

 

 

(2.75) 

Και λαμβάνοντας το εξωτερικό γινόμενο του δεύτερου σκέλους και χρησιμοποιώντας την 

εξίσωση του πρώτου σκέλους: 

 
∇ × (∇ × �⃗� ) = −

𝜕

𝜕𝑡
(휇∇ × �⃗⃗� ) = −휇

𝜕2

𝜕𝑡2
(휀0�⃗� + �⃗� ) 

                        = −휇
𝜕2

𝜕𝑡2
(휀0�⃗� + �⃗� 0 + �⃗� 𝑝𝑒𝑟𝑡) = −휇

𝜕2

𝜕𝑡2
(휀0�⃗� + �⃗� 𝑝𝑒𝑟𝑡) 

(2.76) 

 

Δεδομένου ότι ∇ ∙ �⃗� = 0, συμπεραίνουμε ότι: 

 ∇ × (∇ × �⃗� ) = ∇(∇ ∙ �⃗� ) − ∇2�⃗� = −∇2�⃗�  

 
(2.77) 

Και ως εκ τούτου: 

 
∇2�⃗� − 휇휀

𝜕2�⃗� 

𝜕𝑡2
= 휇

𝜕2�⃗� 𝑝𝑒𝑟𝑡

𝜕𝑡2
 

 

(2.78) 

Χωρίς απώλεια της γενικότητας, θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα δύο μη συζευγμένων 

μονοδιάστατων κυματοδηγών όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-24, με κατανομές των τιμών των 

δεικτών διάθλασης 𝑛𝛼(𝑥), και 𝑛𝑏(𝑥), αντίστοιχα. Όπως μπορούμε να δούμε και στο Σχήμα 2-24 

Προφίλ του δείκτη διάθλασης των μεμονομένων κυματοδηγών, και του συζευγμένου συστήματος 

κυματοδηγών [19], οι κατανομές των θεμελιωδών ρυθμών διάδοσης για κάθε κυματοδηγό 

ξεχωριστά είναι 𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥) και 𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥), με τιμή της σταθεράς διάδοσης ίση με 𝛽𝑎 και 𝛽𝑏, αντίστοιχα.  
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Σχήμα 2-24 Προφίλ του δείκτη διάθλασης των μεμονομένων κυματοδηγών, και του συζευγμένου συστήματος 

κυματοδηγών [19] 

Η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου του συστήματος συζευγμένων κυματοδηγών, το οποίο 

αναπαριστάται με προφίλ τιμών δείκτη διάθλασης 𝑛𝑐(𝑥), μπορεί να εκφραστεί ως η υπέρθεση των 

κατανομών των ηλεκτρικών πεδίων των μη συζευγμένων κυματοδηγών, ως εξής: 

 𝛦𝑦(𝑥, 𝑦) = 𝐴(𝑧)𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥)𝑒−𝑖(𝜔𝑡−𝛽𝑎𝑧) + 𝐵(𝑧)𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥)𝑒−𝑖(𝜔𝑡−𝛽𝑏𝑧) 

 

(2.79) 

Όπου οι κατανομές πεδίων 𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥) και 𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥) ικανοποιούν τις εξής σχέσεις: 

 

{
 
 

 
 (

𝜕2

𝜕𝑥2
− 𝛽𝑎

2) 𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥) + 𝜔2휇휀0𝑛𝑎

2(𝑥)𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥) = 0

(
𝜕2

𝜕𝑥2
− 𝛽𝑏

2) 𝜉𝑦
(𝑏)(𝑥) + 𝜔2휇휀0𝑛𝑏

2(𝑥)𝜉𝑦
(𝑏)(𝑥) = 0

 

 

(2.80) 

Υποκαθιστώντας την εξίσωση 2.79 στην 2.78, καταλήγουμε στην εξής μορφή: 

 
𝑒𝑖𝜔𝑡 [−2𝑖 (𝛽𝑎

𝜕𝐴

𝜕𝑧
𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥)𝑒−𝑖(𝛽𝑎𝑧) + 𝛽𝑏

𝜕𝐵

𝜕𝑧
𝜉𝑦
(𝑏)(𝑥)𝑒−𝑖(𝛽𝑏𝑧))]

= 휇
𝜕2�⃗� 𝑝𝑒𝑟𝑡

𝜕𝑡2
 

 

(2.81) 

Ενώ χρησιμοποιήσαμε τις εξισώσεις 2.80, και την “slow varying”προσέγγιση: 

 

{
 
 

 
 |
𝜕2𝐴

𝜕𝑧2
| ≪ 𝛽𝑎 |

𝜕𝐴

𝜕𝑧
|

|
𝜕2𝐵

𝜕𝑧2
| ≪ 𝛽𝑏 |

𝜕𝐵

𝜕𝑧
|

 

 

(2.82) 
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Η πόλωση διαταραχής υπολογίζεται ως εξής: 

 �⃗� 𝑝𝑒𝑟𝑡(𝑟 , 𝑡) = �⃗� (𝑟 , 𝑡) − �⃗� 0(𝑟 , 𝑡) = 휀0휀𝑟
𝑐𝑜𝑢𝑝𝐸(𝑟 , 𝑡) − 휀0휀𝑟

𝑜𝑟𝑖𝑔
𝐸(𝑟 , 𝑡) 

= 휀0𝑛𝑐
2(𝑥)[𝐴(𝑧)𝜉𝑦

(𝑎)(𝑥)𝑒−𝑖(𝜔𝑡−𝛽𝑎𝑧) + 𝐵(𝑧)𝜉𝑦
(𝑏)(𝑥)𝑒−𝑖(𝜔𝑡−𝛽𝑏𝑧)] 

−휀0𝑛𝑎
2(𝑥)𝐴(𝑧)𝜉𝑦

(𝑎)(𝑥)𝑒−𝑖(𝜔𝑡−𝛽𝑎𝑧) − 휀0𝑛𝑏
2(𝑥)𝐵(𝑧)𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥)𝑒−𝑖(𝜔𝑡−𝛽𝑏𝑧) 

= 𝑒𝑖𝜔𝑡휀0 [𝐴(𝑧)𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥)(𝑛𝑐

2(𝑥) − 𝑛𝑎
2(𝑥))𝑒−𝑖𝛽𝑎𝑧

+ 𝐵(𝑧)𝜉𝑦
(𝑏)(𝑥)(𝑛𝑐

2(𝑥) − 𝑛𝑏
2(𝑥))𝑒−𝑖𝛽𝑏𝑧] 

 

 

(2.83) 

Αντικαθιστώντας την εξίσωση 2.83 στην 2.81, πολλαπλασσιάζοντας και τις δύο μεριές με τον 

όρο 𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥), και ολοκληρώνοντας κατά μήκος όλου του άξονα x, οδηγούμαστε στην εξίσωση: 

 
−4𝑖𝜔

𝑑𝐴

𝑑𝑧
𝑒−𝑖𝛽𝑎𝑧

= 휀0
𝜕2

𝜕𝑡2
[∫ (𝜉𝑦

(𝑎)(𝑥))
2

(𝑛𝑐
2(𝑥)

∞

−∞

− 𝑛𝑎
2(𝑥))𝑑𝑥𝐴(𝑧)𝑒−𝑖𝛽𝑎𝑧

+∫ 𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥)𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥)(𝑛𝑐
2(𝑥) − 𝑛𝑏

2(𝑥))𝑑𝑥𝐵(𝑧)𝑒−𝑖𝛽𝑏𝑧
∞

−∞

] 

 

 

(2.84) 

Και αντίστοιχα, 

 
4𝑖𝜔

𝑑𝛣

𝑑𝑧
𝑒−𝑖𝛽𝑏𝑧 = 휀0

𝜕2

𝜕𝑡2
[∫ (𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥))
2

(𝑛𝑐
2(𝑥)

∞

−∞

− 𝑛𝑏
2(𝑥))𝑑𝑥𝐵(𝑧)𝑒−𝑖𝛽𝑏𝑧

+∫ 𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥)𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥)(𝑛𝑐
2(𝑥) − 𝑛𝑎

2(𝑥))𝑑𝑥𝐴(𝑧)𝑒−𝑖𝛽𝑎𝑧
∞

−∞

] 

 

(2.85) 

 

Όπου χρησιμοποιήσαμε τη συνθήκη ορθογωνιότητας: 

 

∫ 𝜉𝑦
(𝑎)(𝑥)𝜉𝑦

(𝑏)(𝑥)𝑑𝑥 =
2𝜔휇

𝛽𝛼

∞

−∞

𝛿𝑎,𝑏 

 

Σε αυτό το σημείο εισάγουμε τους εξής δύο ορισμούς: 

 
휅𝑎𝑏,𝑏𝑎 = 

𝜔휀0
4
∫ [𝑛𝑐

2(𝑥) − 𝑛𝑏,𝛼
2 (𝑥)]𝜉𝑦

(𝑎)(𝑥)𝜉𝑦
(𝑏)(𝑥)𝑑𝑥

∞

−∞

 (2.86) 
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𝛭𝑎,𝑏 =

𝜔휀0
4
∫ [𝑛𝑐

2(𝑥) − 𝑛𝛼,𝑏
2 (𝑥)](𝜉𝑎,𝑏(𝑥))

2

𝑑𝑥
∞

−∞

  

 

(2.87) 

Και υποκαθιστώντας αυτές τις ποσότητες στις σχέσεις 2.84 και 2.85 καταλήγουμε στην εξής 

μορφή: 

 

{

𝑑𝐴

𝑑𝑧
= −𝑖휅𝑎𝑏𝐵𝑒

−𝑖(𝛽𝑏−𝛽𝑎)𝑧 − 𝑖𝑀𝑎𝐴

𝑑𝐵

𝑑𝑧
= −𝑖휅𝑏𝑎𝐴𝑒

−𝑖(𝛽𝑎−𝛽𝑏)𝑧 − 𝑖𝑀𝑏𝐵

 

 

(2.88) 

 

Για να απλοποιήσουμε αυτές τις εξισώσεις, εισάγουμε τις ποσότητες 𝛢 = �̃�𝑒−𝑖𝑀𝑎𝑧 και 𝐵 =

�̃�𝑒−𝑖𝑀𝑏𝑧, και ορίζουμε την 𝛽′𝑎,𝑏 = 𝛽𝑎,𝑏 +𝛭𝑎,𝑏, και άρα καταλήγουμε στην εξής μορφή: 

 𝐸𝑦(𝑥, 𝑧) = 𝑒𝑖𝜔𝑡 (�̃�𝑒−𝑖𝛽𝛼
′ 𝑧𝜉𝑦

(𝑎) + �̃�𝑒−𝑖𝛽𝑏
′𝑧𝜉𝑦

(𝑏)) 

 

(2.89) 

Και 

 

{
 

 
𝑑�̃�

𝑑𝑧
= −𝑖휅𝑎𝑏�̃�𝑒

−𝑖(𝛽𝑏
′−𝛽𝛼

′ )𝑧

𝑑�̃�

𝑑𝑧
= −𝑖휅𝑏𝑎�̃�𝑒

𝑖(𝛽𝑏
′−𝛽𝛼

′ )𝑧

 

 

(2.90) 

Η εξίσωση 2.89 μπορεί να εκφραστεί ως διάνυσμα στηλών στη βάση των {𝜉𝑦
(𝑎), 𝜉𝑦

(𝑏)}, ως εξής: 

 
𝐸 = |𝐸

(1)

𝐸(2)
| = |�̃�𝑒

−𝑖𝛽𝑏
′𝑧

�̃�𝑒−𝑖𝛽𝑎
′ 𝑧
| (2.91) 

 

Έτσι ώστε,  

 𝑑𝐸

𝑑𝑧
= |

−𝑖𝛽𝑏
′ −𝑖휅𝑏𝑎

−𝑖휅𝑎𝑏 −𝑖𝛽𝛼
′ | |

𝐸(1)

𝐸(2)
| = 𝐶 𝐸 

 

(2.92) 

Ένας υπερρυθμός ο οποίος διαδίδεται, εξ’ ορισμού, είναι μια λύση πεδιακής κατανομής του 

οποίου η εξάρτηση όσον αφορά τον άξονα z (θεωρείται ο άξονας διάδοσης) αποτελείται μόνο από 

τον παράγοντα διάδοσης φάσης 𝑒−𝑖𝛾𝑧, δηλαδή ισχύει ότι 𝐸(𝑧) = 𝐸(0)𝑒−𝑖𝛾𝑧, και ως εκ τούτου: 

 𝑑𝐸

𝑑𝑧
= 𝑖𝛾𝐸 

 

(2.93) 

Συνδυάζοντας τις σχέσεις 2.92 και 2.93, καταλήγουμε στην εξής σχέση: 

 (𝐶 − 𝑖𝛾𝐼)𝐸 = 0 

 

(2.94) 

Δηλαδή, 
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|
−𝑖𝛽𝑏

′ − 𝑖𝛾 −𝑖휅𝑏𝑎
−𝑖휅𝑎𝑏 −𝑖𝛽𝛼

′ − 𝑖𝛾
| |𝐸

(1)

𝐸(2)
| = 0 

 

(2.95) 

Για να έχουμε nontrivial λύσεις σε αυτή την εξίσωση, απαιτούμε να: 

 
‖
−𝑖𝛽𝑏

′ − 𝑖𝛾 −𝑖휅𝑏𝑎
−𝑖휅𝑎𝑏 −𝑖𝛽𝛼

′ − 𝑖𝛾
‖ = −𝛽𝑏

′𝛽𝛼
′ − 𝛾2 − 𝛾(𝛽𝛼

′ + 𝛽𝑏
′ ) + |휅|2 = 0 

 

(2.96) 

Όπου |휅| ≡ (휅𝑎𝑏휅𝑏𝑎)
1/2, και η σχέση αυτή μετασχηματίζεται στην εξής μορφή: 

 
𝛾 = −

𝛽𝛼
′ + 𝛽𝑏

′

2
±
1

2
√(𝛽𝑏

′ − 𝛽𝛼′ )2 + 4|휅|2 

 

(2.97) 

Εάν ορίσουμε τις ποσότητες 𝛽 =  
𝛽𝛼
′+𝛽𝑏

′

2
 , 𝛿 =

𝛽𝑏
′−𝛽𝛼

′

2
 , και 𝑆 = √𝛿2 + |휅|2 , τότε 𝛾1,2 = −𝛽  ±

𝑆. Ως εκ τούτου οι κατανομές πεδίων των υπερρυθμών προκύπτουν ως εξής: 

 
𝐸1 = |

𝐸1
(1)

𝐸1
(2)
| = |

𝑖휅𝑏𝑎
−𝑖𝛽𝑏

′ − 𝑖𝛾1
| 𝑒𝑖𝛾1𝑧 = |

−
휅𝑏𝑎
𝛿 + 𝑆
1

| 𝑒𝑖(𝛽−𝑆)𝑧 

𝐸2 = |
𝐸2

(1)

𝐸2
(2)
| = |

𝑖휅𝑏𝛼
−𝑖𝛽𝑏

′ − 𝑖𝛾2
| 𝑒𝑖𝛾2𝑧 = |−

휅𝑏𝑎
𝛿 − 𝑆
1

| 𝑒𝑖(𝛽+𝑆)𝑧 

 

(2.98) 

Σε αυτό το σημείο θα διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις, ανάλογα με την τιμή της παραμέτρου δ, 

ως εξής: 

 

1) 𝛿 < 0, |𝛿| ≫ |휅| 

Σε αυτή την περίπτωση, η παράμετρος S υπολογίζεται ως εξής: 

 
𝑆 = |𝛿| (1 + |

휅

𝛿
|
2

)
1/2

≈ |𝛿| (1 +
1

2
|
휅

𝛿
|
2

) = −𝛿 −
|휅|2

2𝛿
 

 

(2.99) 

 

 

Και ως εκ τούτου οι τιμές των ηλεκτρικών πεδίων απλοποιούνται στην εξής μορφή: 

 

𝐸1 = |
−
2𝛿

휅𝛼𝑏
1

| 𝑒−𝑖𝛽𝑏
′𝑧 = |−

1

휀1
1

| 𝑒−𝑖𝛽𝑏
′𝑧 

𝐸2 = |
−
휅𝑏𝑎
2𝛿
1

| 𝑒−𝑖𝛽𝛼
′ 𝑧 = |−

1

휀2
1

| 𝑒−𝑖𝛽𝛼
′ 𝑧 

 

(2.100) 

Όπου 휀1 ≡
𝜅𝛼𝑏

2|𝛿|
 , και 휀2 ≡

𝜅𝑏𝑎

2|𝛿|
, ενώ οι τιμές τους βρίσκονται στο διάστημα 0 < 휀1, 휀2 ≪ 1. 

 

2) 𝛿 = 0 
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Σε αυτή την περίπτωση, η παράμετρος 𝑆 = 휅, και ως εκ τούτου οι τιμές των ηλεκτρικών πεδίων 

απλοποιούνται στην εξής μορφή: 

 
𝐸1 = |

−
휅𝑏𝑎
|휅|
1

| 𝑒−𝑖(𝛽−|𝜅|)𝑧 = |
−휂
1
| 𝑒−𝑖𝛽𝜊𝑧 

𝐸2 = |

휅𝑏𝑎
|휅|
1
| 𝑒−𝑖(𝛽+|𝜅|)𝑧 = |

휂
1
| 𝑒−𝑖𝛽𝑒𝑧 

 

(2.101) 

 

Όπου 휂 ≡ (
𝜅𝛼𝑏

𝜅𝑏𝛼
)
1/2

≈ 1. 

 

3) 𝛿 > 0, |𝛿| ≫ |휅| 

Σε αυτή την περίπτωση, η παράμετρος S υπολογίζεται ως εξής: 

 
𝑆 = |𝛿| (1 + |

휅

𝛿
|
2

)
1/2

≈ 𝛿 +
|휅|2

2𝛿
 

 

(2.102) 

Και ως εκ τούτου οι τιμές των ηλεκτρικών πεδίων απλοποιούνται στην εξής μορφή: 

 
𝐸1 = |−

휅𝑏𝑎
2𝛿
1

| 𝑒−𝑖𝛽𝑎
′ 𝑧 = |

−휀2
1
| 𝑒−𝑖𝛽𝑎

′ 𝑧 

𝐸2 = |
2𝛿

휅𝛼𝑏
1

| 𝑒−𝑖𝛽𝑏
′𝑧 = |−

1

휀1
1

| 𝑒−𝑖𝛽𝑏
′𝑧 

 

(2.103) 

Όπου 휀1 ≡
𝜅𝛼𝑏

2|𝛿|
 , και 휀2 ≡

𝜅𝑏𝑎

2|𝛿|
. 

 

Οι κατανομές των ηλεκτρικών πεδίων των υπερρυθμών για τις τρεις περιπτώσεις που 

εξετάσαμε παρουσιάζονται στο Σχήμα 2-25, όπου μπορούμε να δούμε τους συμμετρικούς (even), 

και αντι-συμμετρικούς ρυθμούς (odd).  

 
Σχήμα 2-25 Κατανομές των ηλεκτρικών πεδίων των υπερρυθμών για τις τρεις περιπτώσεις: i) 𝛿 < 0, ii) 𝛿 =
0, 휅𝛼휄 𝑖𝑖𝑖)𝛿 > 0  [19] 
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Δομές ολοκληρωμένων 

οπτικών κυκλωμάτων 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το σχεδιασμό, αλλά και την κατασκευή και 

πειραματική αξιολόγηση, μιας σειράς δομών οι οποίες υλοποιούνται σε πλατφόρμες φωτονικής 

ολοκλήρωσης. Θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα, μια σειρά δομών σειριακά συζευγμένων δομών 

δακτυλίων, οι οποίοι κατασκευάζονται σε τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου, και δρουν σαν 

οπτικά φίλτρα, για την ΤΕ πόλωση κυματοδήγησης. Επίσης θα παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό 

ενός στροφέα πόλωσης, προς υλοποίηση σε πολυμερική τεχνολογία ολοκλήρωσης, ο οποίος 

υλοποιείται με σκοπό την μετατροπή της ΤΜ πόλωσης σε ΤΕ, και άρα τη χρήση των ίδιων δομών 

δακτυλίων πυριτίου, για διαχείριση οπτικών σημάτων πολυπλεγμένα τόσο στο πεδίο της πόλωσης 

(Polarization Division Multiplexing – PDM), όσο και στο πεδίο του μήκους κύματος (Wavelength 

Division Multiplexing – WDM).  

Τα φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα κατασκευασμένα σε  διάφορες πλατφόρμες 

ολοκλήρωσης έχουν προταθεί ως υποψήφια για να επιτρέψουν το φιλτράρισμα και τη διαλογή της 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης με ευέλικτο τρόπο. Τα οπτικά φίλτρα που βασίζονται σε τεχνολογία 

πυριτίου έχουν δηλωθεί ως ισχυροί υποψήφιοι, βασιζόμενα στην εγγενώς υλική φύση τους 

υψηλού δείκτη διάθλασης καθώς και στην υψηλή συμβατότητα τους με την ώριμη λόγω χρήσης 

της στα ηλεκτρονικά κυκλώματα Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) 

τεχνολογία ολοκλήρωσης [1]. Τα φίλτρα αυτά, δύναται να υιοθετηθούν ευρέως σε μια σειρά 

ολοκληρωμένων οπτικών κυκλωμάτων, ικανοποιώντας μια σειρά πλεονεκτημάτων [2]: 

• μικρό μέγεθος αποτύπωσης τους πάνω στο πλακίδιο ολοκλήρωσης 

• χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 

• ολοκλήρωση σε μεγάλη κλίμακα μέσω των ήδη τυποποιημένων διαδικασιών σε υπάρχοντα 

CMOS-fabs 

Στο επίπεδο μεταγωγής, η ελαστικότητα επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης του αναδυόμενου 

προτύπου Flexible Grid [3,4], στο οποίο η φασματική ζώνη διέλευσης φίλτρου σε κάθε κόμβο 

μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί διάφορετικές κάθε φορά απαιτήσεις 

εύρους ζώνης, ανάλογως του εύρους ζώνης της προς εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακής κίνησης 

[5]. Αυτοί οι οπτικοί κόμβοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα, επιτρέπουν την 

ευέλικτη χρήση του φάσματος μέσω της δυνατότητας ελέγχου τόσο της κατανομής του εύρους 

ζώνης όσο και το μήκος κύματος συντονισμού [6]. Βρίσκουμε στην βιβλιογραφία, μια σειρά 

ολοκληρωμένων δομών οι οποίες ασχολούνται με το θέμα της κατασκευής τέτοιων οπτικών 
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φίλτρων. Τα οπτικά φίλτρα αυτά, λειτουργούν μόνο στην μία πολωτική κατάσταση. Η λειτουργία 

τους και για τις δύο καταστάσεις πόλωσης (PDM), θα επιτευχθεί με την περιστροφή και 

μετατροπή της ΤΜ πόλωσης σε ΤΕ. Τέτοια στοιχεία που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι είτε 

βασισμένα σε οπτική ίνα είτε βασισμένα σε οπτικά στοιχεία ελεύθερου χώρου. Από την άλλη 

πλευρά, η αναμφισβήτητη ανάγκη τόσο για χαμηλότερο κόστος όσο και για στοιχεία ελέγχου 

πόλωσης μικρότερου μεγέθους, είναι ένας οδηγός για την υιοθέτηση φωτονικών κυκλωμάτων 

πολυπλεξίας/αποπολυπλεξίας πόλωσης (MUX/DEMUX)  πιο κοντά στην πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης. Αυτή η μετατροπή, λοιπόν, θα θεωρήσουμε ότι λαμβάνει χώρα σε πολυμερική 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης, το σχεδιασμό της οποίας θα σχολιάσουμε στο τέλος αυτού του 

κεφαλαίου. Τέτοια κυκλώματα οπτικών φίλτρων, λοιπόν, είναι οι δομές που βασίζονται στον 

συμβολομετρικό μηχανισμό (MZIs), και επιτρέπουν την δυνατότητα μεταβολής  του μήκους 

κύματος συντονισμού, με το κόστος όμως της διατήρησης σταθερού του σχήματος του οπτικού 

φίλτρου [7]. Έχουν προταθεί επίσης στη βιβλιογραφία, πιο περίπλοκες γεωμετρίες MZI, με 

ενσωματωμένες δομές δακτυλίων, επιτυγχάνοντας τη μεταβολή του εύρους ζώνης του φίλτρου 

και τον έλεγχο του σχήματός του, με το μειονέκτημα όμως της αρκετά μικρής ελεύθερης 

φασματικής περιοχής (FSR) και της μη δυνατότητας μεταβολής του μήκους κύματος συντονισμού 

[8]. Έχουν δειχθεί επίσης δομές MZI οι οποίες ενσωματώνουν στον έναν ή και στους δύο του 

βραχίονες τούς δομές δακτυλίων (MRRs), οι οποίες επιδεικνύουν ευκολία στη μεταβολή του 

εύρους ζώνης καθώς και στην δυνατότητα μεταβολής  του μήκος κύματος συντονισμού. Ωστόσο, 

η χρήση των δομών δακτυλίων στους βραχίονες του MZI εμποδίζει την δημιουργία φίλτρων τα 

οποία να παρουσιάζουν αρκετά στενές στο φάσμα συναρτήσεις μεταφοράς [9]. Για να ξεπεραστεί 

αυτός ο εγγενής περιορισμός των δομών οι οποίες βασίζονται σε MZI, οι οποίες δεν επιτρέπουν 

τη δημιουργία στενών φασματικά φίλτρων, έχουν προταθεί από την ερευννητική κοινότητα 

διατάξεις ολοκληρωμένων οπτικών κυκλωμάτων που βασίζονται σε δομές δακτυλίων, 

επιτρέποντας τη δημιουργία φίλτρων που να χαρακτηρίζονται από χαμηλές τιμές απωλειών 

εισόδου, ευελιξία στο εύρος ζώνης, όσο και από μεγάλες τιμές απόρριψης των εκτός ζώνης 

συνιστωσών (Extinction Ratio). Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προταθεί σειριακά συζευγμένες δομές 

δακτυλίων ώστε να επιτευχθεί η δυνατότητα προσδιορισμού του μήκους κύματος συντονισμού 

την ίδια στιγμή που θα επιτυγχάνονται μεγάλες τιμές απόρριψης των εκτός ζώνης διέλευσης 

φασματικών συνιστωσών [10,11]. 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής θα ασχοληθούμε με τη μεθοδολογία σχεδιαμού και την 

πειραματική αξιολόγηση συνθετων γεωμετριών δομών δακτυλίων, ΤΕ λειτουργίας, οι οποίες 

προτάθηκαν, σχεδιάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν στο Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών. Ο 

σχεδιασμός των οπτικών αυτών κυκλωμάτων αξιοποιεί την εμπειρία σχεδιασμού βασικών δομών 

με μεταβλητό λόγο σύζευξης ο οποίος έλαβε προγενέστερα μέρος στο Εργαστήριο Φωτονικών 

Επικοινωνιών, και επιτυγχάνει τη δημιουργία πλήρως προσαρμοστικών φίλτρων τόσο ως προς το 

σχήμα, το εύρος ζώνης, και το μήκος κύματος συντονισμού. Τα φίλτρα τα οποία σχεδιάστηκαν 

και χαρακτηρίστηκαν στα πλαίσια της διατριβής αυτής, βασίζονται σε μια συγκεκριμένη αρχή 

λειτουργίας, σε μια ενιαία γεωμετρία ηλεκτροδίων, απαιτώντας έτσι χαμηλή πολυπλοκότητα για 

τον έλεγχο τους. Επιπλέον θα ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό μιας δομής μετατροπής της ΤΜ σε 
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ΤΕ πόλωσης, έναν στροφέα πόλωσης προς υλοποίηση σε πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης, 

ο οποίος θα επιτρέψει την υιοθέτση των οπτικών φίλτρων δομών δακτυλίων σε τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα PDM. Στα πλαίσια αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, δημοσιεύτηκαν σε μια σειρά 

έγκριτων συνεδρίων με κρίση, SPIE WEST και Optical Fiber Conference (OFC), αλλά και το 

έγκριτο περιοδικό IEEE Journal of Lightwave Technology, μια σειρά αριθμητικών μελετών και 

πειραματικών αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα:  

• Poulopoulos, G., Kalavrouziotis, D., Missinne, J., Bosman, E., Van Steenberge, G., 

Apostolopoulos, D., & Avramopoulos, H. (2017, February). Integrated polymer polarization rotator 

based on tilted laser ablation. In Integrated Optics: Devices, Materials, and Technologies XXI (Vol. 

10106, p. 101060C). International Society for Optics and Photonics. 

• Kalavrouziotis, D, Poulopoulos, G, Apostolopoulos, D., & Avramopoulos, H., “Fully Tunable SOI 

Filtering Element for Flexible-Grid Applications”, in Proc. of European Conference on Integrated 

Optics (ECIO 2017), 3-6 April 2017, Eindhoven, Netherlands 

• Poulopoulos, G., Giannoulis, G., Iliadis, N., Wahlbrink, T., Giesecke, A. L., Kalavrouziotis, D., ... 

& Avramopoulos, H. (2018, March). Fully Flexible Filtering Element on SOI with 7–80 GHz 

bandwidth tunability and full FSR tuning. In 2018 Optical Fiber Communications Conference and 

Exposition (OFC) (pp. 1-3). IEEE. (Top Scored) 

• Poulopoulos, G., Giannoulis, G., Iliadis, N., Kalavrouziotis, D., Apostolopoulos, D., & 

Avramopoulos, H. (2019). Flexible Filtering Element on SOI With Wide Bandwidth Tunability 

and Full FSR tuning. Journal of Lightwave Technology, 37(2), 300-306. (Invited) 
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3.1. Τοπολογία δακτυλίων βασισμένη σε συζεύκτες ισχύος προσαρμοσμένου λόγου 

σύζευξης 

Όλο και μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας της ερευνητικής κοινότητας κατευθύνεται σε 

εξελιγμένες διατάξεις δομών δακτυλίων, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα τόσο της μεταβολής του 

φασματικού εύρους ζώνης του φίλτρου, όσο και την μεταβολή και επιλογή τελικά του μήκους 

κύματος συντονισμού, διαμέσου απλών και πρακτικών γεωμετρικών υλοποιήσεων. Σε αυτή την 

ερευνητική προσπάθεια συμμετετείχε και το Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών, σχεδιάζοντας 

μια δομή δύο σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίου, με μερική δυνατότητα ελέγχου του εύρους 

ζώνης αλλά και το μήκος κύματος συντονισμού της δομής αυτής, η οποία βασίστηκε στην 

εισαγωγή στοιχείων σύζευξης μεταβλητής τιμής σύζευξης, σε δομές που λειτουργούν ως φίλτρα, 

και είναι ευέλικτες τόσο ως προς το φασματικό εύρος ζώνης όσο και ως προς τον προσδιορισμό 

του μήκους κύματος συντονισμού [12]. Η εισαγωγή στοιχείων μεταβλητού λόγου σύζευξης για 

τον έλεγχο της οπτικής ισχύος μέσα στις κοιλότητες δακτυλίων είναι το κλειδί για την 

αποτελεσματική αναμόρφωση των χαρακτηριστικών μετάδοσης: από φασματικές αποκρίσεις 

φίλτρων που πλησιάζουν την τετραγωνική δομή (box-like shape) και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε κανάλια με μεγάλο εύρος ζώνης ή και σε κανάλια που εμπεριέχουν πολλά 

μικρότερα σε εύρος ζώνης καναλιών (super-channels), μέχρι αποκρίσεις φίλτρων που 
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χρησιμοποιούνται για πολύ στενά σε φασματικό εύρος κανάλια (Lorentzian shape) [13]. Αυτή η 

τροποποίηση του σχεδιασμού του ολοκληρωμένου κυκλώματος που επιτελεί τη λειτουργία 

φίλτρου/επιλογής ενισχύει την ευκολία στην επιλογή του φασματικού εύρους ζώνης και συνεπώς 

οδηγεί σε δραστική μείωση της κοιλάδας που εμφανίζεται στην passband περιοχή του εύρους 

ζώνης (in-band ripple), χαρακτηρηστικό που εμφανίζεται σε προηγούμενες υλοποιήσεις φίλτρων 

που έχουν σχεδιαστεί στο Εργαστήριο, χαρακτηριστεί και δημοσιευτεί [13,14]. Σε αυτή την 

ενότητα θα ασχοληθούμε με το σχεδιασμό και χαρακτηρισμό πλήρως προσαρμοστικών δομών 

φίλτρων, τόσο ως προς το σχήμα, το εύρος ζώνης, και το μήκος κύματος συντονισμού. 

3.1.1. Αρχή λειτουργίας  

Το προτεινόμενο στοιχείο το οποίο επιτελεί τη λειτουργία φίλτρου και επιλογής φασματικού 

περιεχομένου, βασίζεται σε έναν θερμο-οπτικά ελεγχόμενο συντονιστή σειριακά συζευγμένων 

δομών δακτυλίων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-1. Ο μηχανισμός συντονισμού εύρους ζώνης 

βασίζεται στη χρήση τριών μεταβλητών οπτικών συζευκτών οι οποίοι ελέγχουν την σύζευξη 

οπτικής ισχύος μεταξύ διαύλου-δακτυλίου (Α), δακτύλιο προς δακτύλιο (Β) και δακτύλιου-

διαύλου (C). Επιλέγοντας σωστά τον λόγο σύζευξης αυτών των συζευκτών, το εύρος ζώνης της 

απόκρισης του φίλτρου μπορεί να επιλεχθεί σε μια περιοχή από στενού έως και ευρύ εύρους ζώνης 

[15]. Αυτά τα μεταβλητά στοιχεία σύζευξης μπορούν να υλοποιηθούν μέσω θερμο-οπτικά 

ελεγχόμενων δομών ΜΖΙ. Τα MZIs αποτελούνται από συζεύκτες εισόδου / εξόδου με λόγο 

διαχωρισμού 3 dB. Το μήκος συζευκτών αυτών είναι ίσο με 10.25 μm, ενώ η απόσταση 

διαχωρισμού των κυματοδηγών τους είναι 0.2 μm. Οι δομές MZI αποτελούνται από βραχίονες με 

μήκος ίσο με 52.5 μm και καμπύλες S-bend με κλίση 60°. 

 
Σχήμα 3-1. Δομή θερμο-οπτικά ελεγχόμενο συντονιστή σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων. Τα χρωματιστά 

πλαίσια αναπαριστούν θερμο-οπτικά ελεγχόμενα ηλεκτρόδια 
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Ο μηχανισμός προσαρμογής του εύρους ζώνης που βασίζεται σε MZI δομές, που λειτουργούν 

ως συζεύκτες ισχύος με μεταβλητό λόγο σύζευξης, συνδυάζεται με συμβατικούς κυματοδηγούς 

συσσώρευσης φάσης εντός των κοιλοτήτων των δακτυλίων, οι οποίοι επιτρέπουν την 

ευθυγράμμιση του μήκους κύματος συντονισμού των δύο επιμέρους δακτυλίων. Αυτή η 

δυνατότητα για βελτιωμένο έλεγχο του εύρους ζώνης και των χαρακτηριστικών συντονισμού των 

κοιλοτήτων έρχεται ωστόσο με το κόστος του αυξημένου αριθμού σημάτων ελέγχου. 

Λαμβάνοντας αυτό τον περιορισμό υπόψην, και με σκοπό να μειωθεί η πολυπλοκότητα της 

τοπολογίας του παραπάνω συστήματος ελέγχου, αυτά τα ηλεκτρόδια διατάχθηκαν σε τρεις 

μεμονωμένες ομάδες με κάθε ομάδα αφιερωμένη στον έλεγχο διαφορετικών χαρακτηριστικών της 

απόκρισης του φίλτρου.  

Η πρώτη ομάδα, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του εύρους ζώνης, περιέχει τα τρία κίτρινα 

ηλεκτρόδια που ελέγχονται μέσω του ίδιου σήματος ελέγχου. Η δεύτερη ομάδα, που 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του μήκους κύματος συντονισμού των δύο κοιλοτήτων, περιέχει 

τα δύο μπλε ηλεκτρόδια, τα οποία ελέγχονται μέσω του ίδιου σήματος. Η τρίτη ομάδα 

περιλαμβάνει τα τρία πράσινα ηλεκτρόδια, τα οποία ελέγχονται ξεχωριστά μέσω διαφορετικών 

σημάτων και ρυθμίζουν την αρχική κατάσταση διαφοράς φάσης ανάμεσα στους δύο βραχίονες 

του κάθε επιμέρους συζεύκτη MZI. Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιούνται τρία 

σήματα ελέγχου για τον προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης των MZIs, στην περίπτωση που 

κατασκευαστικά δεν επιτυγχάνεται η αρχική αναγκαία συνθήκη, και δύο μόνον επιπλέον σημάτων 

ελέγχου, τα οποία δίνουν ξεχωριστά και απεπλεγμένα τη δυνατότητα να προσαρμοστεί τόσο το 

φασματικό εύρος ζώνης του φίλτρου, όσο και ο προσδιορισμός του μήκους κύματος συντονισμού. 

Άρα, σε περίπτωση που η αρχική κατάσταση των τριών MZIs επιλέγεται σωστά μέσω του σαφούς 

προσδιορισμού των οπτικών μηκών των βραχιόνων του κάθε ΜΖΙ, θα χρειαστούν μόνο δύο 

σήματα ελέγχου για την πλήρη λειτουργία της συσκευής (Σχήμα 3-1). 

Οι μελέτες προσομοίωσης πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού προσομοίωσης ASPIC 

[16], για να διερευνηθεί η επίδραση στη φασματική συμπεριφορά του στοιχείου, της εισαγωγής 

επιπλέον φάσης διάδοσης. Η εισαγωγή αυτής της επιπλέον φάσης διάδοσης γίνεται διαμέσου της 

αλλαγής των οπτικών χαρακτηρηστικών των κυματοδηγών, διαμέσου της θέρμανσης τους, μέσω 

της θερμότητας που εκλύεται από την θέρμανση λόγω διέλευσης ρεύματος στα ηλεκτρόδια. 

Εισάγοντας αλλαγές στην τιμή του ενεργού δείκτη διάθλασης του κυματοδηγούμενου ρυθμού 

μετάδοσης που υποστηρίζεται από τον κυματοδηγό πυριτίου (neff), η εκ του αποτελέσματος 

μεγαλύτερη συσσώρευση φάσης κατά τη διάδοση αυτού του ρυθμού στον  βραχίονα του MZI,  

προκαλεί συνολική συσσώρευση φάσης σε τιμές μεταξύ 12° έως 95°. Δημιουργείται λοιπόν μία 

διαφορά οπτικής φάσης ανάμεσα στους δύο βραχίονες, η οποία συνεπάγεται την διαφοροποίηση 

της οπτικής ισχύος της κάθε πόρτας εξόδου του συμβολόμετρου MZI, άρα σε συγκεκριμένη 

μεταβολή του μακροσκοπικού λόγου συζεύξης οπτικής ισχύος του κάθε MZI. Με τον έλεγχο της 

φάσης η οποία συσσωρεύεται σε κάθε βραχίονα του MZI, επιλέγονται και προσδιορίζονται 

διαφορετικοί λόγοι σύζευξης ισχύος, και παρουσιάζονται με τρίγωνα στο Σχήμα 3-2(a). Όπως 

μπορούμε να δούμε, οι λόγοι αυτοί σύζευξης ισχύος βρίσκονται επί συνημιτονικής στη δεύτερη 

δύναμη εξίσωσης, όπως αυτές σχεδιάζονται και απεικονίζονται με γραμμές στο Σχήμα 3-2(a). 
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Επάνω στην μπλε γραμμή κινείται ο λόγος σύζευξης ισχύος του συζεύκτη ΜΖΙ ανάμεσα στους 

δύο δακτυλίους, ενώ επί της κόκκινης γραμμής βρίσκονται οι λόγοι σύζευξης ισχύος των 

εξωτερικών MZIs, αυτών που συζευγνύουν ισχύ ανάμεσα στον δίαυλο εισόδου και εξόδου με τις 

αντίστοιχες κοιλότητες δακτυλίων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι, επιλέγοντας τους λόγους σύζευξης 

ισχύος να κινούνται επάνω σε αυτές τις καμπύλες, επιτυγχάνεται ο σχηματισμός φίλτρων τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ελάχιστη in-band κυμάτωση και ελάχιστη τιμή απωλειών εισόδου, για το 

κάθε επιλεγμένο εύρος ζώνης 3-dB [15,17,18]. 

Η κατάλληλη επιλογή των λόγων σύζευξης ισχύος και των τριών δομών ΜΖΙ ταυτόχρονα, 

καθιστά δυνατή τη προσαρμογή του εύρους ζώνης του φίλτρου ξεκινώντας από την στενή 

φασματικά συνθήκη 3dB εύρους ζώνης των 9 GHz, και καταλήγοντας στο ευρύ φίλτρο των 103 

GHz εύρους ζώνης 3-dB, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-2(b). Κάθε μία από αυτές τις τιμές 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή φάσης που εισάγει σε όλες τις δομές ΜΖΙ, ταυτόχρονα, η 

διέλευση ρεύματος διαμέσου του κοινού ηλεκτροδίου κίτρινου χρώματος (Σχήμα 3-1). Η 

προσαρμογή του φάσματος του φίλτρου εισάγει, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο Σχήμα 3-2(b),  

αμελητέα φασματική κυμάτωση εντός της ζώνης διέλευσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε 

σημείο διαφοράς φάσης μεταξύ των βραχιόνων του κάθε MZI έχει επιλεγεί έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται το επιθυμητό εύρος ζώνης μεταξύ των τιμών των 9 GHz και 103 GHz. Διαμέσου 

των προσομοιώσεων που έλαβαν χώρα στη φάση σχεδιασμού της τοπολογίας δακτυλίων, 

επιλέχθηκε μια αρχική διαφορά στις αρχικές καταστάσεις φάσης των εξωτερικών και του μεσαίου 

ΜΖΙ που ελέγχει το λόγο σύζευξης δακτυλίου-δακτυλίου (MZI (B) και MZI (A) / MZI (C)), της 

τάξης των 35º μεταξύ τους, επιτυγχάνοντας ελάχιστες απώλειες εισόδου του κυκλώματος ενώ 

ταυτόχρονα διατηρεί την συνθήκη ελάχιστης κυμάτωσης στην ζώνη διέλευσης [15]. 

 
Σχήμα 3-2. (a) Τιμές των λόγων σύζευξης ισχύος για τις τρεις δομές MZI, μεταβάλλοντας τη φάση η οποία 

προστίθεται εξαιτίας έγχυσης ρεύματος επί του κοινού σετ ηλεκτροδίων, και (b) Συντονισμός της τιμής του 
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φασματικού εύρους ζώνης μεταβάλλοντας τη φάση η οποία προστίθεται εξαιτίας έγχυσης ρεύματος επί του κοινού 

σετ ηλεκτροδίων 

Τα ευέλικτα ως προς τον προσδιορισμό του φασματικού εύρους ζώνης και μήκος κύματος 

συντονισμού, ολοκληρωμένα οπτικά κυκλώματα, κατασκευάσθηκαν επί wafer πυριτίου 6 ιντσών, 

σε τεχνολογία πυριτίου επάνω σε μονωτή (Silicon on Insulator - SOI) από την AMO [19]. 

Χρησιμοποιήθηκε στρώμα πυριτίου με πάχος 220 nm, με σκοπό την χαμηλών απωλειών διάδοση 

του κυματοδηγούμενου ρυθμού με το ηλεκτρικό του πεδίο να βρίσκεται στην οριζόντια πόλωση 

(Transverse Electric - TE). Το πάχος του μονωτή (Burried Oxide – BOX) ήταν 3 μm. Το πλακίδιο 

επικαλύφθηκε με περιδίνηση αρνητικού τόνου υδρογόνου Silsesquioxane (HSQ) και εκτέθηκε σε 

σύστημα δέσμης ηλεκτρονίων. Εφαρμόστηκε μια προηγμένη στρατηγική έκθεσης, όπου τα 

πρότυπα εκτέθηκαν αρκετές φορές με χαμηλότερη δόση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 

τραχύτητα που προκαλείται από τις διακριτές λήψεις δέσμης ηλεκτρονίων. Χρησιμοποιήθηκε 

HBr-βασιζόμενη σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα με βάση αντιδραστικό ιόν στεγνά χάραξη 

(ICP-RIE), για τη μεταφορά της μάσκας αντίστασης HSQ στο στρώμα πυριτίου του υλικού 

υποστρώματος SOI.  

 
Σχήμα 3-3. Στοιβάδα στρωμάτων υλικών του κατασκευασμένου πλαικιδίου του πυριτίου. 

Η χάραξη ακολουθήθηκε από μια ειδική διαδικασία καθαρισμού η οποία συνδυάζει την 

αφαίρεση υπολειμμάτων ανθεκτικών HSQ και στρωμάτων παθητικοποίησης που σχηματίζονται 

κατά την ξηρά χάραξη, με επιπρόσθετα βήματα καθαρισμού που συμβάλλουν στη μείωση των 

απωλειών οπτικής διάδοσης [13]. Μετά τον ορισμό του στρώματος κυματοδηγού πυριτίου, ένα 

στρώμα SiO2 πάχους 300 nm εναποτέθηκε σε ολόκληρη την πλάκα χρησιμοποιώντας μια μέθοδο 

οξειδίου χαμηλής θερμοκρασίας (LTO). Μετά από αυτό, ένα στρώμα νιτριδίου του πυριτίου 

πάχους 80 nm (Si3N4) εναποτείθεται με μια τυπική διαδικασία εναπόθεσης χημικών ατμών (CVD). 

Η εναπόθεση στρώματος Si3N4 εισήχθη για πειραματικούς σκοπούς, σχετιζόμενους με άλλες 

δομές όπως αδιαβατικοί συζεύκτες ισχύος, που υπάρχουν στο τσιπ πυριτίου και δεν επηρέασε τη 
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λειτουργία ή την απόδοση των ευέλικτων οπτικών φίλτρων. Η στοίβα των στρωμάτων των υλικών 

οπτικής επένδυσης ολοκληρώθηκε με εναπόθεση ενός στρώματος SiO2 ύψους 500 nm, μέσω 

διαδικασίας LTO. Στην κορυφή αυτού του στρώματος κατασκευάστηκαν ηλεκτρόδια για την 

ενεργοποίηση της θερμο-ηλεκτρικής δυνατότητας ελέγχου των χαρακτηρηστικών διάδοσης των 

ρυθμών κυματοδήγησης που υποστηρίζονται από τους κυματοδηγούς πυριτίου. Για το σκοπό 

αυτό, τοποθετήθηκε στο πλακίδιο πυριτίου ένα στρώμα τιτανίου πάχους 100 nm, το οποίο 

κατασκευάστηκε με τη μέθοδο της οπτικής λιθογραφίας σε συνδυασμό με μέθοδο επεξεργασίας 

RIE, βασισμένη στη χημεία του χλωρίου. Τελικά, ένα στρώμα αλουμινίου πάχους 250 nm 

εναποτέθηκε και δομήθηκε χημικά για να δημιουργήσει τα επιθέματα επαφής που επιτρέπουν την 

ηλεκτρική επαφή των ακιδών έγχυσης ρεύματος. Η διάταξη των στρωμάτων των υλικών που 

περιγράφτηκαν σε αυτή την παράγραφο και αφορούν την κατασκευή του πλακιδίου του πυριτίου 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3-3. 

 
Σχήμα 3-4. Μάσκα των προς κατασκευή δομών δακτυλίων (GDS file) 

 

 
Σχήμα 3-5. Απεικόνιση της περιθλαστικής δομής οπτικού συζεύκτη grating, με χρήση της τεχνολογίας απεικόνισης 

SEM 
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Σχήμα 3-6. Τοπολογία cut-back, η οποία αξιολογείται πειραματικά με σκοπό τον προσδιορισμό των απωλειών 

σύζευξης των περιθλαστικών δομών grating, καθώς και της τιμής των απωλειών διάδοσης των κυματοδηγών πυριτίου, 

βασιζόμενη σε σειρά διατεταγμένων κυματοδηγών πυριτίου διαφορετικού μήκους 

Η μάσκα η οποία κατασκευάστηκε και περιλαμβάνει τις δομές σειριακά συζευγμένων 

δακτυλίων των οποίων ο σχεδιασμός σχολιάστηκε προηγουμένως φαίνεται στο Σχήμα 3-4. Όπως 

μπορούμε να δούμε υπάρχουν επάνω στη μάσκα μια σειρά διαφορετικών υλοποιήσεων της 

σχεδιασμένης γεωμετρίας δακτυλίων, με σκοπό να χαρακτηριστεί τόσο η αναμενόμενη λειτουργία 

της δομής όσο και η ποιότητα κατασκευής των διατάξεων.  

3.1.2. Cutback Μετρήσεις 

Επιπλέον όπως μπορούμε να δούμε υπάρχει και μια cut-back τοπολογία (Σχήμα 3-6) η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστούν οι απώλειες διάδοσης των κυματοδηγών πυριτίου όσον 

αφορά την διάδοση του θεμελιώδους ΤΕ ρυθμού κυματοδήγησης που υποστηρίζεται από τον 

κυματοδηγό πυριτίου. Η λειτουργία αυτής της τοπολογίας βασίζεται στην πειραματική 

αξιολόγησή των σε σειρά διατεταγμένων κυματοδηγών πυριτίου διαφορετικού μήκους. 

Η σύζευξη του φωτός στο ολοκληρωμένο πλακίδιο πυριτίου με σκοπό τον χαρακτηρισμό των 

οπτικών κυκλωμάτων έγινε με τη χρήση οδοντωτών κυματοδηγών-συζευκτών φωτός (Grating 

Coupler – GC). Απεικόνιση των οπτικών συζευκτών grating με χρήση της τεχνολογίας SEM, 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-5. Η περίοδος της περιοδικής αυτής οδοντωτής δομής συζεύκτη 

οπτικής ισχύος που χρησιμοποιήθηκε για την σύζευξη της οπτικής ισχύος στο πλακίδιο πυριτίου 

είναι 630 nm, ενώ το μήκος του κάθε δοντιού είναι 315 nm, καταλήγοντας σε duty cycle του 

grating coupler ίσο με 50%.  

Η σειρά μετρήσεων των cut-back κυματοδηγών κατέληξε στις μετρήσεις που παριστάνονται 

γραφικα στο Σχήμα 3-7. Οι τιμές των απωλειών εισόδου όσο και των απωλειών διάδοσης του 

κυματοδηγούμενου TE ρυθμού στους κυματοδηγους πυριτίου εξήχθησαν εφαρμόζωντας τη 

μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων στα πειραματικά αποτελέσματα και προσδιορίζεται, ως εκ 
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τούτου, η τιμή των 1.27 dB/cm απωλειών διάδοσης, όσο και η τιμή των απωλειών εισόδου του 

κάθε οπτικού συζεύκτη ισχύος grating ίση με 5.29 dB.  

Η φασματική απόκριση του συζεύκτη οπτικής ισχύος grating, μετρήθηκε χρησιμοποιώντας 

CW πηγή φωτός, το μήκος κύματος της οποίας μεταβαλλόταν από την τιμή των 1500 nm έως και 

την τιμή των 1580 nm με βήμα της τάξης του 1 nm. Η φασματική συνάρτηση μεταφοράς δύο 

οπτικών συζευκτών grating σε δομή κυματοδηγού αναφοράς πυριτίου, παρουσιάζεται στο Σχήμα 

3-8. Από αυτά τα αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα της καλής συνοχής με τα 

αποτελέσματα που περιμέναμε από το στάδιο του σχεδιασμού, όσο και στην καλή ποιότητα 

κατασκευής όπως αυτή εξάγεται από το εύρος ζώνης των 3-dB , το οποίο υπολογίζεται στα 35 

nm.  

 
Σχήμα 3-7. Εξαγωγή βάσει πειραματικών αποτελεσμάτων της τιμής των απωλειών διάδοσης του ΤΕ 

κυματοδηγούμενου ρυθμο, καθώς και της τιμής των απωλειών εισόδου του συζεύκτη οπτικής ισχύος grating 

Η κατασκευασμένη δομή σιριακά συζευγμένων δακτυλίων χαρακτηρίζεται από αποτύπωμα 

δομής πυριτίου 0.128 × 0.102 mm2.  
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Σχήμα 3-8. Φασματική συνάρτηση μεταφοράς δύο οπτικών συζευκτών grating σε δομή κυματοδηγού αναφοράς 

πυριτίου. 

Η κατασκευασμένη δομή, μαζί με τη διάταξη ηλεκτροδίων όσο και την διάταξη των grating 

couplers η οποία αντιστοιχεί σε διάταξη που να είναι εύκολα προσβάσιμη από Fiber Array 

assembly απεικονίζονται στο Σχήμα 3-9(a). Η απεικόνιση μεγέθυνσης του κατασκευασμένου 

στοιχείου οπτικού φίλτρου κατασκευασμένο σε πλατφόρμα πυριτίου απεικονίζεται στο Σχήμα 

3-9(b). 

 
Σχήμα 3-9. (a) Kατασκευασμένη δομή δακτυλίου, μαζί με τη διάταξη ηλεκτροδίων όσο και την διάταξη των grating 

couplers, και (b) Εικόνα υπό μεγένθυνση της δομής σειριακά συζευγμένων δακτυλίων 

 

3.1.3. Κατασκευή και πειραματικά αποτελέσματα 
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Σχήμα 3-10. Πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την πειραματική αξιολόγηση των 

χαρακτηρηστικών τον δομών δακτυλίων και της φασματικής απόδοσής τους 

 

Ο πειραματικός χαρακτηρισμός του παρουσιαζόμενου στοιχείου φίλτρου πραγματοποιήθηκε 

σε έναν σταθμό χαρακτηρισμού κάθετης ευθυγράμμισης μέσω της χρήσης ενός μπλοκ διάταξης 

ινών που επιτρέπει τη σύζευξη του φωτός μέσα και έξω από το πλακίδιο πυριτίου. Η συστοιχία 

ινών που χρησιμοποιήθηκε είχε 16x κανάλια Single Fiber Channels (SMF), χωρισμένα με βήμα 

250 μm και ήταν γυαλισμένη με όψη ώστε να ταιριάζει με τη γωνία αποδοχής 10° των συζευκτών 

GCs στο πλακίδιο πυριτίου. Η διάταξη μέτρησης για τον χαρακτηρισμό της απόκρισης του 

φίλτρου φαίνεται στο Σχήμα 3-10(a) και περιλάμβανε τη χρήση Ενισχυτή Ίνας Ερβίου (EDFA) 

που εκπέμπει Ενισχυμένο Θόρυβο Εκπομπής (ASE noise). Ο θόρυβος ASE χρησίμευσε ως σήμα 

εισόδου ευρείας ζώνης με σκοπό να μετρηθεί η φασματική απόκριση του στοιχείου συζευγμένων 

δακτυλίων. Ένας οπτικός αναλυτής φάσματος (Optical Spectrum Analyser - OSA) και ένας 

μετρητής ισχύος (Power Meter) χρησιμοποιήθηκαν στην έξοδο του πυριτίου για την καταγραφή 

της φασματικής απόκρισης. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων αυτών η σωστή ευθυγράμμιση της 

διάταξης οπτικών ινών με το πλακίδιο πυριτίου παρέμενε εξασφαλισμένη διαμέσου της 

παρακολούθησης του επιπέδου ισχύος στον μετρητή ισχύος. Ο θερμο-οπτικός έλεγχος της δομής 

συζευγμένων δακτυλίων πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης μίας σειράς ακιδών έγχυσης 

συνεχούς ρεύματος (DC), η οποία επέτρεπε την ηλεκτρική πρόσβαση στις επιφάνεις επαφής των  

ηλεκτροδίων θέρμανσης θέρμανσης. Επίσης, για τις μετρήσεις που απαιτούνταν η μέτρηση τόσο 

της οπτικής ισχύος στην ζώνη διέλευσης, όσο και στην πέραν του μήκους κύματος συντονισμού 

περιοχής, όπως λόγου χάρη οι μετρήσεις ON-OFF Extinction Ratio (ER), οι οποίες δεν μπορούν 

να είναι ακριβείς εξαιτίας του θορύβου του οπτικού συστήματος αλλά και λόγω του επιπέδου 

ευαισθησίας του OSA, εγκαταστήθηκε μια προσαρμοσμένη πειραματική διάταξη. Στη διάταξη 

αυτή πριν τον Οπτικό Ενισχυτή Ίνας Ερβίου, εισάγεται ως σήμα εισόδου, μία πηγή λέιζερ 

συνεχούς κύματος (CW). Αυτό το σήμα αναφοράς CW στη συνέχεια ενισχύθηκε με τον Οπτικό 
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Ενισχυτή Ίνας Ερβίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-10(b). Επίσης, η πολωτική κατάσταση του 

σήματος εισόδου διατηρείται σε οριζόντια πόλωση, με τη χρήση ενός ελεγχτή πόλωσης 

(Polarization Controller - PC), που είχε τοποθετηθεί πριν από την είσοδο του Οπτικού Ενισχυτή 

Ίνας Ερβίου. Επιλέγοντας και μεταβάλλοντας το μήκος κύματος εκπομπής της πηγής λέιζερ, 

μετρήθηκαν οι τιμές ON-OFF ER για κάθε εύρος ζώνης 3-dB. 

 
Σχήμα 3-11. (a) Φασματική απόκριση για διαφορετικές τιμές ρευμάτων του σήματος ελέγχου, και (b) τα 

αποτελέσματα σε στενότερο φασματικό παράθυρο 

Η δυνατότητα προσαρμογής του εύρους ζώνης του στοιχείου φιλτραρίσματος διερευνήθηκε 

χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο αριθμό σημάτων ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, το φίλτρο 

ρυθμίστηκε σε 9 GHz Full Width Half Maximum (FWHM) ρυθμίζοντας κατάλληλα τα πράσινα 

ηλεκτρόδια τα οποία ελέγχουν το MZI (A) και το MZI (C). Η ισχύς που απαιτήθηκε για την 

επίτευξη του εύρους ζώνης λειτουργίας της τάξης των 9 GHz ήταν 12.78 mW. Διατηρώντας την 

αρχική κατάσταση διαφοράς φάσης των τριών συζευκτών ισχύος ΜΖΙ, επιτυγχάνεται ένα σύνολο 

διαφορετικών σχημάτων αποκρισης φίλτρου FWHM χρησιμοποιώντας μόνο ένα σήμα ελέγχου, 

αυτό της ομάδας κίτρινων ηλεκτροδίων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-1. Τα μετρημένα σχήματα 

της φασματικής απόκρισης για διαφορετικές τιμές ρευμάτων των σημάτων ελέγχου 

απεικονίζονται στο Σχήμα 3-11(a), που δείχνει ότι η περιοχή εύρους ζώνης 9 GHz - 103 GHz 

μπορεί να επιτευχθεί ελέγχοντας μόνο μία ομάδα ηλεκτροδίων. Η μετρηθείσα τιμή FSR είναι 1.73 

nm, η οποία ανάγεται σε οπτικό μήκος 1389 um, ενώ η γεωμετρική περίμετρος καθεμιάς 

κοιλότητας δακτυλίου είναι 292 um. Οι φασματικές αποκρίσεις των φίλτρων σε ένα στενό 
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φασματικό παράθυρο φαίνονται στο Σχήμα 3-11(b). Αυτές οι καμπύλες ελήφθησαν ρυθμίζοντας 

τη διαφορά φάσης ανάμεσα στους δύο κλάδους καθενός MZI στις τιμές διαφοράς φάσης γωνίας 

που έχουν αποτυπωθεί στο Σχήμα 3-2(a). Η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για την επίτευξη 

της μέγιστης τιμής του εύρους ζώνης (103 GHz) μετρήθηκε να είναι 26.7 mW, ενώ η κατανάλωση 

ενέργειας που απαιτείται για τη προσαρμογή του εύρους ζώνης λειτουργίας του φίλτρου είναι 

0.284 mW / GHz (Πίνακας 3-1). Επιπλέον, το Σχήμα 3-11(b) παρουσιάζει τις απώλειες εισόδου 

του ευέλικτου ως προς το εύρος ζώνης οπτικού κυκλώματος δομής δακτυλίων. Στην περίπτωση 

εύρους ζώνης 103 GHz, που είναι η μέγιστη η οποία καταγράφηκε, οι απώλειες εισόδου του 

οπτικού κυκλώματος μετρήθηκαν να είναι 2.8dB, 1.6dB υψηλότερα από την ελάχιστη 

παρατηρούμενη τιμή απωλειών εισόδου 1.2dB, όπως μετρήθηκε για το φίλτρο με 3-dB εύρος 

ζώνης ίσο με 28GHz. Η κύρια αιτία των απωλειών αυτών, έγκειται στην μη ιδανική σύμπτωση 

των μηκών κύματος συντονισμού των δύο επιμέρους δακτυλίων, όταν η ισχύς του σήματος 

ελέγχου που εφαρμόζεται στο κοινό ηλεκτρόδιο ξεπερνά την τιμή των 12.2 mW, τιμή ισχύος που 

αντιστοιχεί σε φίλτρο με τιμή FWHM ίση με 50GHz. Για αυτές τις τιμές, παρατηρούνται 

επιπτώσεις των θερμικών φορτίων στους 3-dB συζεύκτες των MZIs. Οι συζεύκτες αυτοί 

επηρρεάζονται σημαντικά, και ως εκ τούτου επηρρεάζεται και η συνθήκη συμφωνίας φάσης 

μεταξύ των επιμέρους δακτυλίων της δομής. Η διάχυση αυτού του θερμικού φορτίου μπορεί να 

επηρρεαστεί μέσω της εισαγωγής εγκοπών αέρα επί της πλατφόρμας πυριτίου και ανάμεσα στους 

κυματοδηγούς πυριτίου με σκοπό τη βελτίωση της θερμομόνωσης και τον περιορισμό της 

διάχυσης της θερμότητας. Φίλτρα που αξιοποιούν αυτή την τεχνολογία κατασκευής μελετώνται 

και παρουσιάζονται αναλυτικά στην Eνότητα 3.2. 

Τα χαρακτηριστικά των φίλτρων μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας κάποιες μετρικές τιμές, με 

σκοπό την ποσοτικοποίηση της απόδοσης τους τόσο από τη μεριά της επιλεξιμότητας όσο και από 

τη μεριά της προσαρμοστικότητάς τους. Αυτές οι μετρικές τιμές ήταν οι εξής: 

1) ON-OFF Extinction Ratio της φασματικής περιοχής συντονισμού 

2) Μετατόπιση της κεντρικής τιμής του μήκους κύματος συντονισμού 

3) Shape factor της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου 

Οι παραπάνω μετρήσεις εν συνεχεία συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων 

ούτως ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των θεωρητικών αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και των μετρημένων επιδόσεων των οπτικών δομών φίλτρων.  

Το Σχήμα 3-12(a) παρουσιάζει τις μετρημένες τιμές ER ως συνάρτηση των επιτευγμένων 3-dB 

εύρους ζώνης των αποκρίσεων του φίλτρου. Είναι εμφανές ότι οι μετρηθείσες τιμές ER (κόκκινη 

γραμμή) συμφωνούν με τα αποτελέσματα προσομοίωσης (μπλε γραμμή) για επιτευκταίο εύρος 

ζώνης 3dB από 9 GHz έως 103 GHz. Η διαφορά που παρατηρείται για τις μικρές τιμές του εύρους 

ζώνης οφείλεται σε συνθήκες ατελούς συμφωνίας φάσης των μηκών κύματος συντονισμού, αφού 

μια μικρή γωνία Δφ στην ρύθμιση των MZIs, οδηγεί σε μη βέλτιστη καταστροφική παρεμβολή 

και έτσι επιτρέπει ένα μικρό ποσοστό της οπτικής ισχύος να ταλαντώνεται εντός των κοιλοτήτων 

του δακτυλίου. H μέγιστη τιμή ER μετριέται σε 31 dB για φίλτρο με τιμή FWHM ίση με 9 GHz, 

ενώ η ελάχιστη τιμή είναι 7.5 dB με μετατόπιση σε πιο ορθογώνιο φασματικό σχήμα, που 

επιτρέπουν τιμές FWHM έως και 103 GHz.  
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Σχήμα 3-12. Αποτελέσματα προσομοιώσεων (μπλε γραμμές) και μετρηθείσες πειραματικά τιμές: (a)ON-OFF 

Extinction Ratio, (b) μετατόπιση του μήκους κύματος της κορυφής συντονισμού του φίλτρου, και (c) σχήμα φίλτρου 

Επιπλέον, η μετατόπιση του μήκους κύματος της κορυφής συντονισμού του φίλτρου 

μετρήθηκε με έλεγχο του εύρους ζώνης 3-dB. Η κορυφή συντονισμού ταυτοποιήθηκε μέσω του 

υπολογισμού της μέσης τιμής μήκους κύματος μεταξύ των σημείων των ορίων της 3dB περιοχής, 

αποφεύγοντας την παρουσία της ανεπιθύμητης φασματικής κυμάτωσης που θα μπορούσε να 

επηρεάσει τη μέτρηση. Η μετατόπιση της κεντρικής τιμής του μήκους κύματος όπως μετρήθηκε 

πειραματικά, για αποκρίσεις φίλτρου FWHM μεταξύ 9 GHz και 103 GHz, απεικονίζεται με την 

κόκκινη γραμμή στο Σχήμα 3-12(b), και όπως μπορεί να διαπιστωθεί, ακολουθεί την τάση των 

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, τα οποία παρουσιάζονται με μπλε γραμμή στο Σχήμα 3-12(b). 

Πιο συγκεκριμένα, η κεντρική τιμή μήκους κύματος συντονισμού μετατοπίζεται 0.35 nm για 

απόκριση φίλτρου 103 GHz τιμής FWHM. Στη συνέχεια, μετράται πειραματικά ο συντελεστής 

a)

b)

c)
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σχήματος (SF), για κάθε απόκριση φίλτρου FWHM, ο οποίος υπολογίζεται για την 

παρουσιαζόμενη δομή δακτυλίων MRR από τον εξής τύπο [20]: 

 𝑆𝐹 =
1𝑑𝐵 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ

10𝑑𝐵 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ
 (1) 

Η τιμή του συντελεστή σχήματος SF, η οποία παρέχει πληροφορίες για την επιλεξιμότητα του 

φασματικού φίλτρου της συνάρτησης μεταφοράς, μετρήθηκε πειραματικά (κόκκινη γραμμή στο 

Σχήμα 3-12(c)) και συγκρίθηκε με τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν μέσω προσομοιώσεων 

ASPIC (μπλε γραμμή στο Σχήμα 3-12(c)). Να σημειωθεί ότι το SF υπολογίζεται για αποκρίσεις 

φίλτρου FWHM μέχρι 80 GHz, καθώς για ευρύτερα σχήματα φίλτρων η τιμή του ER βρέθηκε 

μικρότερη από 10 dB, τόσο στα πειραματικά αποτελέσματα, όσο και στα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης. Ενώ οι μετρηθείσες τιμές SF είναι σύμφωνες με τα αποτελέσματα προσομοίωσης 

για τιμές εύρους ζώνης 3 dB μεταξύ 20 GHz και 60 GHz, παρατηρούνται διαφορές για  φίλτρα με 

εύρος ζώνης εκτός του αυτού διαστήματος τιμών. Πιο συγκεκριμένα, για φίλτρα με τιμές 3 dB 

εύρους ζώνης μεγαλύτερες των 60 GHz, η μετρηθείσα τιμή SF είναι μεγαλύτερη από 0.35, ενώ 

παρουσιάζει μικρή διαφορά σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Οι μικρές 

αποκλίσεις φάσης, που επιβάλλουν περιορισμούς για τις τιμές του ER, μπορούν επίσης να 

εξηγήσουν αυτή τη διαφορά, καθώς παρατηρήθηκε ότι το εύρος ζώνης 1-dB παραμένει 

αμετάβλητο ενώ την ίδια στιγμή μεταβάλλεται το εύρος ζώνης 10-dB, με αποτέλεσμα τη 

διαφοροποίηση της τιμής SF. Αυτή η τιμή SF καθορίζει το σχήμα που μοιάζει με κουτί (box-like 

shape) της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου όπως αρχικά αναμένεται από τη θεωρία [33]. 

Εκτός αυτού, οι μετρηθείσες τιμές SF υπερβαίνουν το 0.20 (μικρότερο από το αναμενόμενο από 

τα αποτελέσματα προσομοίωσης) για στενά φίλτρα, υποδεικνύοντας την απόκριση σχήματος 

Lorentzian φίλτρου. 
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Σχήμα 3-13. Μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού για φίλτρο με εύρος ζώνης ίσο με: (a) 9 GHz, και (b) 80 

GHz 

Τέλος, μετρήθηκε η μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού μεταξύ του φίλτρου που 

παρουσίαζε το στενότερο εύρος ζώνης (9 GHz FWHM), και του φίλτρου με εύρος ζώνης ίσο με 

80 GHz FWHM. Τα ληφθέντα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 3-13(a) και στο Σχήμα 

3-13(β), για φίλτρο FWHM των 9 GHz και 80 GHz, αντίστοιχα. Το εύρος ζώνης 9 GHz παραμένει 

αμετάβλητο, ενώ το εύρος ζώνης των 80 GHz διευρύνεται στα 83 GHz μετά από πλήρη 

μετατόπιση της κεντρικής τιμής του μήκους κύματος συντονισμού κατα μία ολόκληρη τιμή του 

FSR. Η μετρηθείσα τιμή του SF μειώνεται για εύρος ζώνης 9 GHz από 0.24 σε 0.23, ενώ για εύρος 

ζώνης 80 GHz αυξάνεται από 0.36 σε 0.38, μετά από πλήρη μετατόπιση της κεντρικής τιμής του 

μήκους κύματος συντονισμού κατα μία ολόκληρη τιμή του FSR. Αυτές οι μετρήσεις υποδεικνύουν 

την απουσία θερμικών παρεμβολών, δεδομένου ότι οι κοιλότητες δακτυλίων ελέγχονται θερμικά, 

χωρίς να επηρεάζεται ο μηχανισμός οπτικού συζεύκτη μεταβλητού λόγου σύζευξης, ο οποίος 

βασίζεται σε υλοποίηση με δομές MZI των οπτικών συζευκτών k1, k2 και k3.  

Η απαιτούμενη κατανάλωση ρεύματος για την προσαρμογή του εύρους ζώνης καθώς και την 

μετατόπιση της κεντρικής τιμής της ζώνης διέλευσης της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου 

παρουσιάζονται συγκεντρωμένα (Πίνακας 3-1). Για την σωστή ρύθμιση της απόκρισης φίλτρου 
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FWHM των 9 GHz χρησιμοποιούνται και οι τρεις δομές MZI με κατανάλωση ρεύματος 12.78 

mW. Με τον έλεγχο μόνο ενός ηλεκτρικού σήματος ελέγχου το οποίο διαρρέει τα ομαδοποιημένα 

μπλε ηλεκτρόδια, και ως εκ τούτου συντονίζοντας και τις δύο κοιλότητες δακτυλίων, 

επιτυγχάνεται πλήρης μετατόπιση της κεντρικής τιμής της ζώνης διέλευσης και συντονισμού του 

φίλτρου κατά μία τιμή FSR. Η επιπλέον ισχύς η οποία καταναλίσκεται για την επίτευξη πλήρους 

μετατόπισης της κεντρικής τιμής του μήκους κύματος συντονισμού κατά μία τιμή FSR είναι 64.3 

mW, ενώ η απόδοση της διαδικασίας αυτής μετρήθηκε σε 0.297 mW / GHz (Πίνακας 3-1). 

Ξεκινώντας από την αρχική κατάσταση της συνάρτησης μεταφοράς με εύρος ζώνης της τάξης των 

9 GHz FWHM, και τροποποιώντας την συνάρτηση μεταφοράς ώστε να επιτευχθεί τιμή εύρους 

ζώνης ίση με 80 GHz FWHM, η κατανάλωση ισχύος για θέρμανση και των τριών δομών MZIs 

είναι 23.6 mW. Η επιπλέον ισχύς που καταναλίσκεται προκειμένου το φίλτρο με εύρος ζώνης ίσο 

με 80 GHz FWHM, να μετατοπιστεί ως προς το μήκος κύματος συντονισμού του κατά μια πλήρη 

τιμή FSR είναι 62.2 mW. Τα αποτελέσματα αυτά που απεικονίζονται στο Σχήμα 3-13, δείχνουν 

ότι το σχήμα της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο τόσο 

για το φίλτρο με στενό, όσο και για το φίλτρο, με μεγάλο εύρος ζώνης κατά τη διαδικασία 

μετατόπισης της κεντρικής τιμής της ζώνης διέλευσης του φίλτρου. Αυτό το αποτέλεσμα 

επαληθεύει την θερμικά σταθερή λειτουργία της προτεινόμενης δομής δακτυλίων MRR. 

Πίνακας 3-1. Ηλεκτρική κατανάλωση και απόδοση του κατασκευασθέντος στοιχείου οπτικού φίλτρου. 

  Yellow Electrodes  Blue 

Electrodes  

Efficiency 

Common electrode ✓ ✓ 
 

Bandwidth Tunability 0@9GHz – 26.7 mW@103GHz 
 

0.284 mW/GHz 

Wavelength Tunability - 

64.3 

mW@9GHz 

62.2 

mW@80GHz 

0.297 mW/GHz 

 

3.2.  Τοπολογία δακτυλίων βασισμένη σε συζεύκτες ισχύος προσαρμοσμένου λόγου 

σύζευξης δεύτερης γενιάς  

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε την βελτιστοποίηση της δομής δακτυλίων MRR που 

παρουσιάσαμε στην ενότητα 3.1. H δομή δακτυλίων που παρουσιάζουμε εδώ βασίζεται και αυτή 

σε τεχνολογία SOI και ακολουθεί τις ίδιες αρχές σχεδιασμού. Παρολαυτά μια σειρά 

τροποποιήσεων επί της γεωμετρίας, της τοπολογίας, αλλά και της εισαγωγής μιας επιπλέον 

διαδικασίας κατά το στάδιο κατασκευής των ολοκληρωμένων πλακιδίων πυριτίου, συντελούν στη 

βελτιστοποιημένη απόδοση των δομών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος ζώνης της 

συνάρτησης μεταφοράς που μπορεί να παραχθεί από αυτή τη δομή δακτυλίου ξεκινάει από το 

ελάχιστο φασματικό εύρος ζώνης των 12 GHz και φτάνει στη μέγιστη τιμή των 116 GHz. 

Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ανώτατη τιμή ON-OFF-ER ίση με την τιμή των 37.5 dB.  



129 

 

 
Σχήμα 3-14. Εγκοπές αέρα μεταξύ γειτονικών κυματοδηγών πυριτίου 

3.2.1. Αρχή λειτουργίας 

Για να βελτιωθούν οι τιμές FSR και ER, με κύριο στόχο την μεγαλύτερη του 50% αύξηση στην 

τιμή FSR, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά τροποποιήσεων επί της γεωμετρίας της δομής. 

Ειδικότερα, το μήκος του κάθε βραχίονα καθεμιάς δομής MZI μειώθηκε από 52.5 um σε 30 um, 

ενώ το μήκος της κοιλότητας, που προσαρμόζει τη μετατόπιση της φάσης μειώθηκε από 20 um σε 

10 um. Η απόδοση του ολοκληρωμένου στοιχείου δομής δακτυλίων βελτιώνεται περαιτέρω με 

την εισαγωγή εγκοπών αέρα μεταξύ γειτονικών ηλεκτροδίων (Σχήμα 3-1(a)), έτσι ώστε να μειωθεί 

η θερμική παρεμβολή μεταξύ των γειτονικών κυματοδηγών. Οι εγκοπές αυτές κατασκευάστηκαν 

μέσω της επιλεκτικής αφαίρεσης του στρώματος LTO το οποίο καλύπτει τους κυματοδηγούς 

πυριτίου. Στο Σχήμα 3-14 παρουσιάζεται μια φωτογραφία τέτοιων εγκοπών αέρα από 

μικροσκόπιο. 

 
Σχήμα 3-15. (a) Δομή διπλού δακτυλίου, παρουσίας των εγκοπών αέρα, (b) Οπτική φάση που εισάγεται στον βραχίονα 

αναφοράς, και (c) διαφορά φάσης μεταξύ των δύο βραχιόνων του ίδιου MZI, έναντι της ισχύος που εφαρμόζεται στο 

ηλεκτρόδιο του ενός βραχίονα 
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Τέτοιες εγκοπές κατασκευάστηκαν μεταξύ κάθε βραχίονα MZI, καθώς και μεταξύ κάθε δομής 

MZI, με εγκάρσιες διαστάσεις 30 μm × 2 μm. Οι εγκοπές αέρα μεταξύ των δομών MZI και των 

ηλεκτροδίων που θερμαίνουν τους κυματοδηγούς των δομών δακτυλίων έχουν διαστάσεις 15 μm 

× 10 μm (Σχήμα 3-15(a)). Προκειμένου να προσδιοριστεί ποσοτικά η βελτίωση της απόδοσης 

λόγω της εισαγωγής των αεραγωγών, πραγματοποιήθηκαν θερμο-οπτικές προσομοιώσεις στο 

περιβάλλον προσομοίωσης DEVICE / FDE της Lumerical. Πιο συγκεκριμένα, η διέλευση 

ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσω των ηλεκτροδίων προκαλεί θέρμανση των ηλεκτροδίων, και ως εκ 

τουτου η θερμότητα διαχέεται στο γειτονικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι η θέρμανση και η 

αλλαγή θερμοκρασίας των επικείμενων καθώς και των γειτονικών κυματοδηγών πυριτίου. Η 

αλλαγή της θερμοκρασίας τους προκαλεί και διαφοροποίηση των οπτικών χαρακτηριστικών τους 

μέσω της σταθεράς dn/dT, η οποία ισοούται με 1.86e-4 για το πυρίτιο στα οπτικά μήκη κύματος 

γύρω από την περιοχή των 1.55 um. Η επιπλέον φάση η οποία εισάγεται στον έναν βραχίονα 

(βραχίονας αναφοράς) του MZI όταν θερμανθεί το ηλεκτρόδιο το οποίο βρίσκεται πάνω από τον 

άλλο βραχίονα του MZI (θερμαινόμενος βραχίονας), υπολογίστηκε για απόσταση 10 um μεταξύ 

των βραχιόνων. Αυτή είναι και η απόσταση των βραχιόνων στη δεύτερης γενιάς δομής δακτυλίων 

MRR. Η οπτική αυτή φάση που εισάγεται στον βραχίονα αναφοράς παρουσιάζεται στο σχημα 

Σχήμα 3-15(b). Με μπλε γραμμή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα προσομοίωσης για συμβατική 

δομή MZI, ενώ με τη κόκκινη γραμμή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για δομή MZI, στην 

οποία υπάρχουν οι εγκοπές αέρα ανάμεσα στους δύο βραχίονες της δομής MZI. Η γραφική 

παράσταση δείχνει ότι η χρήση εγκοπών αέρα μειώνει σημαντικά τη θερμική παρεμβολή μεταξύ 

παρακείμενων κυματοδηγών, με αποτέλεσμα την επαγωγή 4 φορές λιγότερης οπτικής φάσης στον 

κυματοδηγό αναφοράς όταν εφαρμόζεται 80 mW ηλεκτρικής ισχύος στο ηλεκτρόδιο του 

θερμαινόμενου βραχίονα. Στο Σχήμα 3-15(c), παρουσιάζεται γραφικά η διαφορά φάσης μεταξύ 

των δύο βραχιόνων του ίδιου MZI, έναντι της ισχύος που εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο του ενός 

βραχίονα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση εγκοπών αέρα στην κατασκευή μειώνει την 

απαιτούμενη ηλεκτρκή ισχύ για να επιτευχθούν οι επιθυμητές διαφορές φάσης σε μια δομή MZI. 

Ειδικότερα, για να επιτευχθεί μια απαιτούμενη διαφορά φάσης 0.9 rad στη δομή MZI, η παρουσία 

εγκοπών αέρα επιτρέπει την μείωση της κατανάλωσης ισχύος κατά 32% σε σύγκριση με μια δομή 

MZI που αναπτύχθηκε χωρίς την κατασκευή εγκοπών αέρα. Αυτή η μείωση της κατανάλωσης 

ισχύος είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα της βελτιωμένης θερμικής απομόνωσης των βραχιόνων του 

MZI καθώς και του αυξημένου περιορισμού της θερμικής ισχύος κάτω από το θερμαινόμενο 

ηλεκτρόδιο, οδηγώντας σε υψηλότερες θερμοκρασίες για τον κυματοδηγό του οποίου το 

ηλεκτρόδιο θερμαίνεται. 

3.2.2. Κατασκευή και πειραματικά αποτελέσματα               

Τα εύκαμπτα φωτονικά στοιχεία φιλτραρίσματος κατασκευάσθηκαν επί ενός πλακιδίου 

πυριτίου 6 ιντσών. Χρησιμοποιήθηκε στρώμα πυριτίου πάχους 220 nm για να υποστηρίξει χωρίς 

απώλειες τη διάδοση του θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης ΤΕ πόλωσης (fundamental ΤΕ 

mode), ενώ το πάχος του στρώματος Buried Oxide (BOX) ήταν 3 μm. Μετά τον ορισμό του 

στρώματος κυματοδηγού πυριτίου, εναποθέθηκε σε ολόκληρο το πλακίδιο ένα στρώμα SiO2 

(LTO) πάχους 300 nm, ένα στρώμα νιτριδίου του πυριτίου Si3N4 με πάχος 80 nm και επακολούθως 
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άλλο ένα στρώμα SiΟ2 πάχους 500 nm. Στην κορυφή αυτής της στοίβας, κατασκευάστηκαν 

ηλεκτρόδια αλουμινίου με πάχος 100 nm. Ακολούθως, στα πλακίδια δημιουργήθηκαν οι εγκοπές 

αέρα χρησιμοποιώντας μια μέθοδο εγκοπής αντιδραστικών ιόντων.  Οι εγκοπές αέρα διαπέρασαν 

όλα τα στρώματα φτάνωντας μέχρι το υπόστρωμα πυριτίου του πλακιδίου. Η κατασκευασμένη 

δομή, καταλαμβάνωντας έκταση επί του πλακιδίου 0.077 × 0.056 mm2 (μείωση 3 φορές σε 

σύγκριση με της πρώτης γενιάς δομών δακτυλίων), καθώς και οι διατάξεις των ηλεκτροδίων που 

χρησιμοποιούνται για τον ηλεκτρικό έλεγχο της δομής, όσο και οι κυματοδηγοί εισόδου/εξοδου, 

αλλά και οι κυματοδηγοί αναφοράς που χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση της 

πειραματικής αξιολόγησης των δομών φαίνονται στην εικόνα από μικροσκόπιο στο Σχήμα 

3-16(a).  

 
Σχήμα 3-16. (a) Κατασκευασμένη βελτιωμένη δομή δομής δακτυλίων, (b)-(c) πειραματικές διατάξεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την πειραματική αξιολόγηση των δομών οπτικού φίλτρου 

Η πειραματική αξιολόγηση της απόδοσης του ευέλικτου αυτού στοιχείου φίλτρου 

πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ενός σταθμού εργασίας κάθετης ευθυγράμμισης, 

χρησιμοποιώντας ένα μπλοκ συστοιχιών ινών (Fiber-assembly - FA) 16 καναλιών μονορυθμικής 

λειτουργίας ινών (SMF), γυαλισμένο στην επιφάνεια εξόδου υπό γωνία  10° , ώστε να ταιριάζει 

με την απαραίτητη γωνία πρόσπτωσης που απαιτείται ώστε οι δομές των GC να συλλέγουν το 

προσπίπτων φως με την μέγιστη δυνατή απόδοση. Χρησιμοποιήθηκε οπτικός ενισχυτής ίνας 

Ερβίου (EDFA) που χρησιμεύει ως πηγή θορύβου ενισχυμένης αυθόρμητης εκπομπής (ASE). Η 

φασματική απόκριση του φίλτρου διαβάστηκε από έναν αναλυτή οπτικού φάσματος (OSA) ενώ 

ένας μετρητής οπτικής ισχύος χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση των επιπέδων ισχύος 

εξόδου του πλακιδίου SOI και για την εξασφάλιση της βέλτιστης ευθυγράμμισης FA-chip. Τα 

ηλεκτρόδια ελέγχου ελέγχονταν μέσω πηγής συνεχούς ρεύματος (DC). Η πειραματική διάταξη η 

οπόια χρησημοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων για αυτές τις μετρήσεις  απεικονίζεται 

στο Σχήμα 3-16(b). Για την εκτέλεση μετρήσεων ON-OFF ER και για την υπέρβαση των 

περιορισμών που επιβλήθηκαν από το θόρυβο του OSA, χρησιμοποιήθηκε μια εναλλακτική 

πειραματική διάταξη (Σχήμα 3-16(c)). Μία πηγή λέιζερ συνεχούς κύματος (Continuous Wave) 

ενισχύθηκε μέσω ενός EDFA και χρησιμοποιήθηκε ως σήμα εισόδου αναφοράς στο πλακίδιο SOI. 

Ένας ρυθμιστής πόλωσης (Polarization Controller - PC) ρυθμίστηκε πριν από τον ενισχυτή EDFA 

για να εξασφαλίσει τον επιθυμητό τρόπο πόλωσης ΤΕ του προσπίπτοντος φωτός. 
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Η δυνατότητα προσαρμογής του εύρους ζώνης του στοιχείου φιλτραρίσματος αξιολογήθηκε 

πειραματικά χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο αριθμό σημάτων ελέγχου. Το φίλτρο ρυθμίστηκε σε 

12 GHz FWHM ρυθμίζοντας τα πράσινα ηλεκτρόδια που ελέγχουν την αρχική κατάσταση 

τροφοδοσίας των MZI (A), MZI (B) και MZI (C). Ειδικότερα, για την επίτευξη συνάρτησης 

μεταφοράς του φίλτρου με τιμή FWHM ίση με 12 GHz, μόνο η δομή MZI (A) χρειάστηκε να είναι 

υπό τάση, με κατανάλωση ισχύος 9.5 mW. Διατηρώντας σταθερή την αρχική κατάσταση 

εφαρμογής τάσης των τριών MZIs, επιτυγχάνεται μια σειρά συναρτήσεων μεταφοράς με 

διαφορετικές τιμές FWHM ρυθμίζοντας την τάση που εφαρμόζεται στην ομάδα των κίτρινων 

ηλεκτροδίων (Σχήμα 3-15(a)). Οι επιτευχθέντες συναρτήσεις μεταφοράς, που κυμαίνονται από 

τιμές  FWHM της τάξης των 12 GHz και φτάνωντας μέχρι και 116 GHz, απεικονίζονται στο Σχήμα 

3-17(a), ενώ οι απώλειες εισαγωγής του φίλτρου βρίσκονται κάτω από 3.6 dB. Το επόμενο βήμα 

πειραματικής αξιολόγησης εστιάστηκε στην μετατόπιση της κεντρικής τιμής του μήκους κύματος 

συντονισμού του φίλτρου, που μετράται για συνάρτηση μεταφοράς φίλτρου με τιμή FWHM ίση 

με 50 GHz. Τα αποτελέσματατων μετρήσεων της πειραματικής αυτής αξιολόγησης φαίνονται στο 

Σχήμα 3-17(b). Οι αρχικές συνθήκες εφαρμογής τάσης επί των ηλεκτροδίων για συνάρτηση 

μεταφοράς φίλτρου με FWHM ίσο με 50 GHz απαιτούσαν κατανάλωση ισχύος 31.86 mW. Η 

μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού επιτεύχθηκε ρυθμίζοντας την εφαρμοζόμενη τάση 

στην ομάδα μπλε ηλεκτροδίων, η οποία προκαλεί θέρμανση των κυματοδηγών των κοιλοτήτων 

των δακτυλίων. Επιτεύχθηκε μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού κατά 2.429 nm, 

καλύπτοντας όλη την περιοχή FSR, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το σχήμα του φίλτρου παρέμεινε 

αμετάβλητο.  

 
Σχήμα 3-17. (a) Προσαρμογή της τιμής του εύρους ζώνης του φίλτρου, και (b) Μετατόπιση της κεντρικής τιμής της 

ζώνης διέλευσης του φίλτρου για τιμή εύρους ζώνης ίση με 50 GHz 

Η ποιότητα του κατασκευασμένου φίλτρου καθώς και η ικανότητα προσαρμογής τόσο του 

εύρους ζώνης όσο και του μήκους κύματος συντονισμού, διερευνήθηκαν περαιτέρω με μέτρηση 

των τιμών ER και των συντελεστών σχήματος (SF) για διάφορες τιμές εύρους ζώνης 3-dB. Οι 

τιμές ER (Σχήμα 3-18(a)) μετρήθηκαν με τη χρήση της διάταξης αξιολόγησης που απεικονίζεται 

στο Σχήμα 3-16(c). Η υψηλότερη τιμή ER μετρήθηκε για το στενότερο σχήμα φίλτρου να είναι 

37.5 dB, ενώ η ελάχιστη τιμή ER βρέθηκε να είναι 10 dB. Ο συντελεστής σχήματος της ζώνης 

μετάδοσης μετρήθηκε για διάφορες τιμές FWHM όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3-18(b). Τα 

πειραματικά αποτελέσματα είναι σε καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα προσομοίωσης, 

επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του φίλτρου δομής δακτυλίων. Το εύρος 

ζώνης και η δυνατότητα συντονισμού του μήκους κύματος του στοιχείου φιλτραρίσματος σε 

a) b)
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σχέση με τη συνολική κατανάλωση ισχύος απεικονίζεται στο Σχήμα 3-18(c), αποκαλύπτοντας τις 

χαμηλές απαιτήσεις ισχύος για την προσαρμογή των χαρακτηριστικών της απόκρισης του 

φίλτρου. Τέλος, η απόδοση συντονισμού εύρους ζώνης βρέθηκε να είναι 3.95 GHz / mW ενώ η 

απόδοση για την μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού βρέθηκε να είναι 0.0365 nm / mW. 

 
Σχήμα 3-18. Αποτελέσματα προσομοιώσεων (μπλε γραμμές) και πειραματικά αποτελέσματα (κόκκινες γραμμές) για: 

(a) τιμή ON-OFF ER, (b) τιμή shape factor, και (c) απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για προσαρμογή του εύρους 

ζώνης (μπλε γραμμή) και για προσαρμογή του κεντρικού μήκους κύματος της ζώνης διέλευσης (κόκκινη γραμμή). 

3.3. Στροφέας πόλωσης κατασκευασμένος σε πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης 

Έως τώρα έχουν προταθεί και αναφερθεί διάφορα ολοκληρωμένα κυκλώματα που κάνουν 

χρήση μεθόδων περιστροφής της πολωτικής κατάστασης ενός σήματος. Πολλές τέτοιες 

υλοποιήσεις βασίζονται σε συστήματα δύο κυματοδηγών, όπως πυριτίου (Si) και οξυνιτριδίου του 

πυριτίου (SiON) [21], κυματοδηγούς σχισμής [22], κυματοδηγούς πυριτίου και πλασμονικούς 

κυματοδηγούς [23], σύστημα κυματοδηγών πυριτίου και νιτριδίου του πυριτίου [24], είτε 

συστήματα δύο κυματοδηγών πυριτίου [25]. Αυτες οι διατάξεις στηρίζουν την αρχή λειτουργίας 

τους σε μια σειρά φυσικών φαινομένων όπως: 

• Η εξέλιξη του ρυθμού μετάδοσης κατά μήκος του κυματοδηγού 

• Μετατροπή του ρυθμού μετάδοσης στην επιθυμητή πολωτική κατάσταση 

• Διέγερση δύο υβριδικών ως προς την πολωτική κατάσταση ρυθμών μετάδοσης 

Τα αυστηρά περιθώρια κατασκευής και οι δυσκολίες σχετικά με την επεξεργασία του υλικού, 

τα οποία εμφανίζονται στις δύο πρώτες κατηγορίες, που σχετίζονται εγγενώς με τη μεγάλη 

διαφορά των δεικτών διάθλασης των πλατφορμών αυτών ολοκλήρωσης, παρεμποδίζουν την 

ανάπτυξη κυκλωμάτων χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης. Η τρίτη κατηγορία αφορά 

διατάξεις που αφορούν κεκλιμένες διατάξεις ή ασύμμετρες διατάξεις σε υψηλής αντίθεσης δείκτη 

διάθλασης πλατφόρμες ολοκλήρωσης, επιτυγχάνοντας την περιστροφή του κάθετου άξονα 

συμμετρίας. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η στροφή της πολωτικής κατάστασης, διαμέσου 

του φαινομένου της διέγερσης υβριδικών ρυθμών διάδοσης. Αυτά τα προτεινόμενα συστήματα 

εφαρμόζονται σε διάφορες πλατφόρμες ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών 

ολοκλήρωσης ΙΙΙ-V [26,27] και SOI [28]-[31]. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιώντας αυτές τις 

πλατφόρμες ολοκλήρωσης, αυξάνεται σημαντικά η πολυπλοκότητα κατασκευής που απαιτείται 

για την προσαρμογή της διατομής του κυματοδηγού, η οποία με τη σειρά της οδηγεί είτε σε 

απαγορευτικά αυξημένο κόστος είτε σε υποβαθμισμένη ποιότητα και απόδοση [32]. Στην ενότητα 

αυτή θα ασχοληθούμε με το σχεδιασμό μιας δομής στροφέα πόλωσης κατασκευασμένου σε 

a) b) c)
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πλατφόρμα ολοκλήρωσης πολυμερούς, βασιζόμενο στην αρχή της διέγερσης δύο υβριδικών 

ρυθμών κυματοδήγησης.  

3.3.1. Αρχή λειτουργίας και σχεδιασμός του κυματοδηγού στροφέα 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να επιτευχθεί η περιστροφή της πολωτικής κατάστασης 

του οπτικού σήματος, είναι η υβριδοποίηση του ρυθμού διάδοσης μέσω της εισαγωγής 

ασσυμετρίας σε συμμετρικό κυματοδηγό κατασκευασμένο σε πολυμερική πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης. Στο Σχήμα 3-19(a) και στο Σχήμα 3-19(b) παρουσιάζεται ο κυματοδηγός μετά την 

εισαγωγή της ασσυμετρίας, και ο τετράγωνος κυματοδηγός πριν την εισαγωγή της ασσυμετρίας, 

αντίστοιχα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο ασσύμετρος κυματοδηγός αποτελείται από ένα 

ορθογώνιο τμήμα καθώς και από ένα τριγωνικό τμήμα, το πλάτος του οποίου είναι μια βασική 

παράμετρος που θα χρειαστεί να προσδιοριστεί στο στάδιο σχεδιασμού του στροφέα πόλωσης. 

Στο Σχήμα 3-19(c), παρουσιάζεται μια τρισδιάστατη εικόνα της υπό σχεδιασμό δομής στροφέα 

πόλωσης.   

 
Σχήμα 3-19 (a) Τραπεζοειδόυς σχήματος ενδιάμεσος κυματοδηγός του στροφέα πόλωσης, (b) τετραγωνικός 

κυματοδηγός εισόδου και εξόδου, του στροφέα πόλωσης, και (c) τρισδιάστατη δομή του στροφέα πόλωση 

Η αρχή λειτουργίας του στροφέα πόλωσης βασίζεται, στη διέγερση δύο υβριδικών ρυθμών 

διάδοσης και στη ταυτόχρονη διάδοσή τους, όταν οπτική ισχύς με συγκεκριμένη πολωτική 

κατάσταση προσπέσει στον τραπεζοειδή ασύμμετρο κυματοδηγό. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 

3-19(a), ο κυματοδηγός τραπεζοειδούς σχήματος αποτελείται από ένα ορθογώνιο μέρος πλάτους 

(wrectangle) και ένα τρίγωνο με πλάτος βάσης wtriangle, ενώ το ύψος του κυματοδηγού είναι 3.5 um  

Ο κυματοδηγός συγκεκριμένης διατομής χρησιμοποιείται ώστε να επιτυγχάνεται η μονο-ρυθμική 

διέγερση και διάδοση ρυθμών, υποστηρίζοντας ωστόσο δύο υβριδικούς ρυθμούς διάδοσης. Οι 

προσομοιώσεις για τον προσδιορισμό των ρυθμών διάδοσης και των χαρακτηριστικών τους, 

διεξήχθησαν σε περιβάλλον προσομοίωσης FDE. Οι δύο υβριδικοί ρυθμοί χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές τιμές ενεργού δείκτη διάθλασης, και άρα χαρακτηρίζονται και από διαφορετικές 

τιμές σταθεράς διάδοσης. Η διάδοση των υβριδικών ρυθμών διαμέσου του τραπεζοειδούς 

ενδιάμεσου κυματοδηγού καταλήγει σε συσσώρευση διαφοράς φάσης μεταξύ τους. Όταν αυτή η 

συσσωρευμένη διαφορά φάσης φτάσει την τιμή των π rad, επιτυγχάνεται στροφή πόλωσης, για 

πρώτη φορά, 90°, σε σχέση με την αρχική πολωτική κατάσταση. Το μήκος του ενδιάμεσου αυτού 

τμήματος για το οποίο ικανοποιείται αυτή η συνθήκη ονομάζεται μήκος μετατροπής και δίνεται 

από το [27]: 
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1 2
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Όπου β1 και β2 οι τιμές των σταθερών διάδοσης για τον πρώτο και δεύτερο υβριδικό ρυθμό που 

υποστηρίζονται στον τραπεζοειδή κυματοδηγό.  

Ωστόσο, για να επιτευχθεί περιστροφή πόλωσης με απόδοση 100%, θα πρέπει να πληρούνται 

δύο βασικά κριτήρια: 

• Οι υβριδικοί ρυθμοί λειτουργίας θα πρέπει να είναι μη εκφυλισμένοι, ενώ ταυτόχρονα ο 

πρώτος υβριδικός ρυθμός να χαρακτηρίζεται από γωνία του οπτικού του άξονα ίση με 45⁰.  

• Οι υβριδικοί ρυθμοί κυματοδήγησης θα πρέπει να είναι εξίσου διεγερμένοι, δεδομένης 

συγκεκριμένης πόλωσης εισόδου, ΤΕ ή ΤΜ, που κυματοδηγείται στον ορθογώνιο 

κυματοδηγό εισόδου όπου φαίνεται στην Σχήμα 3-19(b).  

 
Σχήμα 3-20. Υπολογισθείσες τιμές της γωνίας του οπτικού άξονα, του πρώτου υβριδικού ρυθμού κυματοδήγησης, 

μεταβάλλωντας το ζεύγος των τιμών (wrectangle, wtriangle)  

 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι για τον καθορισμό και τον υπολογισμό του οπτικού άξονα του κάθε 

υβριδικού τρόπου λειτουργίας [29]. Εδώ χρησιμοποιήθηκε, ο ακόλουθος τύπος για τον 

υπολογισμό του [29]: 

2 2

2 2

( , ) H ( , )

tan
( , ) H ( , )

x

y

n x y x y dxdy

R
n x y x y dxdy

 





= =





 (3) 

όπου το R είναι η γωνία του οπτικού άξονα, το n(x, y) είναι το προφίλ κατανομής του 

πραγματικού μέρους του δείκτη διάθλασης, και τα Hx(x, y) και Hy(x, y) είναι τα προφίλ κατανομής 

του μαγνητικού πεδίου του κάθε υβριδικού ρυθμού κυματοδήγησης. Επειδή οι δύο υβριδικοί 

ρυθμοί κυματοδήγησης είναι ορθογώνιοι, δεν χρειάζεται να υπολογιστούν οι οπτικοί άξονες και 

για τους δύο ρυθμούς κυματοδήγησης. Από εδώ και στο εξής αναφερόμαστε στην γωνία του 
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οπτικού άξονα του πρώτου υβριδικού ρυθμού μετάδοσης. Οι υπολογισμένες τιμές της γωνίας του 

οπτικού άξονα, για τον πρώτο υβριδικό ρυθμό που υποστηρίζεται στον ενδιάμεσο τραπεζοειδή 

κυματοδηγό, μεταβάλλοντας ταυτόχρονα το πλάτος τόσο του τριγωνικού όσο και του ορθογωνίου 

του τμήματος, παρουσιάζονται στο Σχήμα 3-20. Το πλάτος του  ορθογωνίου τμήματος κυμάνθηκε 

από 0.5 μm έως 3 μm, ενώ το πλάτος του τριγωνικού τμήματος τμήματος από 3 μm έως 5 μm.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μέγιστη θεωρητική απόδοση για τη λειτουργία 

περιστροφής της πόλωσης επιτυγχάνεται όταν ο τραπεζοειδής κυματοδηγός υποστηρίζει δύο 

υβριδικούς ρυθμούς μετάδοσης με την γωνία του οπτικού άξονα του πρώτου υβριδικού ρυθμού 

να είναι ίση με 45°. Η περιοχή του γραφήματος που είναι χρωματισμένη ως πράσινη-μπλε (γωνία 

οπτικού άξονα μεταξύ 40⁰ και 50⁰), προσδιορίζει τα ζεύγη πλάτους τριγωνικού και τετραγωνικού 

τμήματος του ενδιάμεσου κυματοδηγού στα οποία θα αναζητήσουμε την μέγιστη απόδοση της 

περιστροφής της πολωτικής κατάστασης του εισερχόμενου οπτικού σήματος.  

 
Σχήμα 3-21. Υπολογισθείσες τιμές του μήκους μετατροπής μεταβάλλωντας την τιμή του ζεύγους τιμών (wrectangle, 

wtriangle) 

Για κάθε ένα από αυτά τα ζεύγη πλάτους τριγωνικού και τετραγωνικού τμήματος του 

ενδιάμεσου κυματοδηγού, υπολογίζονται χρησιμοποιώντας περιβάλλον προσομοίοσης FDE, οι 

τιμές των ενεργών δεικτών διάθλασης των δύο υβριδικών ρυθμών μετάδοσης.  Χρησιμοποιώντας 

αυτές τις τιμές των σταθερών διάδοσης στην εξίσωση (1), υπολογίζουμε το αντίστοιχο μήκος 

μετατροπής που απεικονίζεται στο Σχήμα 3-21. Παρατηρούμε από αυτό το γράφημα, μια 

σημαντική διαφορά με τους περιστροφείς πολωτικής κατάστασης, που υλοποιούνται σε 

πλατφόρμες ολοκλήρωσης χαρακτηριζόμενες από υψηλή ανίθεση δείκτη διάθλασης, όπως το SOI. 

Αφ’ ενός, οι περιστροφείς αυτοί έχουν μικρότερο μήκος λόγω της μεγάλης διαφοράς των 

σταθερών διάδοσης μεταξύ των υβριδικών ρυθμών, αφ’ ετέρου, είναι μη ανεκτικοί στις 

διακυμάνσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κυματοδηγών κατά το στάδιο της 

κατασκευής, καθιστώντας τους ευαίσθητους ως προς την αποδοτικότητά τους. 
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Για τον υπολογισμό της απόδοσης του περιστροφέα πόλωσης (Polarization Conversion 

Efficiency - PCE), γίνεται χρήση του ακόλουθου τύπου, όπως αυτός δίνεται από [29]: 

2 2 24sin cos sin 100%
2

L
PCE

L


 

 
=  

   (4) 

όπου θ είναι η γωνία του οπτικού άξονα του ενδιάμεσου κυματοδηγού, Lπ το μήκος 

μετατροπής, και L το πραγματικό, κατασκευασμένο μήκος του ενδιάμεσου τμήματος. Στο Σχήμα 

3-22 απεικονίζονται οι υπολογισμένες τιμές της απόδοσης του περιστροφέα πόλωσης, όπως 

υπολογίστηκαν από την εξίσωση (4), για πραγματικό μήκος του ενδιάμεσου τμήματος ίσο με το 

μήκος μετατροπής (L = Lπ), μεταβάλλοντας ταυτόχρονα το πλάτος τόσο του τριγωνικού όσο και 

του ορθογωνίου του τμήματος. Οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται στην σκούρα κόκκινη περιοχή του 

διαγράμματος. Παρόλα αυτά, ο υπολογιζόμενος PCE χαρακτηρίζει μόνο το ενδιάμεσο 

τραπεζοειδές τμήμα της δομής, και όχι ολόκληρο τον περιστροφέα πόλωσης. Έτσι, απαιτείται μια 

επιπλέον σειρά προσομοιώσεων, η οποία θα συμπεριλαμβάνει στο τελικό αποτέλεσμα και τις 

απώλειες στις διεπαφές τόσο του κυματοδηγού εισόδου όσο και του κυματοδηγού εξόδου με το 

ενδιάμεσο τραπεζοειδές τμήμα.  

 
Σχήμα 3-22. Υπολογισθείσα τιμή της απόδοσης μετατροπής πόλωσης του ενδιάμεσου τμήματος κυματοδηγού του 

στροφέα, μεταβάλλωντας το ζεύγος των τιμών (wrectangle, wtriangle)  

3.3.2. Σχεδιασμός ολόκληρης της δομής στροφέα πόλωσης 

Χρησιμοποιούμε τώρα τα αποτελέσματα που υπολογίστηκαν στην ενότητα 3.3.1 για το 

ενδιάμεσο τραπεζοειδές τμήμα, με σκοπό την βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του 

περιστροφέα πόλωσης, ο οποίος αποτελείται από δύο τετραγωνικούς κυματοδηγούς, έναν στην 

είσοδο και έναν στην έξοδο, καθώς και τον ενδιάμεσο κυματοδηγό τραπεζοειδούς σχήματος που 

εκτελεί τη μετατροπή πόλωσης βασιζόμενος στην ανάλυση του κυματοδηγόμενου ρυθμού 

εισόδου σε δύο υβριδικούς ρυθμούς και τη διάδοσή τους.  
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Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται μια σειρά προσομοιώσεων 3D-EME, διαιρώντας την 

περιοχή προσομοίωσης σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από τον τετραγωνικό 

κυματοδηγό εισόδου, στον οποίο διεγείρεται ο ΤΜ θεμελιώδης ρυθμός κυματοδήγησης. Το 

δεύτερο τμήμα αποτελείται από το ενδιάμεσο τραπεζοειδές τμήμα που υποστηρίζει τους δύο 

υβριδικούς ρυθμούς κυματοδήγησης. Τέλος, το τρίτο τμήμα αποτελείται από τον τετραγωνικό 

κυματοδηγό εξόδου. Στην πρώτη διεπαφή (μεταξύ πρώτου και δεύτερου τμήματος) ο ρυθμός 

διάδοσης ΤΜ πόλωσης διεγείρει τους δύο υβριδικούς τρόπους με συγκεκριμένη κατανομή ισχύος. 

Στη δεύτερη διεπαφή, οι δύο υβριδικοί ρυθμοί διεγείρουν τους δύο θεμελιώδεις ρυθμούς 

κυματοδήγησης του τετραγωνικού κυματοδηγού εξόδου, τόσο τον TE όσο και τον ΤΜ πολωμένο 

ρυθμό. Ο υπό σχεδιασμό στροφέας πόλωσης στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ισχύος στην 

κατάσταση πόλωσης ΤΕ (ΤΕ αποδοτικότητα) στον κυματοδηγό εξόδου, ελαχιστοποιώντας 

ταυτόχρονα την ισχύ του ΤΜ ρυθμού κυματοδήγησης (ισχύς υπολειπόμενου ρυθμού διάδοσης, 

χωρίς περιστροφή). Η οριζόντια πλευρική μετατόπιση μεταξύ του ενδιάμεσου τμήματος και των 

τετραγωνικών κυματοδηγών εισόδου και εξόδου είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την 

εξασφάλιση τόσο της εξίσου διέγερσης των δύο υβριδικών ρυθμών, όσο και της ελαχιστοποίησης 

των απωλειών στις διεπαφές εισόδου και εξόδου (Σχήμα 3-23). Για κάθε ζεύγος τιμών (wrectangle, 

wtriangle) πραγματοποιούμε ένα σύνολο προσομοιώσεων 3D-EME, με ενδιάμεσο μήκος τμήματος 

ίσο με το μήκος μετατροπής και μεταβάλλοντας την οριζόντια πλευρική μετατόπιση. Στη 

συνέχεια, προσδιορίζουμε την τιμή της πλευρικής μετατόπισης που ικανοποιεί τη μεγιστοποίηση  

της τιμής της ισχύος η οποία είναι συζευγμένη στον ΤΕ ρυθμό κυματοδήγησης του κυματοδηγού 

εξόδου του στροφέα πόλωσης. 

 
Σχήμα 3-23. Σχηματική παρουσίαση του στροφέα πόλωσης, όπου παρουσιάζεται συγκεκριμένα ο ενδιάμεσος 

κυματοδηγός του στροφέα, καθώς και οι κυματοδηγοί εισόδου και εξόδου, αλλά και η οριζόντια απόκλιση των 

ακαρων των δύο κυματοδηγών, 

Για κάθε ζεύγος τιμών πλάτους (wrectangle, wtriangle), εκτελείται μία σειρά προσοιμοιώσεων 

μεταβάλλοντας την οριζόντια πλευρική μετατόπιση μεταξύ των κυματοδηγών εισόδου και εξόδου 

(οι οποίοι είναι και οι οριζόντια ευθυγραμμισμένοι μεταξύ τους), σε σχέση με τον ενδιάμεσο 

τραπεζοειδούς σχήματος κυματοδηγό. Για κάθε τέτεια σειρά προσομοιώσεων, επιλέγεται η 

οριζόντια μετατόπιση που μεγιστοποιεί την απόδοση περιστροφής της ΤΜ πόλωσης εισόδου, σε 

TE πόλωση εξόδου. Οι υπολογισθείσες τιμές περιστροφής της πόλωσης μεταβάλλοντας το ζεύγος 
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τιμών (wrectangle, wtriangle), και βελτιστοποιώντας την τιμή οριζόντιας μετατόπισης, παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 3-24. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται να σχετίζονται με αυτά που φαίνονται στο Σχήμα 3-22. Όπως 

μπορεί να φανεί, η επιφάνεια του χρωματικού διαγράμματος για την οποία η απόδοση της 

περιστροφής πόλωσης είναι > 90% είναι μικρότερη σε έκταση, σε σχέση με την αντίστοιχης 

απόδοσης περιοχή που φαίνονται στο Σχήμα 3-22. Αυτή η διαφορά οφείλεται στην απώλεια 

οπτικής ισχύος που λαβάνει χώρα στις διεπαφές εισόδου και εξόδου, οι οποίες δεν λαμβάνονται 

υπόψη κατά τον υπολογισμό της απόδοσης του περιστροφικού ενδιάμεσου τμήματος. Έτσι, τα 

ζευγάρια τιμών (wrectangle, wtriangle) στο σκοτεινό κόκκινο πεδίο θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι 

για την τελική σχεδιασμένη δομή του στροφέα πόλωσης. 

 
Σχήμα 3-24. Υπολογισθείσες τιμές του ποσοστού της οπτικής ισχύος που κυματοδηγείται στην ΤΕ πόλωση, στον 

κυματοδηγό εξόδου, για TM πόλωση στον κυματοδηγό εισόδου, μεταβάλλοντας την τιμή του ζεύγους τιμών (wrectangle, 

wtriangle). Χρησιμοποιήθηκε η βέλτιστη τιμή για την απόκλιση των κέντρων των δύο κυματοδηγών, καθώς και η 

βέλτιστη τιμή μήκους για το ενδιάμεσο τμήμα κυματοδηγού, ίση με το μήκος μετατροπής 

 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος προς προσδιορισμό του στροφέα πόλωσης είναι ο λόγος 

διαχωρισμού πόλωσης (Polarization Extinction Ratio - PER) μεταξύ των θεμελειωδών ρυθμών 

κυματοδήγησης  ΤΕ και ΤΜ πολωτικής κατάστασης στον κυματοδηγό εξόδου. Όσο μεγαλύτερη 

είναι η τιμή αυτού του λόγου, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της προτεινόμενης δομής 

στροφέα πόλωσης. Οι τιμές PER για κάθε ζεύγος τιμών (wrectangle, wtriangle), με πραγματικό μήκος 

ενδιάμεσου τμήματος ίσο με το μήκος μετατροπής, υπολογίζονται και παρουσιάζονται στο Σχήμα 

3-25. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα προσομοίωσης που παρουσιάζονται εδώ είναι 

αρκετά αισιόδοξα, ώντας αμιγώς αριθμητικά αποτελέσματα, καταλήγωντας σε πολύ υψηλές τιμές 

PER. Ως εκ τούτου, οι πραγματικές τιμές PER που θα μετρώνταν σε ένα πραγματικό 

κατασκευασμένο στοιχείο στροφέα πόλωσης σε πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης, 

βασισμένο στα αποτελέσματα αυτής της σχεδιαστικής μεθόδου, θα περιμέναμε να ήταν αισθητά 

μικρότερες. 
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Σχήμα 3-25. Υπολογισθείσες τιμές του λόγου διαχωρισμού πόλωσης - PER, μεταβάλλωντας την τιμή του ζεύγους 

τιμών (wrectangle, wtriangle) 

3.3.3. Τελική δομή και αποτελέσματα διάδοσης 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται ένα σύνολο προσομοιώσεων 3D-EME για τον 

υπολογισμό της απόδοσης του τελικώς σχεδιασμένου στροφέα πόλωσης. Από τα αποτελέσματα 

των προσομοιώσεων που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3-24 και στο Σχήμα 3-25, επιλέγουμε το 

ζεύγος τιμών για τα πλάτη του τετράγωνου και τριγωνικού τμήματος του ενδιάμεσου 

τραπεζοειδούς τμήματος ίσο με (wrectangle, wtriangle) = (2 μm, 3 μm) ως τελικές διαστάσεις του, λόγω 

της υψηλότερης απόδοσης της TE πόλωσης και της επαρκώς υψηλής αντίστοιχης τιμής PER. 

Συγκεκριμένα, η θεωρητική απόδοση μετατροπής είναι μεγαλύτερη του 90%, με αποτέλεσμα την 

καταπίεση της ΤΜ πολωτικής κατάστασης στον κυματοδηγό εξόδου, με τιμή μεγαλύτερη από 60 

dB. Στο Σχήμα 3-26(a) και Σχήμα 3-26(b), παρουσιάζονται οι κατανομές των ηλεκτρικών πεδίων 

του πρώτου και δεύτερου υβριδικού ρυθμού διάδοσης. Παρατηρούμε ότι τα προφίλ έντασης του 

ηλεκτρικού πεδίου τους είναι αρκετά παρόμοια, καθώς η γωνία του οπτικού άξονα του πρώτου 

υβριδικού ρυθμού κυματοδήγησης είναι σχεδόν 45⁰. Στην τελική αυτή προσομοίωση θεωρούμε 

και την ύπαρξη ενός μεταβατικού τμήματος συγκεκριμένου μήκους στις διεπαφές εισόδου και 

εξόδου, με σκοπό τον περιορισμό των απωλειών των διεπαφών. Οι κυματοδηγοί εισόδου και 

εξόδου, ο ενδιάμεσος κυματοδηγός τραπεζοειδούς σχήματος, όσο και τα μεταβατικά τμήματα στις 

διεπαφές εισόδου και εξόδου με μήκος 10 μm έκαστο, εισάγονται σε περιβάλλον προσομοίοσης 

3D-EME, με σκοπό τον προσδιορισμό της συνολικής απόδοσης του στροφέα πόλωσης. Το μήκος 

των 10 μm των μεταβατικών τμημάτων προσδιορίστηκε βάσει των τεχνικών κατασκευής. Το 

μήκος του ενδιάμεσου τμήματος τραπεζοειδούς σχήματος, μεταβάλλεται μέσα από μια ειδική 

διαδικασία που υποστηρίζει το περιβάλλον προσομοίοσης 3D-EME, από 1 μm έως και 5000 μm. 

Η απόδοση του περιστροφικού στοιχείου που έχει σχεδιαστεί ως προς το ενδιάμεσο μήκος του 

τμήματος απεικονίζεται στο Σχήμα 3-26(c). Στην προσομοίωση αυτή, στον κυματοδηγό εισόδου 

διεγείρεται ο ΤΜ θεμελιώδης ρυθμός κυματοδήγησης, ενώ στον κυματοδηγό εξόδου, με μπλε 
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χρώμα μετράται το ποσοστό της οπτικής ισχύος το οποίο κυματοδηγείται στην ίδια πολωτική 

κατάσταση με αυτή της εισόδου, ενώ με κόκκινο χρώμα το ποσοστό οπτικής ισχύος που 

κυματοδηγείται στην κατα 90⁰ περιστραμμένη κατάσταση πόλωσης (ΤΕ). Όπως μπορεί να 

παρατηρηθεί, η συνολική απόδοση του στροφέα πόλωσης υπολογίζεται μεγαλύτερη από 95% για 

μήκος τμήματος 4000 μm και κεντρικού μήκους κύματος ίσο με 1.55 μm. 

 
Σχήμα 3-26. Κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου και δείκτης διάθλασης, του ρυθμού κυματοδήγησης, που 

υποστηρίζεται από το ενδιάμεσο τμήμα του στροφέα πόλωσης, όσον αφορά: (a) τον πρώτο υβριδικό ρυθμό, και (b) 

τον δεύτερο υβριδικό ρυθμό, και (c) συνολική απόδοση του στροφέα πόλωσης που απεικονίζεται συναρτήσει του 

μήκους του ενδιάμεσου τμήματος, δεδομένου μεταβατικού τμήματος μήκους 10 um, στις διεπαφές του ενδιάμεσου 

τμήματος με τους κυματοδηγούς εισόδου/εξόδου 

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα 10 μm μήκους το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ως σταθερή τιμή για το 

μήκος των μεταβατικών τμημάτων, είναι μόνο μια κατά προσέγγιση τιμή που βασίζεται στη 

διαδικασία κατασκευής των πολυμερικών κυματοδηγών, διερευνήσαμε επίσης την ανοχή του 

στροφέα πόλωσης στις διακυμάνσεις του μήκους αυτού του μεταβατικού τμήματος. Στο Σχήμα 

3-27 παρουσιάζεται η συνολική απόδοση του στροφέα πόλωσης, υπολογιζόμενη για ενδιάμεσο 

τμήμα μήκους 4000 μm ως συνάρτηση του μήκους του μεταβατικού τμήματος από 1 μm έως 100 

μm. Η απόδοση του στροφέα πόλωσης είναι αρκετά υψηλή, καθώς ακόμα και για αστοχία στην 

επιτυχία του μήκους του μεταβατικού τμήματος, παρατηρείται αυξημένη απόδοση. Όσο τα 

μεταβατικά τμήματα είναι αρκετά μικρά, η απόδοση του στροφέα είναι επαρκώς υψηλή, καθώς 

ακόμη και για μεταβατικά τμήματα μήκους 60 μm, ο στροφέας παρουσιάζει απόδοση περιστροφής 

της πολωτικής κατάστασης εισόδου μεγαλύτερη από 80%. Να σημειωθεί εδώ, ότι η απόδοση του 

οπτικού κυκλώματος αυξάνει μέχρι και το μήκος των 8 μm, καταγράφοντας την μέγιστη τιμή του, 

αφού επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών των διεπαφών εισόδου και εξόδου. Παρολαυτά, για 

μεγαλύτερες τιμές των 8 μm, ενώ μειώνονται όλο και περισσότερο οι απώλειες στις διεπαφές 

εισόδου και εξόδου, παρατηρείται ταυτόχρονα το φαινόμενο της άνισομερούς ποσοτικά διέγερσης 

των δύο υβριδικών ρυθμών, και άρα η μη δυνατότητα πλήρους στροφής της πολωτικής 

κατάστασης εισόδου. 
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Σχήμα 3-27. Συνολική απόδοση του στροφέα πόλωσης συναρτήσει της τιμής μήκους των μεταβατικών τμημάτων, 

για δεδομένη τιμή μήκους του ενδιάμεσου τμήματος ίση με 4000 um 

Το Σχήμα 3-28 δείχνει την ισχύ που συσχετίζεται με τις πολωτικές καταστάσεις ΤΕ και ΤΜ 

στον κυματοδηγό εξόδου (μπλέ χρώμα - αριστερός άξονας) και την τιμή του λόγου PER μεταξύ 

των δύο πολωτικών καταστάσεων (δεξιού άξονα), συναρτήσει του μήκους κύματος, το οποίο 

κυμαίνεται μεταξύ 1520 nm και 1580 nm. Αυτές οι τιμές υπολογίζονται για τον στροφέα πόλωσης 

ο σχεδιασμός του οποίου περιγράφτηκε στις προηγούμενες παραγράφους, με μήκος ενδιάμεσου 

τμήματος 4000 μm και μήκος των μεταβατικών τμημάτων στις διεπαφές εισόδου και εξόδου ίσο 

με 10 μm. Είναι φανερό ότι ο σχεδιασμός που προτείνεται για τον περιστροφικό πόλο πετυχαίνει 

απόδοση στροφής πόλωσης μεγαλύτερη του 95%, καταλήγοντας σε τιμές του λόγου PER άνω των 

25 dB για ολόκληρη τη C-band. 
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Σχήμα 3-28. Φασματική συμπεριφορά του στροφέα πόλωσης 

3.4. Συμπεράσματα 

Στο Κεφάλαιο αυτό, προτείναμε, αναπτύξαμε και βελτιστοποιήσαμε μια δομή οπτικού 

φίλτρου, βασισμένη σε δύο σειριακά συζευγμένες δομές δακτυλίου, κατασκευασμένη σε 

τεχνολογία ολοκλήρωσης πυριτίου. Αναπτύχθηκε και αξιοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, η 

χρήση συμβολομετρικών δομών MZI με σκοπό τον έλεγχο της σύζευξης ισχύος ανάμεσα στους 

κυματοδηγούς εισόδου/εξόδου και δακτυλίων, αλλά και μεταξύ των δακτυλίων. Οι δομές αυτές, 

όσο και οι κοιλότητες των δακτυλίων, ελέγχονταν ως προς την επιπλέον φάση την οποία εισάγουν, 

κάνοντας χρήση του θερμο-οπτικού φαινομένου. Ο έλεγχος γινόταν με πηγές τάσης DC, και τα 

πειραματικά αποτελέσματα επέδειξαν πολύ καλή συμφωνία, με τα αναμενόμενα θεωρητικά 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων. Επετεύχθη προσαρμογή του εύρους ζώνης 3-dB σε συνεχές 

πεδίο τιμών μεταξύ 9 GHz έως 103 GHz, με απόδοση 0.284 mW / GHz, ενώ η απόδοση της 

μετατόπισης του μήκους κύματος συντονισμού μετρήθηκε σε 0.297 mW / GHz. Η μέγιστη τιμή 

ER μετρήθηκε 31 dB για τη στενότερη (9 GHz) συνθήκη εύρους ζώνης.  

Στη συνέχεια, παρουσιάσαμε μια δεύτερη βελτιστοποιημένη έκδοση της προηγούμενης δομής 

οπτικού φίλτρου, η οποία εισάγει μια σειρά τροποποιήσεις στη γεωμετρία των κυματοδηγών, 

επιτυγχάνοντας μικρότερη επιφάνεια επί του πλακιδίου ολοκλήρωσης, αλλά και μεγαλύτερες 

τιμές εύρους ζώνης, αν και το πιο ίσως σημαντικό πλεονεκτημά της είναι η εισαγωγή εγκοπών 

αέρα μεταξύ των παρακείμενων κυματοδηγών, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη θερμική 

απομόνωση των κοντινών κυματοδηγών, όσο και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

προσαρμογής του οπτικού φίλτρου. Επιτυγχάνονται τιμές εύρους ζώνης στο συνεχές φάσμα τιμών 

μεταξύ 12 GHz και 116 GHz, και τιμή ER μεγαλύτερη από 37 dB. Η χρήση εγκοπών αέρα αυξάνει 
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την ενεργειακή απόδοση της δομής σε τιμές προσαρμογής εύρους ζώνης ίσες με 3.95 GHz / mW, 

και προσφέρεται καλύτερη θερμική λειτουργία σε βάθος χρόνου. Η μείωση της επιφάνειας του 

οπτικού κυκλώματος φίλτρου κατά 3 φορές, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η περιορισμένη 

πολυπλοκότητα της προτεινόμενης δομής, καθιστούν την προτεινόμενη δομή οπτικού φίλτρου, 

μια κομψή λύση για εφαρμογές υψηλής πυκνότητας ολοκληρωμένων οπτικών φίλτρων. 

Στη συνέχεια σχεδιάστηκε ένας στροφέας πόλωσης, σε πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης, 

με σκοπό να μετατρέψει με πολύ χαμηλή τιμή απωλειών και με μεγάλη απόδοση την ΤΜ πολωτική 

κατάσταση του φωτός στην ΤΕ πολωτική κατάσταση. Ένα τέτοιο οπτικό κύκλωμα κρίνεται 

αναγαίο ούτως ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση αναίσθητων στην πόλωση δομών οπτικών 

φίλτρων, κ.ά., κάνοντας χρήση των ίδιων οπτικών φίλτρων και οπτικών κυκλωμάτων, τόσο για 

την μία πολωτική κατάσταση που έχουν σχεδιαστεί, όσο και για την άλλη πολωτική κατάσταση, 

που προηγουμένως, μέσω ενός στροφέα πόλωσης, έχει μετατραπεί στην πρώτη πολωτική 

κατάσταση. Ο σχεδιασμένος στροφέας πόλωσης επιδυκνύει πολύ καλή συμπεριφορά ως προς την 

φασματική συμπεριφορά του, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη από 95 % μετατροπή πόλωσης για όλη 

τη C-band, την ίδια στιγμή που ο λόγος PER διατηρείται σε τιμές μεγαλύτερες των 25 dB. Έχοντας 

λοιπόν προσδιορίσει τα ολοκληρωμένα οπτικά κυκλώματα σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου 

και πολυμερούς, ανακύπτει το πρόβλημα της αποτελεσματικής οπτικής διασύνδεσής τους. Αυτό 

το πρόβλημα της σύζευξης οπτικής ισχύος είναι ένα από τα βασικά θέματα υπό διερεύνηση που 

θα μας απασχολήσει στα επόμενα Κεφάλαια αυτής της διατριβής. 
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Οπτική διασύνδεση 

πλακιδίου πυριτίου 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το θέμα της οπτικής διασύνδεσης πλακιδίων πυριτίου 

με τον έξω κόσμο, τον κόσμο των οπτικών ινών. Όπως έχουμε ήδη συζητήσει στο κεφάλαιο 1, μια 

σειρά μεθόδων οπτικής διασύνδεσης έχουν δειχτεί τόσο εκτενώς στη βιβλιογραφία, ενώ 

συγχρόνως έχουν δοκιμαστεί και αξιολογηθεί πειραματικά. Η οπτική διασύνδεση των 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου απευθείας με την οπτική ίνα ως μέσο μετάδοσης 

επιτυγχάνεται με μια σειρά μεθόδων, βασικότερη από την οποία είναι οι μονοδιάστατες οδοντωτές 

δομές συζευκτών grating. Αυτές οι δομές, οι οποίες χρησιμοποιούν το φαινόμενο της περίθλασης 

στην επιφάνεια του πλακιδίου, επιτρέπουν τη σύζευξη μίας και μόνο πολωτικής κατάστασης του 

φωτός στο ολοκληρωμένο κύκλωμα πυριτίου, αλλά υποφέρουν από μεγάλο αριθμό απωλειών 

εισόδου και στενή φασματική συμπεριφορά [1]. Δισδιάστατες δομές συζευκτών grating, έχουν 

σχεδιαστεί με σκοπό την σύζευξη στο ολοκληρωμένο κύκλωμα πυριτίου και των δύο πολωτικών 

καταστάσεων, ωστόσο και αυτές υποφέρουν από μεγάλες απώλειες εισόδου [2]. Για να επιτευχθεί 

η μείωση των απωλειών αυτών των δομών έχουν δειχθεί μια σειρά διαμορφώσεων οι οποίες 

αυξάνοντας την πολυπλοκότητα κατασκευής, μειώνουν τις απώλειες εισόδου χωρίς ωστόσο να 

ξεπερνούν τους εγγενείς περιορισμούς που εισάγει το φαινόμενο της περίθλασης στη λειτουργία 

τους [3-5]. Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει λοιπόν στραφεί σε διαμορφώσεις συζευκτών οι οποίες 

δεν βασίζονται στο φαινόμενο της περίθλασης, αλλά χαρακτηρίζονται ως επίπεδοι/εγκάρσιοι (in-

plane) συζεύκτες οπτικής ισχύος. Αυτοί οι συζεύκτες, επιτρέπουν την σύζευξη του φωτός από την 

οπτική ίνα στο κύκλωμα του πυριτίου, διαμέσου συνήθως της σύζευξης του φωτός, σε μια 

ενδιάμεση πλατφόρμα ολοκλήρωσης, συνήθως πλατφόρμες ολοκλήρωσης γυαλιού [6-9] ή 

πολυμερικές πλατφόρμες ολοκλήρωσης [10-13]. Πολλές διαμορφώσεις οπτικών συζευκτών 

βασίζονται στην αδιαβατική μεταφορά της οπτικής ισχύος από κυματοδηγούς χαμηλής αντίθεσης 

δείκτη διάθλασης, όπως οι πολυμερικοί κυματοδηγοί, σε κυματοδηγούς πυριτίου [14-17]. Οι 

οπτικοί αυτοί αδιαβατικοί συζεύκτες χαρακτηρίζονται από χαμηλές απώλειες εισόδου, χαμηλή 

πολυπλοκότητα κατασκευής, ευρεία φασματική λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα 

να επιδείξουν και σύζευξη της οπτικής ισχύος ανεξαρτήτως της κατάστασης πόλωσης λειτουργίας. 

Κάποιες από αυτές τις διαμορφώσεις συζευκτών υιοθετούν ένα λεπτό ενδιάμεσο στρώμα του 

νιτριδίου του πυριτίου (SiN) το οποίο, πέραν των άλλων ιδιοτήτων του, φαίνεται να ευνοεί την 

αδιαβατική μεταφορά ισχύος στον κυματοδηγό πυριτίου [16,17]. Ωστόσο η ποσοτικοποίηση της 

επίδρασης αυτού του επιπλέον στρώματος στην αδιαβατική μεταφορά οπτικής ισχύος πρέπει να 
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διερευνηθεί περαιτέρω θεωρητικά, αλλά και να αξιολογηθεί πειραματικά, καθώς αποτελεί και μια 

επιπλέον πηγή απωλειών, εξ΄αιτίας κυρίως των φαινομένων σκέδασης στην επιφάνειά του [18]. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε, λοιπόν, με την αδιαβατική μεταφορά οπτικής ισχύος από 

οπτικές ίνες και ολοκληρωμένους κυματοδηγούς, σε ολοκληρωμένα οπτικά κυκλώματα πυριτίου, 

καθώς θα εξετάσουμε και την επίδραση στην αύξηση της απόδοσης του συζεύκτη ισχύος, μαζί με 

τις επιπλέον απώλειες τις οποίες εισάγει, το επιπρόσθετο στρώμα νιτριδίου του πυριτίου.  

Η διάρθρωση του κεφαλαίου αυτού θα ακολουθεί την εξής δομή. Αρχικά, θα ασχοληθούμε με 

την προτεινόμενη διάταξη σύζευξης οπτικής ισχύος από πολυπύρηνη οπτική ίνα, σε κυματοδηγό 

πυριτίου, διαμέσου ολοκληρωμένης πλατφόρμας πολυμερικών κυματοδηγών. Στη συνέχεια θα 

εξάγουμε μία βελτιωμένη μεθοδολογία σχεδιασμού αδιαβατικών οπτικών συζευκτών και θα 

συζητήσουμε μια προτεινόμενη διάταξη οπτικής ζεύξης, μοντελοποιώντας επιπλέον υλικά, όπως 

το νιτρίδιο του πυριτίου, και αξιολογώντας σε περιβάλλον προσομοίωσης την επίδοση του όσον 

αφορά την απόδοση του συζεύκτη ισχύος, βασισμένο σε πειραματικά δεδομένα και θεμελιώδεις 

παραδοχές. Οι αριθμητικές αυτές μελέτες απασχόλησαν τον συγγραφέα καθ΄όλη τη διάρκεια της 

παρουσίας του στο Εργαστήριο Φωτονικών Επικοινωνιών, και σκιαγραφούν την εξέλιξη της 

κατανόησής τού πάνω στο φαινόμενο της αδιαβατικής μεταφοράς οπτικής ισχύος καθώς και της 

μοντελοποίησης τέτοιων αδιαβατικών δομών σύζευξης. Η επιστημονική αυτή ενασχόληση 

κατέληξε σε μια σειρά παρουσιάσεων σε έγκριτα διεθνή συνέδρια, συγκεκριμένα:  

• Poulopoulos, G. N., Kalavrouziotis, D., Mitchell, P., Macdonald, J. R., Bakopoulos, P., & 

Avramopoulos, H. (2015, June). SiN-assisted polarization-insensitive multicore fiber to silicon 

photonics interface. In Integrated Photonics: Materials, Devices, and Applications III (Vol. 9520, 

p. 95200E). International Society for Optics and Photonics. 

• Poulopoulos, G., Baskiotis, C., Kalavrouziotis, D., Brusberg, L., Schröder, H., Apostolopoulos, 

D., & Avramopoulos, H. (2016, March). SiN-assisted flip-chip adiabatic coupler between SiPh and 

Glass OPCBs. In Optical Interconnects XVI (Vol. 9753, p. 975310). International Society for Optics 

and Photonics. 

• Poulopoulos G., D. Kalavrouziotis, P. Bakopoulos, D. Apostolopoulos, H. Avramopoulos, 

“Sidewall roughness in SiN-assisted flip-chip SiPh adiabatic coupling”, OWTNM 2017 

• Poulopoulos, G., Kalavrouziotis, D., Apostolopoulos, D., & Avramopoulos, H. (2019, March). 

SiN-assisted Polymer-to-SiPh adiabatic coupler optimization. In Optical Interconnects XIX (Vol. 

10924, p. 109240N). International Society for Optics and Photonics. 

 

4.1. Οπτική διασύνδεση πολυπύρηνης ίνας με κυματοδηγούς πυριτίου 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε μιά διάταξη οπτικής σύζευξης μεταξύ ίνας πολλών 

πυρήνων (Multi-core Fiber - MCF) με κυματοδηγούς πυριτίου. Χρησιμοποιείται μια δομή εν-

γραμμένη σε πλατφόρφμα ολοκλήρωσης γυαλιού (Glass module) η οποία μετατρέπει την κυκλική 

διάταξη των πυρήνων των ινών της MCF (Σχήμα 4-1(a)) σε γραμμική, και στη συνέχεια 

επακολουθεί η διαμόρφωση των εγκάρσιων διαστάσεων των κυματοδηγών κατά τον άξονα 

διάδοσης εντός του glass module Σχήμα 4-1(b). Η οπτική σύζευξη της πλατφόρμας γυαλιού με 

την πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου επιτυγχάνεται διαμέσου ενός Spot-Size-Converter Σχήμα 

4-1(c), ο οποίος κατασκευάζεται στη μεριά του πλακιδίου του πυριτίου. Οι κυματοδηγοί στην 
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πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού σχηματίζονται από πολλαπλά επικαλυπτόμενα στοιχεία 

τροποποίησης. Ο Spot-Size-Converter είναι ένας αντίστροφα κωνικός κυματοδηγός πυριτίου με 

ένα κωνικό πολυμερή κυματοδηγό όπου αρχικά συζευγνύεται η οπτική ισχύς. Η σύζευξη ισχύος 

από τον πολυμερικό στον κυματοδηγό πυριτίου επιτυγχάνεται με την αδιαβατική σύζευξη ισχύος 

χρησιμοποιώντας τη συνθήκη προσαρμογής φάσης (phase matching condition). 

 
Σχήμα 4-1. (a) Διατομή πολυπύρηνης Ίνας, (b) Διάταξη κυματοδηγών σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού για την 

μετατροπή της κυκλικής σε γραμμικής γεωμετρίας, και (c) Spot-Size-Converter για τη σύζευξη οπτικής ισχύος από 

πολυμερικό κυματοδηγό σε κυματοδηγό πυριτίου 

4.1.1.  Οπτική διεπαφή πολυπύρηνης ίνας με πολυμερικό κυματοδηγό 

  
Σχήμα 4-2. (a) Τρισδιάστατη απεικόνιση των λεπτομερειών του κυματοδηγού και των εγκάρσιων διαστάσεων του 

κυματοδηγού γυαλιού, και (b) Τρισδιάστατη απεικόνιση των λεπτομερειών του κυματοδηγού SU8 και της διατομής 

του 

Το Σχήμα 4-2 απεικονίζει τρισδιάστατες απεικονίσεις των σχημάτων κυματοδηγού στην 

πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού και του πολυμερικού κυματοδηγού από υλικό SU8 καθώς και 

των αντίστοιχων εγκάρσιων διατομών τους μαζί με τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Ο κυματοδηγός 

ο οποίος κατασκευάζεται στην πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού, και παρουσιάζεται στο Σχήμα 

4-2(a) κατασκευάζεται από πολλαπλά επικαλυπτόμενα στοιχεία τροποποίησης, ενώ η κατασκευή 

του γίνεται από την εταιρεία Optoscribe. Αυτή η τεχνολογία κατασκευής επιτρέπει τον ακριβή 

προσδιορισμό της ορθογώνιας διατομής του κυματοδηγού με διαστάσεις τόσο σε πλάτος όσο και 

σε ύψος οι οποίες είναι ελεύθερα προσδιοριστέες. Η αντίθεση δείκτη διάθλασης μεταξυ του 

πυρήνα του κυματοδηγού και του περιβλήματός του, προσδιορίζεται σε Δ = 0.747%. Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής αλλαγής της διάστασης του κυματοδηγού κατά τον άξονα 

κυματοδήγησης του φωτός, επιτρέποντας έτσι την χωρίς απώλεια κυματοδήγηση ακόμα και κατά 
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την αλλαγή των διαστάσεων του κυματοδηγού. Αυτό το χαρακτηρηστικό παρουσιάζεται ως 

αρκετά χρήσιμο καθόσον επιτρέπει την αλλαγή των διαστάσεων του κυματοδηγού, και άρα την 

προσαρμογή του, τόσο στη διεπαφή του με τους πυρήνες της πολυπύρηνης ίνας τόσο όσο και με 

τον πολυμερικό κυματοδηγό του Spot-Size Converter, από την άλλη. Η διαμόρφωση αυτή είναι 

είναι δυνατή τόσο στην οριζόντια όσο και στην κάθετη διάσταση του κυματοδηγού, εισάγοντας 

μια γραμμική αύξηση του βήματος μεταξύ των μεμονωμένων στοιχείων τροποποίησης [19] .  

Οι προεπιλεγμένες διαστάσεις του κυματοδηγού σε περιβάλλον γυαλιού που εξασφαλίζουν τη 

μονορυθμική λειτουργία είναι 4x4 um2 οδηγώντας σε 7.15 um πεδιακής κατανομής του 

κυματοδηγούμενου τρόπου-ρυθμού διάδοσης (Mode Field Distribution - MFD). Η τυπική τιμή για 

έναν πυρήνα μιας MCF πεδιακής κατανομής  του κυματοδηγούμενου τρόπου-ρυθμού διάδοσης 

είναι περίπου 8.5 um. Δεδομένης αυτής της τιμής, χρειάζεται να προσαρμοστεί η διατομή του 

πηρήνα στην πλατφόρμα ολοκλήρωσης του γυαλιού ώστε να συμπίπτουν οι τιμές MFD τόσο του 

πυρήνα της ίνας όσο και του κυματοδηγού ο οποίος είναι κατασκευασμένος στο glass module. Η 

διατομή του πυρήνα του κυματοδηγου γυαλιού πρέπει να φτάσει την τιμή του 8 x 8 μm2, και αυτό 

επιτυγχάνεται με την διαπλάτυνση και στις δύο διαστάσεις του κυματοδηγού στην πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης γυαλιού. Η θεωρητική απώλεια για αυτή την διεπαφή (MCF-to-glass fanout) 

υπολογίστηκε σε 0.02 dB.  

Ο πολυμερικός κυματοδηγός SU8 που παραουσιάζεται στο Σχήμα 4-2 (b) αποτελεί το μέρος 

του SSC που κατασκευάζει η AMO Σχήμα 4-1(c). Συμφωνα με την διαδικασία κατσκευής του, 

μετά το σχηματισμό των κυματοδηγών πυριτίου, και του οξίδίου του πυριτίου, το πολυμερικό 

υλικό εναποτίθεται σαν επιπλέον στρώμα, το οποίο στη συνέχεια αφαιρείται μερικώς με τη 

βοήθεια της τεχνικής λιθογραφίας με χρήση παλμών ηλεκτρονίων (Electron Beam Lithography - 

EBL). Το εναπομείνων υλικό σχηματίζει τους πολυμερικούς κυματοδηγούς. Το υλικό SU8 

χαρακτηρίζεται από καλή επεξεργασιμότητα και από ακριβείς οπτικές ιδιότητες. Αυτές οι 

ιδιότητες από μεριάς υλικού, επιτρέπουν τη δημιουργία πολυμερικών SU8 κυματοδηγών με χρήση 

λιθογραφίας οι οποίοι χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ομαλότητα καθώς και από χαμηλή τιμή 

απωλειών κυματοδήγησης. Οι τιμές των δεικτών διάθλασης του πολυμερούς SU8 και των 

οξειδίων του πυριτίου είναι 1.575 και 1.44, αντίστοιχα, ενώ ολόκληρη η δομή SSC εκτίθεται 

απευθείας στον αέρα. Σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν από την 

AMO [20], οι βέλτιστες διαστάσεις, από άποψη κυματοδήγησης και απωλειών, του πολυμερικού 

κυματοδηγού SU8 είναι 5x3 um2. 

Εντός της τρέχουσας ενότητας διερευνάται η αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των δύο 

προαναφερθεισών πλατφορμών και ορίζονται οι βέλτιστες διαστάσεις του κυματοδηγού στην 

τεχνολογία ολοκλήρωσης γυαλιού και του πολυμερικού SU8 κυματοδηγού. Η μελέτη μας 

βασίζεται στον υπολογισμό των αντίστοιχων θεμελιωδών ρυθμών ΤΕ και ΤΜ με τη χρήση 

περιβάλλοντος προσομοίωσης διαθέσιμο από την Phoenix BV, και κάνοντας χρήση της τεχνικής 

Film Mode Matching (FMM). Στη συνέχεια υπολογίζεται η επικάλυψη των ρυθμών διάδοσης του 

κυματοδηγού γυαλιού και του πολυμερικού κυματοδηγού, μέσω του υπολογισμού των 

ολοκληρωμάτων επικάλυψης των ρυθμών αυτών. Αυτοί οι υπολογισμοί γίνονται και για τις δύο 

πολώσεις, τόσο TE όσο και TM. Η διαδικασία βελτιστοποίησης ακολουθεί μια βηματική 
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προσέγγιση, ξεκινώντας από τον υπολογισμό της επικάλυψης για τις βέλτιστες τιμές διαστάσεων 

των δύο κυματοδηγών, όπως αυτές ορίζονται από τους κατασκευαστές και εξελίσσεται με τη συν- 

σχεδίαση και των δύο κυματοδηγών μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τις διαστάσεις τόσο του 

κυματοδηγού γυαλιού όσο και του πολυμερικού κυματοδηγού SU8. 

4.1.1.1. Σταθερές διαστάσεις 4x4 um2 κυματοδηγού γυαλιού και 5x3um2 κυματοδηγού 

SU8 

 
Σχήμα 4-3. Το προφίλ του δείκτη διάθλασης του κυματοδηγού που εισήχθη στον επιλυτή FMM για (a) τον 

κυματοδηγό κατασκευασμένο σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού, (b) τον πυρήνα του πολυμερικού κυματοδηγού 

SU8, και τους θεμελιώδεις ρυθμούς κυματοδήγησης για την TE και την TM πόλωση, που υπολογίζονται από τον 

επιλυτή FMM για (c,d) τον κυματοδηγό γυαλιού, και (e,f) τον πολυμερικό SU8 κυματοδηγό, αντίστοιχα. 

Όπως προαναφέραμε, χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο FMM σε περιβάλλον της Phoenix, για να 

υπολογίσουμε τους υποστηριζόμενους ρυθμούς μετάδοσης στους πολυμερικούς και στους 

κυματοδηγούς γυαλιού. Στο Σχήμα 4-3 (a) και Σχήμα 4-3 (b) παρουσιάζεται η κατανομή του 

προφίλ του δείκτη διάθλασης του κυματοδηγού γυαλιού με διαστάσεις 4x4 um2 και του 

πολυμερικού κυματοδηγού με διαστάσεις 5x3 um2 SU8 που εισήχθησαν στο περιβάλλον 

προσομοίωσης FMM. Στα Σχήμα 4-3(c) και Σχήμα 4-3 (d), παρουσιάζονται οι πεδιακές κατανομές 

των θεμελιωδών ρυθμών διάδοσης του κυματοδηγού γυαλιού τόσο για την TE όσο και για την 

TM πόλωση. Αντίστοιχα, στα Σχήμα 4-3(e) και Σχήμα 4-3(f), παρουσιάζονται οι πεδιακές 

κατανομές των θεμελιωδών ρυθμών διάδοσης του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 τόσο για την 

TE όσο και για την TM πόλωση. Να σημειωθεί ότι τόσο για τον κυματοδηγό γυαλιού, όσο και για 

τον πολυμερικό κυματοδηγό SU8, υποστηρίζεται μόνο ο θεμελιώδης ρυθμός διάδοσης, και όχι οι 

ανώτερης τάξης ρυθμοί διάδοσης. Αυτή η συνθήκη κυματοδήγησης επιβάλλεται από τις 

συγκεκριμένες διαστάσεις των κυματοδηγών, όσο και από την διαφορά στο δείκτη διάθλασης του 

υλικού του κυματοδηγού και του περιβλήματος σε κάθε μία πλατφόρμα ξεχωριστά.  

Από τον υπολογισμό των κατανομών αυτών των ηλεκτρικών πεδίων, μπορούμε να 

υπολογίσουμε την τιμή του MFD για κάθε υποστηριζόμενο ρυθμό κυματοδήγησης. Οι ρυθμοί 

κυματοδήγησης που υποστηρίζονται στον κυματοδηγό γυαλιού, χαρακτηρίζονται από τιμές MFD 

μεγαλύτερες από 7 um τόσο για την TE όσο και για την ΤΜ πόλωση. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, 
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ότι οι συνιστώσες του MFD (MFDx και MFDy) , όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4-3, κάθετες στον 

άξονα διάδοσης, έχουν την ίδια ακριβώς τιμή, αποτέλεσμα αναμενόμενο εξαιτίας τόσο της 

συμμετρικής φύσης του κυματοδηγού όσο και της συμμετρικής και ομοιογενούς φύσης του 

περιβλήματος του κυματοδηγού γυαλιού. Η μικρή διαφοροποίηση των τιμών στο δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο, δεν οφείλεται σε τίποτε άλλο παρά σε υπολογιστικά λάθη, ελάχιστης σημασίας, 

του περιβάλλοντος προσομοίωσης. Οι υπολογισμένες τιμές MFD για τους ρυθμούς διάδοσης που 

υποστηρίζονται από τον πολυμερικό κυματοδηγό κυμαίνονται στην περιοχή από 3.65 um έως 

3.83um όσον αφορά τον x άξονα (MFDx συνιστώσα) και 2.47um έως 2.61um όσον αφορά τον y 

άξονα (MFDy συνιστώσα). Ο υπολογισμός των τιμών MFD για τους υποστηριζόμενους ρυθμούς, 

και η προφανής αναντιστοιχία στη χωρική κατανομή του ηλεκτρικού τους πεδίου, αποτελεί μια 

πρώτη ένδειξη για την χαμηλή τιμή επικάλυψης των ρυθμών κυματοδήγησης του κυματοδηγού 

γυαλιού και του πολυμερικού κυματοδηγού. Πιο συγκεκριμένα, η επικάλυψη των ρυθμών που 

υποστηρίζονται από τον κυματοδηγό γυαλιού και τον πολυμερικό κυματοδηγό δεν ξεπερνάει την 

τιμή 0.55, για καμία από τις πολώσεις TE/TM. Αυτή η τιμή μας υποδυκνύει την ανάγκη 

βελτιστοποίησης της, διαμέσου της τροποποίησης των διαστάσεων των κυματοδηγών. Δεδομένου 

ότι ο πολυμερικός κυματοδηγός χαρακτηρίζεται από μικρότερες τιμές MFD, οι οποίες οφείλονται 

κυρίως στη μεγαλύτερη διαφορά δεικτών διάθλασης πυρήνα-περιβλήματος σε σχέση με τον 

κυματοδηγό γυαλιού, θα προχωρήσουμε στην αύξηση των διαστάσεων του πολυμερικού 

κυματοδηγού, η οποία θα καταλήξει επακολούθως και σε αύξηση των τιμών MFD, άρα και στην 

αύξηση της τιμής επικάλυψης των δύο ρυθμών. Η τελευταία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την 

αύξηση του παράγοντα σύζευξης οπτικής ισχύος ανάμεσα στον κυματοδηγό γυαλιού και στον 

πολυμερικό κυματοδηγό.  

 

4.1.1.2. Σταθερές διαστάσεις 4x4 um2 κυματοδηγού γυαλιού και μεταβλητές 

διαστάσεις κυματοδηγού SU8  

Δεδομένου του συμπεράσματος για αύξηση των διαστάσεων του πολυμερικού κυματοδηγού 

ώστε να καταλήξουμε σε αύξηση του MFD των υποστηριζόμενων από αυτόν ρυθμών 

κυματοδήγησης, μια σειρά προσομοιώσεων υπολογισμού των ρυθμών κυματοδήγησης έλαβε 

μέρος, μεταβάλλοντας τις διαστάσεις του πολυμερικού κυματοδηγού από 3 um έως τα 15 um. Στη 

συνέχεια υπολογίζονται τα ολοκληρώματα επικάλυψης των υπολογισμένων ρυθμών με τον ρυθμό 

κυματοδήγησης που υποστηρίζεται από των σταθερών διαστάσεων 4x4 um2 κυματοδηγού 

γυαλιού. Το Σχήμα 4-4 συνοψίζει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτών 

των ολοκληρωμάτων επικάλυψης.  
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Σχήμα 4-4. Υπολογεισθείσες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης για κυματοδηγό γυαλιού με διαστάσεις διατομή 

πυρήνα ίσες με  4x4 um2 και διαστάσεις πολυμερικού κυματοδηγού SU8 που να κυμαίνονται μεταξύ 3 um και 15 um 

για (a) ΤΕ και (b) ΤΜ πόλωση, (c-d) τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης TE ρυθμών, που παρουσιάζονται στο (a) για 

ύψος του κυματοδηγού SU8 που κυμαίνεται μεταξύ 3 um και 6 um, (e-f) τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης TM 

ρυθμών, που παρουσιάζονται στο (b) για ύψος του κυματοδηγού SU8 που κυμαίνεται μεταξύ 3 um και 6 um, 

Στο Σχήμα 4-4(a) και Σχήμα 4-4(b), παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών των 

ολοκληρωμάτων επικάλυψης, για την ΤΕ και TM πόλωση, αντίστοιχα. Τόσο το ύψος όσο και το 

πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 διακυμάνθηκαν ανάμεσα στις τιμές 3 um και 15 um. 

Οι βέλτιστες διάστάσεις του πολυμερικού κυματοδηγού είναι 9x9 um2 φθάνοντας την επίδοση της 

σύζευξης οπτικής ισχύος σε τιμές κοντα στο 95%. Σε μια άκρως θεωρητική προσέγγιση του 

προβλήματος αυτού, θα επιλέγαμε τις διαστάσεις αυτές ως τελικές για τον πολυμερικό 

κυματοδηγό, οι οποίες πέρα από βέλτιστες, είναι και αρκετά ενθαρυντικές ως προς την επίδοση 

τους. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιλεχθεί εξαιτίας του περιορισμού ο οποίος υπάρχει, και σχετίζεται 

με την διαδικασία κατασκευής του πολυμερικου κυματοδηγου, και επιβάλλει ένα όριο στο ύψος 

του υπό κατασκευή πολυμερικού κυματοδηγου SU8 [20]. Αυτός ο κανόνας επιβάλλει το μέγιστο 

επιτρεπτό ύψος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 στην τιμή των 5 um, το οποίο αναπαριστάται 

και με λευκή διακεκομμένη γραμμή στο Σχήμα 4-4(a) και Σχήμα 4-4(b). Όσον αφορά το πλάτος 

του κυματοδηγού, η μέγιστη τιμή επικάλυψης ανάμεσα στους ρυθμούς υπολογίζεται για πλάτος 9 

um. Η τιμή αυτή σαφώς αποκλίνει από τις βέλτιστες διαστάσεις του πολυμερικου κυματοδηγού 

SU8. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η αναντιστοιχία της βέλτιστης τιμής πλάτους και της 

επιλεγμένης τιμής πλάτους που θα επιτυγχάνει μέγιστο συντελεστή σύζευξης μεταξύ 

κυματοδηγού γυαλιού και πολυμερικού κυματοδηγού, προτείνεται η κατασκευή κυματοδηγού με 

ύψος 5 um και 1D - κωνικής (tapered) δομής ως προς το πλάτος. Αυτή η μεταβαλλόμενη ως προς 

το πλάτος δομή προστίθεται μπροστά απο τη δομή του SSC, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4-5(a). 

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η επικάλυψη των χωρικών κατανομών των ρυθμών που 

υποστηρίζονται από τους κυματοδηγούς γυαλιού και πολυμερούς, ώντας συμμορφωμένη η δομή 
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με τους περιορισμούς που εισάγονται από την διαδικασία κατασκευής του πολυμερικού 

κυματοδηγού. Ταυτόχρονα, διατηρείται σταθερό το πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 

στη διάταξη του SSC. Το Σχήμα 4-4 (c),(d) και το Σχήμα 4-4 (e),(f) υποδηλώνει ότι, στην 

περίπτωση αυτή, η απόδοση σύζευξης τόσο της ΤΕ όσο και της ΤΜ πόλωσης είναι οριακά 

υψηλότερη από 80% για πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 ίσο με 9um, και ύψος ίσο με 

5 um. Ο συνολικός σχεδιασμός του SSC που είναι εφοδιασμένος με τη κωνοειδή 1D δομή SU8 

φαίνεται στο Σχήμα 4-5 (b). 

 
Σχήμα 4-5. (a) Τρισδιάστατη απεικόνιση της μονοδιάστατης κωνικής δομής κυματοδηγού SU8, και (b) Τρισδιάστατη 

απεικόνιση του Spot-Size Converter, μαζί με την κωνική δομή του κυματοδηγού SU8 

4.1.1.3. Μεταβλητές διαστάσεις κυματοδηγού γυαλιού και πολυμερικού SU8 

κυματοδηγού 

Είναι προφανές ότι, δεδομένου η τιμή των 5 um είναι το απόλυτο όριο κατασκευής όσον αφορά 

την κατασκευή του πολυμερικού SU8 κυματοδηγού, η περαιτέρω βελτιστοποίηση του συντελεστή 

σύζευξης οπτικής ισχύος θα μπορούσε να βασιστεί μόνο στην τροποποίηση των διαστάσεων του 

πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού που στοχεύουν στη μείωση της κάθετης συνιστώσας του MFD 

του (MFDy), έτσι ώστε κοντά στο κάθετο μέγεθος του ρυθμού που υποστηρίζεται στον 

πολυμερικό SU8 κυματοδηγό. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη μια δισδιάστατη προσομοίωση, 

μεταβάλλοντας τόσο το ύψος όσο και το πλάτος του πυρήνα του κυματοδηγού και μετρώντας το 

μέγεθος του ΤΕ και ΤΜ θεμελιώδους ρυθμού διάδοσης στον κάθετο άξονα. Το Σχήμα 4-6(a)-(c) 

δείχνει τα αποτελέσματα που ελήφθησαν για την TE ενώ το Σχήμα 4-6 (d)-(f) αναφέρεται στην 

ΤΜ πόλωση. Όπως μπορεί να φανεί, το μικρότερο μέγεθος του ρυθμού κυματοδήγησης 

επιτυγχάνεται για ύψος πυρήνα γυαλιού ίσο με 4 um λόγω του ορίου περίθλασης, καθώς κάθε 

περαιτέρω μείωση του ύψους του πυρήνα οδηγεί σε χωρική επέκταση της κατανομής του ρυθμού, 

λόγω μειωμένης συγκέντρωσης ισχύος στον πυρήνα. Επιπροσθέτως, όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε στο Σχήμα 4-6(b),(c) και Σχήμα 4-6(e),(f), η αύξηση του πλάτους του πυρήνα του 

κυματοδηγού γυαλιού οδηγεί σε μείωση του μεγέθους του θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης 

στον κάθετο άξονα, που συγκλίνει σε τιμές οριακά υψηλότερες από 3 μm (6um MFD) για ύψος 

πυρήνα κυματοδηγού γυαλιού ίσο με 4um. 
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Σχήμα 4-6. (a) Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TE ρυθμού που υποστηρίζεται 

από τον κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um μέχρι 13 um, 

(b-c) Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TE ρυθμού που υποστηρίζεται από τον 

κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um έως 5 um, (d) 

Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TM ρυθμού που υποστηρίζεται από τον 

κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um μέχρι 13 um, (e-f) 

Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TM ρυθμού που υποστηρίζεται από τον 

κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um έως 5 um, 

Ακολουθώντας την διαδικασία του υπολογισμού του μεγέθους επί του κάθετου άξονα του 

θεμελιώδους ρυθμού του κυματοδηγού γυαλιού, διερευνήθηκε ο βέλτιστος συνδυασμός ανάμεσα 

στις διαστάσεις του κυματοδηγού γυαλιού και του πολυμερικού κυματοδηγού SU8, ο οποίος 

ικανοποιεί τη συνθήκη της υψηλότερης τιμής επικάλυψης των πεδιακών τους κατανομών και άρα 

τη μικρότερη τιμή απωλειών σύζευξης ανάμεσα σε αυτές τις δύο πλατφόρμες ολοκλήρωσης. Για 

να επιτευχθεί αυτό διενεργήθηκε μια σειρά προσομοιώσεων ακολουθώντας την εξής διαδικασία. 

Πρώτα υπολογίστηκαν οι θεμελιώδεις ρυθμοί κυματοδήγησης για πολυμερικό κυματοδηγό SU8, 

τόσο για TE όσο και για TM πόλωση, μεταβάλλοντας τις διαστάσεις του ύψους και του πλάτους 

από 3 um έως και 15 um. Για κάθε τέτοιο ρυθμό κυματοδήγησης που υπολογίστηκε, και ο οποίος 

αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ζεύγος τιμών πλάτους/ύψους του πολυμερικού κυματοδηγού, 

διενεργήθηκε μια ένθετη προσομοίωση που υπολόγισε τα ολοκληρώματα επικάλυψης των 

θεμελιωδών ρυθμών κυματοδήγησης του ρυθμού του πολυμερικού κυματοδηγού και των ρυθμών 

που υποστηρίζονται σε κυματοδηγό γυαλιού με διαστάσεις μεταβαλλόμενες τόσο κατά τη 

διάσταση του ύψους όσο και κατά τη διάσταση του πλάτους από 3 um έως 13 um. Η μέγιστη τιμή 

επικάλυψης προσδιόρισε τις βέλτιστες διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού που 

αντιστοιχούν σε κάθε ζεύγος πλάτους/ύψους πολυμερικού κυματοδηγού SU8. 
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Σχήμα 4-7. (a) Υπολογισμένες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των ΤΕ ρυθμών  μεταξύ του ρυθμού που 

υποστηρίζεται από τον SU8 κυματοδηγό και τον κυματοδηγό γυαλιού, μεταβάλλοντας το πλάτος και ύψος του SU8 

κυματοδηγού από 3 μm έως 15 μm, οι τιμές που εμφανίζονται στο (a) για ύψος SU8: (b) που κυμαίνεται από 3um έως 

6um και (c) ίσo με 3 μm, 4 μm και 5 μm, (d) Υπολογισμένες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των ΤM ρυθμών  

μεταξύ του ρυθμού που υποστηρίζεται από τον SU8 κυματοδηγό και τον κυματοδηγό γυαλιού, μεταβάλλοντας το 

πλάτος και ύψος του SU8 κυματοδηγού από 3 μm έως 15 μm, οι τιμές που εμφανίζονται στο (d) για ύψος SU8: (e) 

που κυμαίνεται από 3um έως 6um και (f) ίσo με 3 μm, 4 μm και 5 μm, 

Παρουσιάζοντας σχηματικά αυτές τις μέγιστες τιμές σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του 

πολυμερικού SU8 κυματοδηγού (Σχήμα 4-7), μπορούμε να δούμε την τιμή της μέγιστης 

επικάλυψης που μπορεί να επιτευχθεί για κάθε ζεύγος πλάτους/ύψους του SU8 πολυμερικού 

κυματοδηγού, στο Σχήμα 4-7(a)-(c) για την TE, και στο Σχήμα 4-7(d)-(f) για την TM πόλωση. 

Είναι ξεκάθαρο ότι σε αντίθεση με την απεικόνιση των γραφικών παραστάσεων που 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-4, εδώ οι υπολογισμένες τιμές ολοκληρωμάτων επικαλύψεων, τόσο 

για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ πόλωση, δεν συγκλίνουν σε μια μέγιστη τιμή για ένα συγκεκριμένο 

ζεύγος πλάτους/ύψους πολυμερικού κυματοδηγού SU8. Αντιθέτως, οι υπολογισμένες τιμές 

ολοκληρωμάτων επικαλύψεων συγκλίνουν σε ένα ανώτερο όριο όταν πλάτος του πολυμερικού 

κυματοδηγού SU8 τείνει στο άπειρο, όπως γίνεται εμφανές στο Σχήμα 4-7(c) και στο Σχήμα 

4-7(f). Η παρατήρηση αυτή ήταν αναμενόμενη και μπορεί να αποδοθεί στην ακολουθούμενη 

μεθοδολογία σχεδιασμού της διεπαφής κυματοδηγού γυαλιού/πολυμερικού υλικού, καθώς οι 

διαστάσεις του κυματοδηγού γυαλιού δεν θεωρήθηκαν σταθερές αλλά κάθε φορά 

διαφοροποιόντουσαν με τέτοιο τρόπο που να επιτυγχάνουν μέγιστη επικάλυψη των πεδιακών 

κατανομών των ρυθμών γυαλιού/πολυπερικού κυματοδηγού. Επομένως, για να προσδιοριστεί το 

ευνοϊκότερο πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8, ελήφθησαν υπόψη οι περιορισμοί που 

εισάγονται λόγω των διαδικασιών κατασκευής τόσο για τον πολυμερικό κυματοδηγό όσο και για 

τον κυματοδηγό γυαλιού, καταλήγοντας σε πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού ίσο με 15 um 

ως μια λύση η οποία είναι τόσο ρεαλιστική όσο και εύκολα κατασκευάσιμη. 
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Σχήμα 4-8. Βέλτιστο πλάτος και ύψος πυρήνα γυαλιού για κάθε ζεύγος πλάτους / ύψους SU8 για (a-b) TE και (c-d) 

TM πόλωση λειτουργίας 

Το Σχήμα 4-8 απεικονίζει τη βέλτιστη επιλογή διαστάσεων πλάτους/ύψους του πυρήνα του 

κυματοδηγού γυαλιού για κάθε ζεύγος πλάτους/ύψους του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 για 

την TE πόλωση (a),(b) και για την TM πόλωση (c),(d). Συμπεραίνουμε λοιπόν από αυτά τα 

σχήματα ότι οι βέλτιστες διαστάσεις για τον πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού είναι 12x3.5 um2 

στην περίπτωση της 1D-κωνοειδούς δομής SU8 μεταξύ 15 x5um2 και 3x5um2 (η επιλογή των 

διαστάσεων 3x5um2 του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 του SSC θα δικαιολογηθεί στην Ενότητα 

4.1.2). 
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Σχήμα 4-9. (a) απόδοση μετατροπής της 1D κωνικής δομής SU8 για μήκος που κυμαίνεται από 30 um έως 250 um 

και όψη διάδοσης του πεδίου για (b) ΤΕ και (c) ΤΜ διαδιδόμενο πεδίο για μήκος κωνικής δομής ίσο με 178um 

Αυτό που χρειάζεται τώρα να προσδιορισθεί είναι ο σχεδιασμός της 1D-κωνοειδούς δομής του 

πολυμερικού κυματοδηγού πριν την διάταξη του SSC. Ακολουθώντας λοιπόν την αρχική 

διάσταση πλάτους αυτής της δομής (15 um) και την τελική τιμή πλάτους αυτής της δομής (3 um), 

όπως προηγουμένως ορίστηκαν, και λαμβάνοντας υπόψην ότι θα σχεδιασουμε αυτή τη δομή με 

μια σταθερή κλίση, για λόγους απλότητας κατασκευής στην πολυμερική πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης, πραγματοποιήσαμε προσομοιώσεις σε περιβάλλον λογισμικού Lumerical, και 

ειδικότερα χρησιμοποιώντας την μέθοδο Επέκτασης Ιδιορυθμών Διάδοσης (EigenMode 

Expansion - EME), με σκοπό να προσδιορίσουμε το μήκος αυτής της κωνοειδούς δομής. Στόχος 

αυτών των προσομοιώσεων είναι η κατασκευή αυτής της κωνοειδούς δομής έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες διάδοσης κατά τη μετάβαση του κυματοδηγού από 15 um σε 3 um 

πλάτος (πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 στον SSC). Το Σχήμα 4-9(a) απεικονίζει την 

απόδοση σύζευξης του ΤΕ και ΤΜ θεμελιώδους ρυθμού διάδοσης για μήκος της κωνοειδούς 

δομής που μεταβάλλεται από 5 um έως 250 um, αποκαλύπτοντας επαρκή απόδοση ακόμη και για 

μήκη μικρότερα από 100 um. Μολοταύτα, η τιμή μήκους των 178 um επιλέχθηκε τελικά καθώς 

παρουσιάζει απόδοση άνω του 99% τόσο για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ πόλωση. Το Σχήμα 

4-9(b) και (c) παρουσιάζει μια top-view εικόνα της απόλυτης τιμής του πεδίου που κυματοδηγείται 

στην πολυμερική κωνοειδή δομή μήκους 178 um για την ΤΕ και ΤΜ πόλωση αντιστοίχως, 

αποδεικνύοντας την ομαλή μετατροπή του μεγέθους του θεμελιωδούς ρυθμού διάδοσης στην 

κωνοειδή δομή. 

Ο Πίνακας 4-1 συνοψίζει τα αποτελέσματα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της 

βελτιστοποίησης της διεπαφής του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού και του πολυμερικού 

κυματοδηγού SU8 μέσω των προσομοιώσεων συν-σχεδιασμού έτσι ώστε να υπολογιστεί η 

συνολική απώλεια σύζευξης Glass-to-SU8. Για το σκοπό αυτό, εκτός από τις απώλειες της 

κωνοειδούς δομής SU8, λαμβάνονται επίσης υπόψη η απώλεια που προκαλείται από την 

αναπόφευκτη απόκλιση της δέσμης και τα φαινόμενα της ανάκλασης που λαμβάνουν χώρα στη 

διεπαφή των όψεων των δύο κυματοδηγών. Αυτές οι επιπλέον απώλειες διεπαφής υπολογίστηκαν 

σε 3D-FDTD περιβάλλον προσομοίωσης, διαθέσιμο από τη Lumerical. Στις προσομοιώσεις αυτές 
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θεωρήθηκε οριζόντια απόσταση διαχωρισμού της τάξης των 2 μm μεταξύ της διεπιφάνειας της 

πλατφόρμας ολοκλήρωσης γυαλιού και του πλακιδίου ολοκλήρωσης πυριτίου, επί του οποίου έχει 

κατασκευασθεί ο πολυμερικός κυματοδηγός SU8, ενώ ταυτόχρονα έχει θεωρηθεί παρουσία 

συγκολλητικού υλικού μεταξύ τους, που χαρακτηρίζεται από τιμή δείκτη διάθλασης ίση με 1.5409 

[21]. Το τελευταίο υλικό χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την προσαρμογή φάσης μεταξύ των δύο 

θεμελιωδών ρυθμών κυματοδήγησης και την μείωση των απωλειών λόγω ανακλάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψην και τα αποτελέσματα αυτών των τελευταίων FDTD προσομοιώσεων, οι 

συνολικές απώλειες της Glass-to-SU8 διεπαφής υπολογίστηκαν σε τιμή μικρότερη από 0.6 dB 

τόσο για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ πόλωση, όπως φαίνεται στην δεξιά στήλη του πίνακα. 

Πίνακας 4-1. Σύνοψη των απωλειών σύζευξης της διεπαφής γυαλιού και πολυμερικού κυματοδηγού SU8 

 
 

4.1.2. Σχεδιασμός Spot-Size Converter 

Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το σχεδιασμό του Spot-Size Converter (SSC), που έχει 

ως σκοπό να συζεύξει την ισχύ που κυματοδηγείται στον πολυμερικό κυματοδηγό SU8, στον 

κυματοδηγό πυριτίου, μεταβάλλωντας με αργό τρόπο το μέγεθος του ρυθμού κυματοδήγησης 

διαμέσου του περιορισμού της χωρικής του πεδιακής κατανομής. Η διαδικασία κατασκευής του 

SSC ξεκινάει με την κατασκευή των κυματοδηγών πυριτίου, και την μετέπειτα επικάλυψή όλου 

του πλακιδίου με τύπο διοξειδίου του πυριτίου, χαμηλής θερμοκρασίας οξείδιο (low-temperature-

oxide – LTO), με δείκτη διάθλασης ίσο με 1.44. Το οξείδιο αυτό επιτρέπει την κατασκευή 

αγώγιμων θερμικών-ηλεκτροδίων και άλλων ηλεκτρικών στοιχείων επί του πλαικιδίου του 

πυριτίου. Πάνω σε αυτό κατασκευάζεται ο πολυμερικός κυματοδηγός SU8 όπως προηγουμένως 

έχουμε περιγράψει. Πριν όμως την κατασκευή του εναποτίθεται ένα λεπτό στρώμα νιτριδίου του 

πυριτίου με τιμή δείκτη διάθλασης ίση με 2. Αυτό το στρώμα χρησιμοποιείται με σκοπό να 

τραβήξει τον ρυθμό του πολυμερικού κυματοδηγού πρός την πλατφόρμα του πυριτίου, και έτσι 

να αυξήσει την τιμή επικάλυψης των δύο τοπικών θεμελιωδών ρυθμών των κυματοδηγών πυριτίου 

και πολυμερούς. Όπως δείχνεται στο Σχήμα 4-10(d), το πλακίδιο SOI περιλαμβάνει ένα στρώμα 

πυριτίου πάχους 340 nm (RI = 3.48) τοποθετημένο απευθείας επάνω από ένα BOX πάχους 2 um 

(RI = 1.43). Το πάχος του στρώματος LTO είναι 800 nm, εξασφαλίζοντας επαρκή απομόνωση του 

κυματοδηγού πυριτίου από τα περιβάλλοντα υλικά, ενώ το ύψος του κυματοδηγού SU8 είναι 5 

um μετά από τη μελέτη που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

Η αρχή της λειτουργίας του περιγραφόμενου SSC βασίζεται στη σταδιακή σύζευξη της οπτικής 

ισχύος που κυματοδηγείται στον κυματοδηγό SU8 στον πυρήνα του κυματοδηγού πυριτίου, η 

οποία μπορεί να επιτευχθεί με την αργή διεύρυνσή του, κατά μήκος της κατεύθυνσης διάδοσης 

του Η/Μ πεδίου, καταλήγωντας στην ονομαστική τιμή πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, η 

οποία είναι ίση με 450 nm. Το προφίλ διεύρυνσης (taper profile), το αρχικό πλάτος της (taper tip 
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width), το μήκος (taper length) (το οποίο μπορεί εύκολα να μεταφραστεί στην ταχύτητα 

διεύρυνσης του προφίλ διεύρυνσης) καθώς και η απόσταση μεταξύ του ρυθμού μετάδοσης του 

πολυμερικού και του κυματοδηγού πυριτίου αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του 

SSC, και προσδιορίζουν πλήρως την θεωρητικά υπολογισμένη τιμή της απόδοσης σύζευξης. 

  

 
Σχήμα 4-10. (a) Εναπόθεση στρώματος LTO επί της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου, (b) Στρώμα SiN ως 

ενδιάμεσο βοηθητικό στρώμα (c) πολυμερικός κυματοδηγός SU8, και (d) λεπτομέρεια διατομής της συνολικής δομής 

SSC 

Σε αυτή την ενότητα διερευνάται η βελτιστοποίηση του προφίλ του κυματοδηγού πυριτίου, με 

στόχο τη λειτουργία του SSC τόσο για την TE όσο και για την TM πόλωση, ενώ ταυτόχρονα 

προσδιορίζεται τό βέλτιστο πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8, όσο και το πάχος (t) του 

ενδιάμεσου στρώματος νιτριδίου του πυριτίου (SiN). Η μελέτη μας βασίζεται στον υπολογισμό 

των τοπικών ρυθμών κυματοδήγησης τόσο για τον κυματοδηγό πυριτίου όσο και για τον 

πολυμερικό κυματοδηγό. Ως τοπικούς ρυθμούς κυματοδήγησης αναφερόμαστε στους ρυθμούς 

κυματοδήγησης αυτούς οι οποίοι υποστηρίζονται σε κάποιον κυματοδηγό, απουσία του πηρήνα 

κυματοδήγησης του έταιρου κυματοδηγού. Η τιμή επικάλυψης μεταξύ των δύο τοπικών ρυθμών 

επί συγκεκριμένης διάταξης, αποτελεί βασική τιμή ένδειξης του συντελεστή σύζευξης μεταξύ των 

δύο αυτών θεμελιωδών ρυθμών διάδοσης. Ο ρυθμός της μεταφοράς ισχύος μεταξύ των δύο 

κυματοδηγών προσδιορίζεται με την εισαγωγή ολόκληρης της δομής σε περιβάλλον 

προσομοίωσης FMM και τον υπολογισμό των υπερρυθμών, ενώ οι υπολογισμένες τιμές των 

ολοκληρωμάτων επικάλυψης μεταξύ των τοπικών ρυθμών κυματοδήγησης και του μηδενικού 
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(συμμετρικού) υπερρυθμού προσδιορίζουν το βέλτιστο αρχικό και τελικό πλάτος του προφίλ του 

κυματοδηγού πυριτίου. Το βέλτιστο μήκος κάθε τμήματος εκτιμάται χρησιμοποιώντας 

περιβάλλον προσομοίωσης EigenMode Expansion (EME) που διατίθεται από την Lumerical, μιά 

μέθοδος προσομοίωσης προσαρμοσμένη για μεγάλου μήκους φωτονικές δομές. Η Ενότητα 

ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά του βελτιστοποιημένου SSC καθώς και μια 

σύνοψη της συνολικής επίδοσης σύζευξης MCF-Si, συνδυάζοντας το αποτέλεσμα των επιμέρους 

αποτελεσμάτων σε έναν κοινό πίνακα. 

4.1.2.1. Μεταβολή πλάτους του πολυμερικού SU8 κυματοδηγού 

Ο προσδιορισμός του βέλτιστου πλάτους του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 βασίστηκε στη 

μεγιστοποίηση της τιμής επικάλυψης ισχύος μεταξύ του τοπικού ρυθμού κυματοδήγησης του 

κυματοδηγού SU8 και του κυματοδηγού πυριτίου, κρατώντας υπόψην τους περιορισμούς οι οποίοι 

ανακύπτουν από τις διαδικασίες κατασκευής. Για το σκοπό αυτό, το πλάτος του πολυμερικού 

κυματοδηγού SU8 μεταβλήθηκε από 5 um έως 2 um, και για κάθε τέτοια περίπτωση υπολογίστηκε 

το ποσοστό της ισχύος του ρυθμού κυματοδήγησης που βρίσκεται εντός της περιοχής του 

στρώματος LTO (επισκιασμένη περιοχή), με τη μέθοδο υπολογισμού FMM. Το Σχήμα 4-11 

δείχνει το σχήμα του θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης καθώς επίσης και το ποσοστό ισχύος 

που βρίσκεται εντός του στρώματος LTO, τόσο για την TE πόλωση (a-c) όσο και για την TM 

πόλωση(d-f). Από αυτούς τους υπολογισμούς διαφαίνεται ότι για μικρότερες τιμές πλάτους του 

πολυμερικού κυματοδηγού SU8 επιτυγχάνονται οριακά υψηλότερες τιμές ποσοστού ισχύος επί 

του στρώματος LTO. Από σχεδιαστικής σκοπιάς θα καταλήγαμε λοιπόν στην επιλογή του 

στενότερου πυρήνα κυματοδηγού SU8. Δεδομένου όμως ότι το πλάτος 2 um για τον πολυμερικό 

κυματοδηγό SU8 μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη μηχανική σταθερότητα του 

κυματοδηγού, επιλέξαμε για αυτή τη μελέτη το πλάτος του πολυμερικού κυματοδηγού SU8 να 

είναι ίσο με 3 um. Για έναν τέτοιου πλάτους πολυμερικό κυματοδηγό, το ποσοστό της οπτικής 

ισχύος επί του στρώματος LTO υπολογίζεται ίσο με 0.35% και 0.32% για τον TE και TM ρυθμό 

κυματοδήγησης, αντιστοίχως. 
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Σχήμα 4-11. Θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του 

στρώματος LTO για τιμή ύψους του SU8 κυματοδηγού ίση με 5 um και τιμή πλάτους ίση με: (a) 5um, (b) 3um, και 

(c) 2um. Θεμελιώδης ΤΜ ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του στρώματος 

LTO για τιμή ύψους του SU8 κυματοδηγού ίση με 5 um και τιμή πλάτους ίση με: (a) 5um, (b) 3um, και (c) 2um 

4.1.2.2. Μεταβολή πλάτους του στρώματος SiN 

Όπως περιγράφεται στην εισαγωγή της τρέχουσας ενότητας, εξετάζεται η ύπαρξη ενός λεπτού 

στρώματος νιτριδίου του πυριτίου SiN στη διεπαφή των στρωμάτων LTO - SU8, με σκοπό την 

αύξηση της επικάλυψης μεταξύ των αντίστοιχων τοπικών ρυθμών διάδοσης και άρα σε αυξημένη 

τιμή σύζευξης ισχύος μεταξύ του πολυμερικού κυματοδηγού και του κυματοδηγού πυριτίου. Η 

οπτική λειτουργία αυτού του στρώματος νιτριδίου του πυριτίου είναι αρκετά απλή ως προς την 

κατανόησή της, καθώς παρουσιάζει ένα ενδιάμεσο δείκτη διάθλασης ίσο με 2, ενώ το πάχος του 

κυμαίνεται σε μερικές δεκάδες νανόμετρα, οδηγώντας σε μια μετατόπιση του τοπικού ρυθμού 

διάδοσης του πολυμερικού κυματοδηγού προς το πλακίδιο πυριτίου χωρίς να επηρεάζει 

σημαντικά τα χαρακτηριστικά διάδοσης. Προφανώς, αυτή η μετατόπιση αυξάνει το ποσοστό της 

οπτικής ισχύος επί του στρώματος LTO και συνεπώς το συντελεστή σύζευξης μεταξύ των τοπικών 

ρυθμών κυματοδήγησης. 

Το Σχήμα 4-12 συνοψίζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν με την εισαγωγή του στρώματος 

SiN στο περιβάλλον προσομοίωσης FMM και τον υπολογισμό των θεμελιωδών ρυθμών TE (a-d) 

και TM πόλωσης (e-h), καθώς και του ποσοστού της οπτικής ισχύος που κυματοδηγείται επί του 

στρώματος LTO. Είναι προφανές ότι το στρώμα SiN έχει μια καθαρή επίδραση όσον αφορά τον 

τοπικό ρυθμό διάδοσης για την ΤΕ πόλωση, ενισχύοντας σημαντικά το ποσοστό της οπτικής 

ισχύος του ρυθμού μετάδοσης του πολυμερικού κυματοδηγού επί του στρώματος LTO από 0.35% 

σε 7% για στρώμα SiN ύψους 100 nm και μετατοπίζοντας σημαντικά τον ρυθμό διάδοσης προς 

τη διεπαφή. Από την άλλη πλευρά, η πόλωση TM, είναι λιγότερο ευαίσθητη στην παρουσία του 

στρώματος SiN, παρουσιάζοντας μόνο οριακή διαφοροποίηση στο προφίλ του ρυθμού, κυρίως 

λόγω των χαρακτηριστικών της κατανομής πεδίου ΤΜ στο στρώμα SiN (απαιτείται παχύτερο SiN 

για να υποστηρίξει μερικώς το TM πολωμένο φως). Αξίζει να σημειωθεί ότι για στρώμα SiN 

πάχους 100 nm, το μεγαλύτερο ποσοστό ισχύος του TE ρυθμού διάδοσης κυματοδηγείται αρκετά 
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κοντά στο νιτρίδιο του πυριτίου και ως εκ τούτου απαιτείται άριστη ποιότητα κατασκευής του 

στρώματος SiN ώστε να αποφευχθούν απώλειες σκέδασης. Περαιτέρω, η προκύπτουσα κατανομή 

του ηλεκτρικού πεδίου θα μείωνε σημαντικά την αντιστοίχιση του χωροταξικού τρόπου μεταξύ 

του "καθαρού" ρυθμού διάδοσης ο οποίος υποστηρίζεται από τον πολυμερικό κυματοδηγό SU8 

(το τμήμα του κυματοδηγού πολυμερούς που δεν είναι εξοπλισμένο με SiN) και του ρυθμού 

κυματοδήγησης που υποστηρίζεται από τον πολυμερικό κυματοδηγό πολυμερές SU8 

"υποβοηθούμενο από SiN", με αποτέλεσμα την υπερβολική απώλεια εισόδου της δομής SSC. 

 
Σχήμα 4-12. Θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του 

στρώματος LTO διαστάσεις πολυμερικού κυματοδηγού ίσες με 3x5um2 για: (a) Απουσία στρώματος SiN, (b) 

παρουσία SiN ύψους 60 nm, (c) παρουσία SiN ύψους 80 nm, και (d) παρουσία SiN ύψους 100nm. Θεμελιώδης ΤM 

ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του στρώματος LTO διαστάσεις 

πολυμερικού κυματοδηγού ίσες με 3x5um2 για: (e) Απουσία στρώματος SiN, (f) παρουσία SiN ύψους 60 nm, (g) 

παρουσία SiN ύψους 80 nm, και (h) παρουσία SiN ύψους 100nm. 

4.1.2.3. Επικάλυψη μεταξύ ρυθμών διάδοσης «καθαρού» και «ενισχυμένου με SiN» 

πολυμερικού κυματοδηγού SU8 

Προκειμένου να καταλήξουμε στο βέλτιστο σχεδιαστικά ύψος του στρώματος SiN, 

λαμβάνοντας υπόψη την επιπλέον απώλεια εισόδου η οποία προκαλείται από την μη ταύτιση των 

πεδιακών κατανομών των ρυθμών διάδοσης στην είσοδο του SSC (όπως περιγράφηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο), υπολογίζονται οι τιμές των ολοκληρώματων επικάλυψης μεταξύ του 

ρυθμού που υποστηρίζεται από τον "καθαρό" πολυμερικό κυματοδηγό SU8, τόσο με τον 

θεμελιώδη όσο και με τον 1ης τάξης ρυθμό που υποστηρίζονται στην εμπλουτισμένη δομή με 

στρώμα SiN. Το πάχος του στρώματος SiN κυμάνθηκε στο διάστημα από 0 nm έως 100 nm. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 4-13(a), καθώς το ύψος του στρώματος SiN αυξάνεται, η τιμή του 

ολοκληρώματος επικάλυψης με το θεμελιώδη ρυθμό κυματοδήγησης μειώνεται (συνεχείς 

γραμμές με κόκκινο και μπλέ χρώμα, για τις δύο πολώσεις), ενώ η τιμή των ολοκληρωμάτων 

επικάλυψης με τον 1ης τάξης υποστηριζόμενο ρυθμό κυματοδήγησης αρχίζει να αυξάνεται 

(διακεκομμένες γραμμές με κόκκινο και μπλέ χρώμα, για τις δύο πολώσεις). Αυτό επηρεάζει 

τελικά την απόδοση σύζευξης της δομής (κυρίως για τον ρυθμό ΤΕ), καθώς οδηγεί στη διέγερση 

των 1ης αλλά και ανώτερης  τάξης ρυθμούς κυματοδήγησης στον πολυμερικό κυματοδηγό SU8, 

ισχύς η οποία δεν προβέπεται από το σχεδιασμό της δομής να συζευχθεί  στον πυρήνα του 
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κυματοδηγού πυριτίου. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το αποτέλεσμα, καταλήξαμε σε ένα 

απόλυτο μέγιστο των 80 nm για το πάχος του στρώματος SiN, το οποίο εξασφαλίζει τιμή 

ολοκληρώματος επικάλυψης με το θεμελιώδη ρυθμό κυματοδήγησης στον εμπλουτισμένο με SiN 

πολυμερικό κυματοδηγό SU8 για την TE πόλωση και σύζευξη ισχύος μικρότερης από 5% με τον 

1ης τάξης ρυθμό κυματοδήγησης. Το Σχήμα 4-13 (b) και το Σχήμα 4-13(c) παρουσιάζει τις 

κατανομές του ηλεκτρικού πεδίου των θεμελιωδών ρυθμών διάδοσης όσον αφορά τόσο τον 

καθαρό, όσο και του εμπλουτισμένου με SiN πολυμερικό κυματοδηγό SU8 για την πόλωση TE 

και για πάχος του στρώματος SiN ίσο με 80 nm , ενώ τα αντίστοιχα προφίλ ηλεκτρικού πεδίου για 

την ΤΜ πόλωση φαίνονται στο Σχήμα 4-13 (d) και το Σχήμα 4-13(e). Οι υπολογισμένες τιμές των 

ολοκληρωμάτων επικάλυψης οι οποίες φαίνονται και μέσα στα σχήματα επιβεβαιώνουν τη 

μεγαλύτερη ευαισθησία της ΤΕ πόλωσης σε σχέση με την ΤΜ πόλωση, όπως αναφέρεται στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

 
Σχήμα 4-13. (α) Τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης μεταξύ θεμελιώδους ρυθμού της, χωρίς παρουσία στρώματος 

SiN δομής, και των δύο θεμελιωδών ρυθμών (συνεχείς γραμμές) και 1ης τάξης (διακεκομμένες γραμμές) των 

θεμελιωδών ΤΕ και ΤΜ ρυθμών κυματοδήγησης που υποστηρίζονται από πολυμερικό κυματοδηγό SU8 για πάχος 

SiN που κυμαίνεται από 0 nm έως 100 nm. Θεμελιώδης TE ρυθμός κυματοδήγησης του πολυμερικού SU8 

κυματοδηγού για (b) χωρίς SiN δομής, και (c) με στρώμα SiN πάχους 80 nm. Θεμελιώδης TΜ ρυθμός κυματοδήγησης 

του πολυμερικού SU8 κυματοδηγού για (d) χωρίς SiN δομής, και (e) με στρώμα SiN πάχους 80 nm.    

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε ότι θα υπήρχε η δυνατότητα να αυξηθεί η τιμή του 

ολοκληρώματος επικάλυψης στην περίπτωση μιας κωνικής δομής taper νιτριδίου του πυριτίου 

στην είσοδο του SSC. Δημιουργώντας μια τέτοια δομή ικανού μήκους ώστε να επιτευχθεί η 

αδιαβατική μεταφορά ισχύος ξεκινώντας από μικρό πλάτος του στρώματος SiN διευρύνωντας το 

σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε προς τον κυματοδηγό πυριτίου. Ωστόσο, μια τέτοια διάταξη παρόλο 

που θα επιτύγχανε υψηλές τιμές υπολογισμού των ολοκληρωμάτων επικάλυψης, κυρίως για τον 

TE ρυθμό κυματοδήγησης, προυποθέτει τομή ενός τμήματος του στρώματος SiN με σκοπό τη 

μορφοποίηση του κωνικού τμήματος, και άρα επιπλέον στάδια κατασκευής τα οποία συντελούν 

στην αυξημένη πολυπλοκότητα κατασκευής, και ως εκ τούτου δε θα τα μελετήσουμε στα πλαίσια 

αυτού του πονήματος για χάρην απλότητας της κατασκευαστικής διαδικασίας.   

4.1.2.4. Υπερρυθμοί του SSC και σχεδιασμός των τμημάτων taper 

Για να διερευνηθεί η σύζευξη ισχύος από τον πολυμερικό κυματοδηγό SU8 στον πυρήνα του 

κυματοδηγού πυριτίου, εισήχθη ολόκληρη η διάταξη SSC (συμπεριλαμβανομένων και των δύο 
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κυματοδηγών) στο περιβάλλον προσομοίωσης FMM. Σε αυτό το περιβάλλον υπολογίστηκαν οι 

υπερρυθμοί που κυματοδηγούνται στο συζευγμένο σύστημα των δύο κυματοδηγών. Οι 

υπολογισμοί αυτοί έγιναν για σταθερό πλάτος πολυμερικού κυματοδηγού, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε στις προηγούμενες παραγράφους, και για πλάτος κυματοδηγού πυριτίου γύρω 

από το κρίσιμο αυτό σημείο πλάτους επί του οποίου ο ενεργός δείκτης διάθλασης του 

μεμονωμένου κυματοδηγού πυρίτίου είναι ίσος με τον ενεργό δείκτη διάθλασης του μεμονωμένου 

πολυμερικού κυματοδηγού SU8.  Αυτή η περιοχή πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου ονομάζεται 

περιοχή προσαρμογής φάσης των δύο κυματοδηγών. Οι τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης 

μεταξύ του μηδενικής τάξης υπερρυθμού (συμμετρικός ρυθμός) και των τοπικών ρυθμών 

διάδοσης του πολυμερικού και του κυματοδηγού πυριτίου, υπολογίστηκαν, έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται οπτική ισχύς στον κυματοδηγό πυριτίου καθώς 

ο πυρήνας του κυματοδηγού πυριτίου διευρύνεται. Οι τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης του 

μηδενικής τάξης υπερρυθμού με τον τοπικό ρυθμό διάδοσης του κυματοδηγού πυριτίου 

υπολογίστηκαν, και παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-14(a) για την ΤΕ και στο Σχήμα 4-14(b) για την 

TM πόλωση, αντίστοιχα.  Το προφίλ της πεδιακής κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου του 

μηδενικής τάξης υπερρυθμού του συζευγμένου συστήματος, παρουσιάζεται για δύο διαφορετικές 

τιμές πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, στο Σχήμα 4-14(a)  για την TE πόλωση. Μπορούμε σε 

αυτό το σημείο να παρατηρήσουμε ότι για πλάτος κυματοδηγού πυριτίου γύρω από την περιοχή 

των 185 nm το μεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος βρίσκεται στην περιοχή του πολυμερικού 

κυματοδηγού, ενώ για την περίπτωση του προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου για πλάτος κυματοδηγού 

πυριτίου ίσο με 200 nm βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας βρίσκεται στην 

περιοχή του κυματοδηγού πυριτίου.   

Είναι προφανές ότι η εισαγωγή του στρώματος SiN οδηγεί σε ομαλότερη μεταφορά ισχύος, 

όπως αυτό φαίνεται από το γεγονός της μείωσης της κλίσης της καμπύλης επικάλυψης ανάλογα 

με το πάχος του SiN. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύει την αποδοτικότητα SSC, ενώ χαλαρώνει τους 

κατασκευαστικούς περιορισμούς, απαιτώντας πιο αργή κλίση της διεύρυνσης του taper. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι κάθε καμπύλη ολοκληρωμάτων επικάλυψης μπορεί να αναλυθεί σε τρία 

διαδοχικά μέρη, καθένα από τα οποία ικανοποιεί συγκεκριμένα χαρακτηρηστικά. Πιο 

συγκεκριμένα, το τμήμα αργής εισόδου, το ενδιάμεσο γρήγορο τμήμα και το αργό τμήμα εξόδου. 

Με αυτή την έννοια, η κωνικότητα του κυματοδηγού πυριτίου μπορεί να χωριστεί σε τρία 

γραμμικά τμήματα, έτσι ώστε να προσεγγίσει καλύτερα τη συνολική καμπύλη ολοκληρωμάτων 

επικάλυψης επικάλυψης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μετατροπή ισχύος και ευκολία στην 

κατασκευή. Το πλάτος εκκίνησης και τερματισμού κάθε τμήματος επιλέχθηκε διαισθητικά, με 

στόχο τη βέλτιστη γραμμικοποίηση κάθε τμήματος της καμπύλης ολοκληρώματος επικάλυψης. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-14, η στάθμη ισχύος του πρώτου τμήματος ρυθμίστηκε στο 5%, 10% 

ή 15%, ενώ η στάθμη ισχύος του δεύτερου ρυθμίστηκε σε 90% ή 95% με βάση την κλίση της 

αντίστοιχης καμπύλης ολοκληρώματος επικάλυψης. 
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Σχήμα 4-14. (a) Τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης ανάμεσα στον ΤΕ θεμελιώδη συμμετρικό υπερρυθμό 

κυματοδήγησης και στον τοπικό θελελιώδη ρυθμό, για πλάτος κυματοδηγού πυριτίου που κυμαίνεται μεταξύ 120 nm 

και 260 nm για ύψος του στρώματος SiN που κυμαίνεται από 0 nm έως 80 nm, και (b) Τιμές ολοκληρωμάτων 

επικάλυψης ανάμεσα στον ΤM θεμελιώδη συμμετρικό υπερρυθμό κυματοδήγησης και στον τοπικό θελελιώδη ρυθμό, 

για πλάτος κυματοδηγού πυριτίου που κυμαίνεται μεταξύ 50 nm και 150 nm για ύψος του στρώματος SiN που 

κυμαίνεται από 0 nm έως 80 nm 

Το βέλτιστο μήκος κάθε γραμμικού κωνικού τμήματος υπολογίστηκε αναπτύσσοντας μια 

ακολουθία τριών γραμμικών τμημάτων κυματοδηγού πυριτίου στο περιβάλλον διάδοσης EME. 

Ακολουθείται μια βήμα προς βήμα μεθοδολογία επίλυσης, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

συνολικής δομής. Από την άποψη αυτή, το μήκος του πρώτου και του τελευταίου τμήματος αρχικά 

μεταβάλλεται έτσι ώστε να ορίζονται τα τμήματα του taper που έχουν το μικρότερο ποσοστό 

συνεισφοράς όσον αφορά τη συνολική σύζευξη ισχύος. Ο Πίνακας 4-2 και ο Πίνακας 4-3 

συνοψίζει τα πλάτη εκκίνησης και τερματισμού του taper, καθώς και τα βέλτιστα μήκη του 

πρώτου και του τελευταίου τμήματος τόσο για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ πόλωση. Όπως 

μπορούμε να δούμε, επιλέξαμε ελάχιστο πλάτος κωνικότητας 50 nm, ανεξάρτητα από το πάχος 

SiN ή την πόλωση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε επαρκή μηχανική σταθερότητα των άκρων του 

κυματοδηγού πυριτίου, αποφεύγοντας συγχρόνως τη διέγερση υπερρυθμών υψηλότερης τάξης 

στο αρχή του taper, το οποίο θα επηρέαζε δυσμενώς την απόδοση σύζευξης της δομής SSC. 

Πίνακας 4-2. Τα αρχικά και τελικά πλάτη τμήματος, καθώς και τα απαιτούμενα μήκη του πρώτου και του τελευταίου 

τμήματος, για πάχος SiN που κυμαίνεται από 0 nm έως 80 nm για την TE πόλωση λειτουργίας 

 
Πίνακας 4-3. Τα αρχικά και τελικά πλάτη τμήματος, καθώς και τα απαιτούμενα μήκη του πρώτου και του τελευταίου 

τμήματος, για πάχος SiN που κυμαίνεται από 0 nm έως 80 nm για την TΜ πόλωση λειτουργίας 

 
Ακολούθως, μεταβλήθηκε το μήκος του ενδιάμεσου γραμμικού τμήματος κυματοδηγού 

πυριτίου, στοχεύοντας στην ομαλή σύζευξη ισχύος από τον πολυμερικό κυματοδηγό SU8 στην 

κωνική μορφή του κυματοδηγού πυριτίου, στην περιοχή προσαρμογής φάσης, αποφεύγοντας τη 
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σύζευξη υπόλοιπου οπτικής ισχύος σε υπερρυθμούς υψηλότερης τάξης. Το Σχήμα 4-15 

απεικονίζει την απόδοση σύζευξης ισχύος της σχεδιασμένης δομής SSC σε συνάρτηση του 

συνολικού μήκους του taper πυριτίου, καθώς μεταβάλλεται το μήκος του ενδιάμεσου γραμμικού 

τμήματος τόσο για την (α) ΤΕ όσο και για την (β) ΤΜ πόλωση. Είναι ξεκάθαρο ότι η αύξηση του 

ύψους του στρώματος SiN έχει μια σοβαρή επίδραση στο διαδιδόμενο φως το οποίο είναι TE 

πολωμένο, καθώς μειώνει το συνολικό μήκος κωνικότητας σχεδόν κατά 3 φορές, απαιτώντας 

μήκος κωνικής δομής μόνο 400 um για ύψος του στρώματος SiN ίσο με 80 nm. Από την άλλη 

πλευρά, η TM πόλωση παρουσιάζει κάπως μικρότερη βελτίωση, μειώνοντας κατά το ήμισυ το 

συνολικό μήκος του taper, καταλήγωντας σε 717 um μήκος του taper για πάχος του στρώματος 

SiN ίσο με 80 nm. Η διαφοροποίηση της βελτίωσης της οπτικής σύζευξης της ισχύος από τον 

πολυμερικό κυματοδηγό στον κυματοδηγού πυριτίου, ανάλογα με την πολωτική κατάσταση 

λειτουργίας, για δεδομένο πάχος του στρώματος SiN ήταν αρκετά αναμενόμενη λόγω των 

χαρακτηριστικών των πεδιακών κατανομών του ηλεκτρικού πεδίου τόσο για την ΤΕ όσο και για 

την ΤΜ πόλωση λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 4.1.2.2. Οι κυματισμοί που 

εμφανίζονται στο άνω όριο κάθε καμπύλης προέρχονται από τη συμβολή, πότε αναιρετική και 

πότε προσθετική, μεταξύ της ισχύος που έχει συζευχθεί στον θεμελιώδη υπερρυθμό 

κυματοδήγησης (μηδενικής τάξης υπερρυθμός) και του μικρού κλάσματος της ισχύος που έχει 

συζευχθεί στον 1ης τάξης υπερρυθμό κυματοδήγησης κατά τη διάρκεια της σύζευξης ισχύος από 

τον πολυμερικό κυματοδηγό στον κυματοδηγό πυριτίου. Αυτό δείχνει ότι, παρόλο που η 

γραμμικοποίηση των καμπυλών ολοκληρωμάτων επικάλυψης (Σχήμα 4-14), χρησιμοποιώντας 

τον διαχωρισμό τους σε 3 γραμμικά τμήματα, συνιστά μια ικανοποιητική και απλή προσέγγιση 

(δεδομένης της παρατήρησης ότι η κυμάτωση στην κορυφή της καμπύλης απόδοσης σύζευξης 

ισχύος είναι μικρότερη του 3%), περαιτέρω βελτιστοποίηση στο προφίλ του taper, με βάση την 

καμπύλη του ολοκληρώματος επικάλυψης, είναι σαφώς εφικτή [22], και θα μελετηθεί σε επόμενη 

παράγραφο. 

 
Σχήμα 4-15. Απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος του SSC, που αναπαριστάται έναντι της κωνικής δομής του 

κυματοδηγού πυριτίου, για μήκος του ενδιάμεσου τμήματος που κυμαίνεται μεταξύ 0 um και 1000 um για διάφορες 

τιμές υύψους του  διάφορες πάχος στρώματος SiN για την (a) TE, και (b) TM πόλωση λειτουργίας 

Τα προφίλ taper του κυματοδηγού πυριτίου εισήχθησαν σε περιβάλλον προσομοίωσης EME, 

και οι αντίστοιχες προσομοιώσεις διάδοσης τόσο για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ πόλωση, έλαβαν 
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μέρος και παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-15. Επιπλέον, διενεργήθηκαν 3 προσομοιώσεις διάδοσης, 

η μία υπό διάτηξη χωρίς την παρουσία στρώματος SiN, και οι άλλες δύο με παρουσία του 

στρώματος SiN, για πάχος 70 nm και 80 nm, αντίστοιχα. Το Σχήμα 4-16 απεικονίζει μια εντύπωση 

πλευρικής όψεως της διάδοσης του ηλεκτρικού πεδίου της ΤΕ και της ΤΜ πόλωσης που διαδίδεται 

στη δομή του SSC. Τα γραφήματα αποκαλύπτουν τη μείωση του αναγκαίου μήκους σύζευξης 

ισχύος, ενώ η συμβολή μεταξύ του μηδενικής τάξης και του ανώτερου βαθμού υπερρυθμού (1ης 

τάξης υπερρυθμος) αντιπροσωπεύεται από το πρότυπο συμβολής που εμφανίζεται στον 

πολυμερικό κυματοδηγό SU8. 

 
Σχήμα 4-16. Πλευρική απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου TE που διαδίδεται στον SSC για συνολικό μήκος 1050 um 

και ύψος στρώματος SiN: (a) 0nm, (b) 70nm και (c) 80nm. Πλευρική απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου TM που 

διαδίδεται στον SSC για συνολικό μήκος 1050 um και ύψος στρώματος SiN: (d) 0nm, (e) 70nm και (f) 80nm. 

Ο Πίνακας 4-4 συνοψίζει τις τελικές παραμέτρους σχεδίασης της δομής taper, τόσο για την ΤΕ 

όσο και για την ΤΜ πόλωση, συμπεριλαμβανομένου του πλάτους εκκίνησης και τερματισμού 

κάθε τμήματος καθώς και των αντίστοιχων μηκών του κάθε τμήματος όπως αυτά υπολογίστηκαν 

από τον επιλυτή διάδοσης σε περιβάλλον προσομοίωσης EME. 

Πίνακας 4-4. Τελικά χαρακτηριστικά του σχεδιαμένου SSC για την ΤΕ και ΤΜ πόλωση λειτουργίας 
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4.1.2.5. Τελική δομή taper για σύζευξη της TE και της TM πόλωσης 

Έχοντας καταλήξει στα χαρακτηρηστικά της κάθε δομής taper η οποία συζευγνύει οπτική ισχύ 

για κάθε μία από τις δύο πολώσεις ξεχωριστά, σε αυτή την παράγραφο επιδιώκεται, και 

επιτυγχάνεται ο σωστός σχεδιασμός μιας πολυγωνικής δομής taper, η οποία θα δίνει τη 

δυνατότητα σύζευξης της οπτικής ισχύος στον ίδιο κυματοδηγό πυριτίου. Από την άποψη αυτή, ο 

Πίνακας 4-4 αποκαλύπτει ότι η σύζεξη ισχύος για κάθε πόλωση λαμβάνει χώρα εντός 

διαφορετικής περιοχής πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, επιτρέποντας έτσι την διαδοχική 

διάταξη των μεμονωμένων τμημάτων σε μια δομή taper με περισσότερα των τριών τμημάτων που 

επιτρέπει ακολουθιακά πρώτα τη σύζευξη της οπτικής ισχύος της ΤΜ πόλωσης, και έπειτα την 

σύζευξη της οπτικής ισχύος της ΤΕ πόλωσης. Για το σκοπό αυτό, το πρώτο τμήμα της δομής taper 

που σχεδιάστηκε για την σύζευξη της οπτικής ισχύος της TE και το τελευταίο τμήμα της δομής 

taper που σχεδιάστηκε για την σύζευξη της οπτικής ισχύος της TM πόλωσης, συγχωνεύονται σε 

ένα κοινό κωνικό τμήμα που έχει ως αρχική τιμή τα 115 nm και ως τελική τιμή τα 183 nm πλάτος 

του πυρνήνα κυματοδηγού πυριτίου. Δεδομένου ότι το μήκος του τελευταίου τμήματος της δομής 

taper για την ΤΜ πόλωση, είναι αρκετά μικρότερο σε σύγκριση με εκείνο του πρώτου τμήματος 

της δομής taper για την TE πόλωση, η γωνία κλίσης του τελευταίου χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε 

να υπολογιστεί το απαιτούμενο μήκος για το καινούργιο συγχωνευμένο τμήμα. Η γωνία κλίσης 

αυτού του τμήματος, χαρακτηρίζεται από την προηγουμένως αναφρθείσα απόδοση σύζευξης 

οπτικής ισχύος και προσδιορίζεται σε 112.5 um μήκος. Το Σχήμα 4-17(a) απεικονίζει μια επάνω 

όψη του προφίλ δείκτη διάθλασης της δομής taper 5-τμημάτων που σχεδιάστηκε, και στη συνέχεια 

εισήχθη στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον προσομοίωσης EME, με σκοπό να διενεγερθεί 

προσομοίωση διάδοσης. Ο πίνακας ο οποίος παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-17(b) συγκεντρώνει τις 

τελικές παραμέτρους σχεδιασμού του κάθε τμήματος (αρχική και τελική τιμή πλάτους όσο και 

μήκος) τόσο για την TE όσο και για την TM πόλωση. 



170 

 

 
Σχήμα 4-17. (a) Το προφίλ του δείκτη διάθλασης της πολυ-τμηματικής κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου, (b) 

παράμετροι μήκους και πλάτους του κάθε τμήματος της πολυ-τμηματικής δομής, και Απότέλεσμα του διαδισόμενου 

πεδίου για (c) ΤΕ και (d) ΤΜ πόλωση λειτουργίας 

Η προσομοίωση διάδοσης η οποία έλαβε μέρος σε περιβάλλον προσομοίωσης EME κατέληξε 

σε συνολική απόδοση σύχευξης ίση με 99.47 % και 99.17 %,  για την ΤΕ και ΤΜ πόλωση 

αντίστοιχα. Στο Σχήμα 4-17(c) και Σχήμα 4-17(d) παρουσιάζονται παραστάσεις πλευρικής όψης 

του διαδιδόμενου ηλεκτρικού πεδίου για ΤΕ και ΤΜ πόλωση αντίστοιχα, όσο αυτά διαδίδονται 

ταυτόχρονα μέσα στην πολυγωνική δομή 5 τμημάτων του SSC. Η λειτουργία του SSC η οποία 

είναι μη ευαίσθητη ως προς τη συμπεριφορά του επαληθεύτηκε με σάρωση του μήκους κύματος 

από 1525 nm έως και 1570nm με 5nm βήμα. Το Σχήμα 4-18 παρουσιάζει τη φασματική 

συμπεριφορά της δομής SSC που καταδεικνύει αποδοτικότητα μετατροπής μεγαλύτερη του 90% 

τόσο για την πόλωση ΤΕ όσο και για την ΤΜ για όλο το φασματικό εύρος υπό εξέταση. 

 
Σχήμα 4-18. Φασματική συμπεριφορά του SSC 
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Το Σχήμα 4-19(a) απεικονίζει μια τρισδιάστατη απεικόνιση της προτεινόμενης δομής SSC, 

συμπεριλαμβανομένου του 1D SU8 taper (A), που σχολιάστηκε στην 4.1.1.3, στον "καθαρό" 

πολυμερικό SU8 κυματοδηγό (Β), και στην 5-βημάτων taper δομή πυριτίου (C). Ο πίνακας που 

φαίνεται στο Σχήμα 4-19(b) συνοψίζει τις τιμές των επιμέρους απωλειών ανά τμήμα του SSC, 

καταλήγωντας στην συνολική απόδοση σύζευξης του SSC, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών 

διεπαφής Glass-to-SU8 που υπολογίστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αποκαλύπτοντας 

απώλεια σύζευξης Glass-to-Silicon λιγότερη από 1 dB τόσο για πόλωση TE όσο και TM . 

 

  

 
Σχήμα 4-19. (a) Τρισδιάστατη απεικόνιση της προτεινόμενης δομής SSC και (b) Συνολικές απώλειες σύζευξης της 

διεπαφής κυματοδηγού γυαλιού και κυματοδηγού πυριτίου 

4.2. Οπτική διασύνδεση πολυμερικού κυματοδηγού με κυματοδηγό πυριτίου 

αξιοποιώντας δομή στρώματος SiN 

Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα της σύζευξης οπτικής ισχύος από 

πολυμερικό κυματοδηγό σε κυματοδηγούς ολοκληρωμένους σε πλακίδιο πυριτίου. Η διεπαφή 

αποτελείται από πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου, με τη βοήθεια στρώματος νιτριδίου του 

πυριτίου (SiN), flip-chip bonded σε οπτική πολυμερική πλατφόρμα. Η αριθμητική μελέτη η οποία 

σχολιάζεται εδώ,  εξετάζει σχολαστικά τους μηχανισμούς σχεδίασης της διεπαφής πολυμερικού 

κυματοδηγού και κυματοδηγού πυριτίου καθώς και τους μηχανισμούς απώλειας ισχύος αυτής της 

διάταξης. Επίσης, προχωράμε ένα βήμα παραπάνω στη μελέτη αυτή σε σχέση με την Ενότητα 4.1. 

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε μια κωνική δομή taper στη μεριά της πλατφόρμας πυριτίου, η 

οποία δεν βασίζεται πια σε μια κωνική δομή τριών τμημάτων (ή 5 τμημάτων) αλλά σε μια συνεχή 

εξίσωση πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου σε σχέση με το μήκος του. Η δομή αυτή taper 

καθορίζεται από συγκεκριμένες και καθορισμένες απώλειες ανά μονάδα μήκους (Constant Loss 

Taper - CLT), και αποτελεί βελτιωμένη λύση για το σχεδιασμό του οπτικού συζεύκτη, σε σχέση 

με το taper συγκεκριμένων τμημάτων όπως μελετήθηκε στην Ενότητα 4.1. Επίσης, μελετάται η 

οπτική συμπεριφορά του στρώματος SiN, η αύξηση της σύζευξης οπτικής ισχύος καθώς και οι 
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επιπλέον απώλειες που εισάγει στη δομή η ίδια η παρουσία του. Η αριθμητική αυτή μελέτη 

βασίζεται σε τιμές απωλειών διάδοσης προερχόμενες από πειραματικά αποτελέσματα.  

Πολλές μελέτες σχετικά με συστήματα οπτικής σύζευξης ισχύος τα οποία βασίζονται σε 

αδιαβατική μεταφορά ισχύος [16],[17] χρησιμοποιούν ένα ενδιάμεσο στρώμα SiN μεταξύ της 

πλατφόρμας χαμηλής αντίθεσης δείκτη διάθλασης και της πλατφόρμας πυριτίου, με στόχο την 

χαλάρωση των αυστηρών απαιτήσεων κατασκευής και αξιολόγησης καθώς και την 

ελαχιστοποίηση των απωλειών στην απότομη διεπαφή όπου εμφανίζεται ο κυματοδηγός πυριτίου. 

Εντούτοις, η επίδραση του στρώματος SiN στην απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος του συζεύκτη 

θα πρέπει να μελετηθεί, καθώς και να ποσοτικοποιηθεί έναντι της πρόσθετης απώλειας εισόδου 

την οποία εισάγει στη διάταξη. Οι πρόσθετες απώλειες οφείλονται κυρίως σε απώλειες σκέδασης 

στην επιφάνεια του στρώματος SiN (στην τραχύτητα από την οποία χαρακτηρίζεται), αντί στην 

απορρόφηση υλικού [18]. Η τραχύτητα της επιφάνειας του στρώματος SiN εξαρτάται από τη 

διαδικασία κατασκευής του, είτε Χαμηλής Πίεσης Χημική Εναπόθεση Ατμών (LPCVD) είτε 

εμπλουτισμένη με πλάσμα χημική εναπόθεση ατμών (PECVD) [23]. Στη βιβλιογραφία υπάρχει 

πληθώρα αναφορών όσον αφορά το προφίλ τραχύτητας που χαρακτηρίζει τα πλευρικά τοιχώματα 

των κυματοδηγών, και έχει ποσοτικοποιηθεί και βελτιστοποιηθεί, βελτιστοποιώντας τις τεχνικές 

κατασκευής και εγκοπής-etcing [24]-[26]. Ωστόσο, η τραχύτητα στις επάνω και κάτω επιφάνειες 

κυματοδηγών, αλλά και στρωμάτων υλικών δεν έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή λόγω του 

γεγονότος ότι η τραχύτητα του πλευρικού τοιχώματος θεωρείται αρκετά σημαντική σε 

κυματοδηγούς που ερευνήθηκαν, καθώς πολλές από τις προηγούμενες μελέτες βασίστηκαν σε 

στιλβωμένα SiPh wafers [18]. Στις επόμενες παραγράφους, μαζί με την σχεδίαση της κωνικής 

δομής του κυματοδηγού πυριτίου θα μοντελοποιηθούν και θα συνυπολογισθούν οι απώλειες 

διάδοσης οι οποίες οφείλονται στην τραχύτητα των πλευρικών επιφανειών του κυματοδηγού 

πυριτίου, καθώς και στη τραχύτητα της άνω και κάτω επιφάνειας του στρώματος SiN. 

Ποσοτικοποιώντας αυτές τις απώλειες διάδοσης θα προσδιοριστεί στη συνέχεια και το βέλτιστο 

μήκος του οπτικού συζεύκτη. Οι απότομες μεταβάσεις στις διεπαφές σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο 

που να ελαχιστοποιούν τις απώλειες εισόδου, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται οι βέλτιστες δομές 

taper, για κάθε συγκεκριμένο πάχος κατασκευής του στρώματος SiN. Αυτή η εκτεταμένη μελέτη 

καταλήγει σε σχόλια σχετικά με τη χρήση του στρώματος SiN σε αδιαβατικούς συζεύκτες ισχύος 

και την τελική βελτίωση που παρουσιάζεται στην απόδοση σύζευξης ισχύος του οπτικού 

συζεύκτη.  

4.2.1. Μεθοδολογία σχεδιασμού του οπτικού συζεύκτη 

Οι κυματοδηγοί πυριτίου κατασκευάζονται σε πλακίδιο ολοκλήρωσης πυριτίου, strip διάταξης, 

ύψους 220 nm. Το τυπικό πλάτος του κυματοδηγού είναι 450 nm, ενώ η γωνία εγχάραξης θα 

θεωρηθεί 2°. Ο δείκτης διάθλασης του κυματοδηγού πυριτίου θεωρείται 3.45.    
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Σχήμα 4-20. Τρισδιάστατη δομή της προτεινόμενης δομής συζεύκτη πολυμερικού κυματοδηγού με κυματοδηγό 

πυριτίου 

Στη συνέχεια, οι κυματοδηγοι πυριτίου επικαλύπτονται με στρώμα LTO πάχους 520 nm (RI = 

1.44), ένα στρώμα που επιτρέπει την παθητικοποίηση και την ανάπτυξη ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

πάνω από το πλακίδιο πυριτίου. Το LTO είναι ένα οξείδιο υψηλής ποιότητας, προσφέροντας 

επαρκή και ομοιογενή προστασία των ευαίσθητων κυματοδηγών πυριτίου. Ένα επιπλέον λεπτό 

στρώμα SiN (RI = 2.00) εναποτίθεται πάνω από το στρώμα LTO, προτού το πλακίδιο του πυριτίου 

εναποτεθεί στην πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης. Ένα συγκολλητικό στρώμα ύψους 100 

nm (RI = 1.54) εναποτείθεται ανάμεσα στις δύο πλατφόρμες ολοκλήρωσης. Οι διαστάσεις του 

πυρήνα του πολυμερικού κυματοδηγού είναι 10 μm × 5 μm, χαρακτηριζόμενος από δείκτη 

διάθλασης ίσο με 1.577, ενώ το υπόστρωμα του πολυμερικού κυματοδηγού από δείκτη διάθλασης 

ίσο με 1.57. Μια τρισδιάστατη απεικόνιση του προτεινόμενου οπτικού συζεύκτη φαίνεται στο 

Σχήμα 4-20 , ενώ η διατομή του οπτικού συζεύκτη φαίνεται στο Σχήμα 4-21(a). Η πλάγια όψη του 

συζεύκτη απεικονίζεται στο Σχήμα 4-21(b), ενώ η κατεύθυνση διάδοσης του φωτός και η 

κατεύθυνση σύζευξης της οπτικής ισχύος από τον πολυμερικό κυματοδηγό  στον κυματοδηγό 

πυριτίου απεικονίζεται με μια διακεκομμένη γραμμή. 
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Σχήμα 4-21. (a) Διατομή του οπτικού συζεύκτη, και (b) Πλαάγια όψη του οπτικού συζεύκτη 

Ο σχεδιασμός του οπτικού συζεύκτη βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της απώλειας ζεύξης. 

Υποθέτοντας ότι διεγείρεται μόνο ο θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός διάδοσης, η απόδοση σύζευξης του 

οπτικού συζεύκτη ορίζεται ως το κλάσμα της ισχύος του θεμελιώδους ΤΕ ρυθμού διάδοσης το 

οποίο στο τέλος του οπτικού συζεύκτη, έχει συζευχθεί και κυματοδηγείται στον κυματοδηγό 

πυριτίου. Σκοπός λοιπόν της διαδικασίας σχεδίασης είναι να προσδιοριστούν μια σειρά 

παραμέτρων οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης αυτών των 

μηχανισμών απώλειας , και πιο συγκεκριμένα:  

α) ύψος του στρώματος SiN  

β) σχήμα taper πυριτίου  

γ) συνολικό μήκος συζεύκτη 

Θα διερευνυθούν τρεις μηχανισμοί που εισάγουν απώλειες στη διάταξη του οπτικού συζεύκτη 

και που συνεισφέρουν  στην ολική απώλεια του συζεύκτη διερευνώνται. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Απώλειες διάδοσης στην πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου: Οι απώλειες διάδοσης είναι 

αποτέλεσμα μιας σειράς μηχανισμών απωλειών, όπως η απορρόφηση του υλικού, η κακή ποιότητα 

κατασκευής του υλικού, η διαρροή οπτικής ισχύος στο υπόστρωμα του πυριτίου και οι απώλειες 

σκέδασης λόγω τραχύτητας σε μια σειρά επιφανειών. Δεδομένου ότι όλα τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στην προτεινόμενη δομή οπτικού συζεύκτη είναι εξαιρετικά διαφανή για 

λειτουργία σε μήκη κύματος εντός της C-band εύρους ζώνης, η κατασκευή υλικού θεωρείται ότι 

είναι υψηλής ποιότητας και δεν υπολογίζονται οπτικοί ρυθμοί διαρροής κατά μήκος ολόκληρου 

του οπτικού συζεύκτη, η ύπαρξη τραχύτητας στις διαχωριστικές επιφάνειες και τα επαγόμενα 

φαινόμενα σκέδασης θεωρούνται ως ο κυρίαρχος μηχανισμός εισαγωγής απωλειών διάδοσης [18]. 

Όπως έχει αναφερθεί και στα προηγουμένα κεφάλαια, για λειτουργία του οπτικού συζεύκτη για 

ΤΕ πόλωση, οι επιφάνειες που περιορίζονται στην υψηλή πυκνότητα ηλεκτρομαγνητικής 

ενέργειας και συνεπώς συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή απωλειών σκέδασης, είναι 

τα πλευρικά τοιχώματα του κυματοδηγού πυριτίου καθώς και τα άνω και κάτω όρια του 

στρώματος SiN[33].  
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Απώλειες λόγω απότομων μεταβολών στην πολυμερική πλατφόρμα: Οι απώλειες αυτές θα 

πρέπει να διερευνηθούν σε απότομες διεπαφές, όπως η ακμή του πλακιδίου πυριτίου (διεπαφή Α 

στο Σχήμα 4-21(b) και η άκρη του taper (ακίδα του taper) του κυματοδηγού πυριτίου (διεπαφή Β 

στο Σχήμα 4-21(b)). Προκειμένου να υπολογιστεί η απώλεια σε αυτές τις διεπαφές, οι κάθετες 

διατομές τους εισάγονται σε περιβάλλον προσομοίωσης ηλεκτρομαγνητικής επίλυσης 

πεπερασμένων στοιχείων διαφορών (FDE) και προσομοίωσης επέκτασης ιδιο-ρυθμών (EME), 

εμπορικά διαθέσιμα από την Lumerical. Η διαδικασία υπολογισμού των απωλειών αυτών 

περιλαμβάνει τον υπολογισμό της κατανομής του ηλεκτρικού πεδίου του θεμελιώδους ρυθμού 

διάδοσης στις δύο μεριές της διεπαφής και τον συνεπακόλουθο υπολογισμο των ολοκληρωμάτων 

επικάλυψης των ρυθμών αυτών. 

Απόδοση σύζευξης ισχύος από τον πολυμερικό κυματοδηγό στον κυματοδηγό πυριτίου 

διαμέσου της κωνικής δομής taper: Η αποτελεσματικότητα της ζεύξης αυτής έγκειται στο 

σχεδιασμό μιας αδιαβατικής λειτουργίας ανάστροφα κωνικής δομής taper η οποία θα συμβάλλει 

στην ελαχιστοποίηση των απωλειών σύζευξης. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός 

ενός CLT taper, ο οποίος θα βασιστεί στον υπολογισμό των θεμελιωδών υπερρυθμών του 

συζευγμένου συστήματος πολυμερικού κυματοδηγού-κυματοδηγού πυριτίου. Ο υπολογισμός 

αυτός λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον προσομοίωσης FDE. Στη συνέχεια, ακολουθείται μια 

διαδικασία βελτιστοποίησης και η απόδοση του taper υπολογίζεται σε περιβάλλον προσομοίωσης 

EME. 

4.2.2. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση του οπτικού συζεύκτη 

Σε αυτή την ενότητα, κάθε μηχανισμός απώλειας διερευνάται ξεχωριστά, με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του οπτικού συζεύκτη. Ο σχεδιασμός του οπτικού 

συζεύκτη ξεκινά με τη μεθοδολογία προσομοίωσης και υπολογισμού των απωλειών διάδοσης οι 

οποίες εισάγονται από τις διαχωριστικές επιφάνειες του κυματοδηγού πυριτίου και του στρώματος 

νιτριδίου του πυριτίου,και ακολουθεί ο υπολογισμός των απωλειών της πολυμερικής πλατφόρμας. 

Ως τελικό βήμα, σχεδιάζεται η βέλτιστη δομή taper και υπολογίζεται η απόδοση σύζευξης ισχύος 

από τον πολυμερικό κυματοδηγό στον κυματοδηγό πυριτίου διαμέσου της δομής αυτής. 

4.2.2.1. Απώλειες σκέδασης στην πλατφόρμα πυριτίου 

Οι απώλειες σκέδασης ερευνώνται κατά μήκος του οπτικού συζεύκτη, και επικεντρώνονται 

στις απώλειες σκέδασης που εισάγονται λόγω της τραχύτητας στις άνω και κάτω επιφάνειες του 

στρώματος SiN, καθώς και στις πλευρικές επικλινείς επιφάνειες του κυματοδηγού πυριτίου. Το 

προφίλ της τραχύτητας των πλευρικών τοιχωμάτων του κυματοδηγού πυριτίου προσδιορίζεται 

κυρίως από τη διαδικασία λιθογραφίας δέσμης ηλεκτρονίων (e-beam lithography) που 

χρησιμοποιείται και από τον αριθμό των βημάτων της κατασκευαστικής αυτής διαδικασίας που 

λαμβάνουν χώρα [28-20] . Το προφίλ της τραχύτητας του στρώματος SiN, το οποίο εναποτίθεται 

ομοιόμορφα σε ολόκληρο το πλακίδιο πυριτίου, εξαρτάται κυρίως από τη διαδικασία εναπόθεσης 

του στρώματος SiN[18]. Στη βιβλιογραφία προτείνονται πολυάριθμες μέθοδοι για τον υπολογισμό 

του ποσοστού αυτού της ισχύος το οποίο σκεδάζεται από μια επιφάνεια που χαρακτηρίζεται από 

ένα συγκεκριμένο προφίλ τραχύτητας [29-31]. Αυτά τα μοντέλα προσομοιώνουν πλήρως τη 

σκέδαση του φωτός εξαιτίας της ύπαρξης τραχείας επιφάνειας στο σύνορο του κυματοδηγού. 
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Ωστόσο, οι προσομοιώσεις αυτές απαιτούν μεγάλες ποσότητες υπολογιστικών πόρων, λόγω της 

παρουσίας δομών με μεγέθη κλίμακας κάτω του νανομέτρου (sub-nanometer), καθώς χρειάζεται 

να προσομοιωθούν πλήρως όλα τα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν την επιφάνεια του κυματοδηγού. 

Επιπλέον δεν θα ήταν καθόλου σύμφορη υπολογιστικά η μέθοδος αυτή προσομοίωσης για δομές 

με μεταβλητό πλάτος διαστάσεις διατομής, όπως η κωνική δομή taper. Στη μελέτη αυτή, η μέθοδος 

μοντελοποίησης όπως περιγράφεται στο [32], έχει υιοθετηθεί για τον υπολογισμό των απωλειών 

σκέδασης κατά μήκος όλου του οπτικού συζεύκτη. Το μοντέλο αυτό για τον υπολογισμό των 

απωλειών σκέδασης βασίζεται στην προσθήκη ενός επιπλέον απορροφητικού ομοιογενούς 

στρώματος στην επιφάνεια σκέδασης με συγκεκριμένη τιμή τόσο του πραγματικού όσο και του 

φανταστικού μέρους του δείκτη διάθλασης (RI). Ως αποτέλεσμα, οι απώλειες σκέδασης 

μοντελοποιούνται με έναν μηχανισμό που θα λέγαμε ότι προσομοιάζει με τον μηχανισμό της 

απορρόφησης υλικού, για τις διαχωριστικές επιφάνειες των επιφανειών που χαρακτηρίζονται από 

τραχύτητα. Το φανταστικό λοιπόν μέρος του δείκτη διάθλασης, ενεργοποιεί έναν μηχανισμό που 

μοιάζει με τον μηχανισμό εισαγωγής απωλειών λόγω απορρόφησης υλικού, μοντελοποιώντας 

αρκετά ικανοποιητικά τον μηχανισμό εισαγωγής απωλειών λόγω σκέδασης. 

Η εγκάρσια διατομή του μοντέλου του κυματοδηγού πυριτίου που υιοθετήθηκε λοιπόν, 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4-22(a). Το ύψος του κυματοδηγού πυριτίου (hwg) είναι 220 nm, το 

ονομαστικό του πλάτος είναι 450 nm (winit), και είναι γραμμένος με γωνία 2° (θ). Η 

μοντελοποίηση της τραχύτητας γίνεται όπως προ-είπαμε με την εισαγωγή δύο πρόσθετων 

απορροφητικών στρωμάτων, ένα σε κάθε πλευρική επιφάνεια του κυματοδηγού. Δεδομένου ότι 

το προφίλ της τραχύτητας εφαρμόζεται στην ίδια τυχαία κατανομή (τόσο θετικές όσο και 

αρνητικές τιμές) γύρω από την τιμή του winit , το κέντρο του κάθε τμήματος απορρόφησης 

βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο με το ακριβές όριο του αρχικού κυματοδηγού. Ως εκ τούτου, 

το νέο μη απορροφητικό τμήμα κυματοδηγού έχει πλάτος wwg με αποτέλεσμα winit = wwg + wres. 

Τα δύο απορροφητικά μέρη χαρακτηρίζονται από μια συγκεκριμένη τιμή φανταστικού μέρους του 

δείκτη διάθλασης. Η τιμή αυτή σε αυτή τη μελέτη ορίζεται αντιστρόφως κατά τιούτο τρόπο που 

να αντιστοιχεί σε ορισμένη τιμή απωλειών διάδοσης για τις ονομαστικές διαστάσεις του 

κυματοδηγού πυριτίου. Εδώ χρησιμοποιούνται πειραματικές μετρήσεις από κατασκευασμένα 

πλακίδια πυριτίου ως αναφορά για τον υπολογισμό της τιμής του φανταστικού μέρους του δείκτη 

διάθλασης φανταστικής τιμής RI των τμημάτων απορρόφησης του κυματοδηγου πυριτίου. 

Παρόμοια ανάλυση χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση των απωλειών σκέδασης οι οποίες 

εισάγονται από το άνω και κάτω όριο του στρώματος του νιτριδίου του πιριτίου. Όπως 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4-22(b), το στρώμα SiN αποτελείται από το κύριο μέρος με ύψος ίσο με 

hlayer, και δείκτη διάθλασης ίσο με  ίσο SiN RI. Τα δύο υπολειπόμενα απορροφητικά μέρη που 

προκύπτουν στην άνω και κάτω διαχωριστική επιφάνεια του στρώματος SiN, έχουν ύψος ίσο με 

hres. Το κέντρο κάθε τέτοιου μέρους βρίσκεται στα όρια του αρχικού στρώματος SiN (hinit = hlayer 

+ hres). Η τιμή του πραγματικού μέρους του δείκτη διάθλασης του άνω απορροφητικού τμήματος 

βρισκεται στο πεδίο τιμών μεταξύ της τιμής του δείκτη διάθλασης του SiN και του δείκτη 

διάθλασης του περιβλήματος (overcladding), ενώ η τιμή του πραγματικού μέρους του δείκτη 

διάθλασης του κάτω απορροφητικού τμήματος βρισκεται στο πεδίο τιμών μεταξύ της τιμής του 
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δείκτη διάθλασης του SiN και του δείκτη διάθλασης του κάτω στρώματος περιβλήματος 

(cladding). Η τιμή του φανταστικού μέρους του δείκτη διάθλασης των δύο αυτών απορροφητικών 

τμημάτων ορίζεται αντιστρόφως από τις πειραματικά μετρημένες απώλειες διάδοσης των 

κυματοδηγών πυριτίου περιβεβλημμένες με λεπτό στρώμα SiN. Η τιμή του φανταστικού μέρους 

του δείκτη διάθλασης καθορίζεται, ως εκ τούτου, από τις δεδομένες πρόσθετες απώλειες διάδοσης 

που έχουν εισαχθεί λόγω τραχύτητας στο άνω και κάτω όριο του στρώματος SiN.  

 
Σχήμα 4-22. Μοντελοποίηση των απωλειών διάδοσης, λόγω απωλειών σκέδασης, στις επιφάνειες του: (a) 

κυματοδηγού πυριτίου, και (b) στρώματος του νιτριδίου του πυριτίου 

Τα χαρακτηριστικά τα σχετικά με την διατομή τόσο για τον κυματοδηγό πυριτίου όσο και για 

το στρώμα νιτριδίου του πυριτίου, τα οποία μοντελοποιούν τις απώλειες σκέδασης επί των 

επιφανειών τους, συνοψίζονται στον Πίνακας 4-5(a) και στον Πίνακας 4-5(b), αντίστοιχα. Σε αυτή 

τη μελέτη, τα υπολειπόμενα απορροφητικά μέρη του κυματοδηγού πυριτίου επιλέγονται ώστε να 

έχουν πλάτος 4 nm (wres= 4 nm), ενώ τα απορροφητικά τμήματα του στρώματος SiN επιλέγονται 

να έχουν ύψος ίσο με 4 nm (hres = 4 nm). Αυτές οι τιμές είναι μικρότερες από 10 nm, αποδεκτές 

για να μοντελοποιήσουν ικανοποιητικά τις απώλειες σκέδασης σε πλατφόρμες ολοκλήρωσης [32]. 

Η τιμή των απωλειών διάδοσης εξήχθη από πειραματικές μετρήσεις επί κατασκευασμένων 

κυματοδηγών πυριτίου επικαλυμένων με LTO, αλλά και κατασκευασμένων κυματοδηγών 

πυριτίου επικαλυμένων πρώτα με στρώμα LTO, και έπειτα με στρώμα SiN. Οι απώλειες διάδοσης 

για τους κυματοδηγούς πυριτίου επικαλυμένων με LTO μετρήθηκαν 0.77 dB / cm, ενώ οι απώλειες 

διάδοσης των κυματοδηγών πυριτίου επικαλυμένων με LTO, μετά την εναπόθεση στρώματος SiN, 

μετρήθηκαν σε 1.4 dB / cm. Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 

εξετάστηκαν. Στην κάθε μία από αυτές χρησιμοποιήθηκε διαφορετική τιμή για το φανταστικό 

μέρος του δείκτη διάθλασης για τα υπολειπόμενα απορροφητικά τμήματα του στρώματος SiN. 

Όλες αυτές οι τρεις διαμορφώσεις χαρακτηρίζονται από απώλειες διάδοσης 0.77 dB / cm εξαιτίας 

της τραχύτητας των πλευρικών τοιχωμάτων του κυματοδηγού πυριτίου για ονομαστικό πλάτος 

κυματοδηγού πυριτίου ίσο με 450 nm.  

Configuration 0: Οι απώλειες σκέδασης λόγω της παρουσίας στρώματος SiN είναι 0 dB / cm 

για την πρώτη περίπτωση όπου θεωρείται ομοιόμορφο χωρίς σκεδαστικές οριακές επιφάνειες το 

στρώματος SiN (configuration 0 - conf. 0) 

 Configuration 1: Οι απώλειες σκέδασης λόγω της παρουσίας στρώματος SiN είναι 0.23 dB / 

cm όπου θεωρείται στρώμα SiN με χαμηλά σκεδαστικές οριακές επιφάνειες 
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Configuration 2: Οι απώλειες σκέδασης λόγω της παρουσίας στρώματος SiN είναι 0.63 dB / 

cm όπου θεωρείται στρώμα SiN με σκεδαστικές οριακές επιφάνειες 

Η τρίτη περίπτωση (conf. 2) ανταποκρίνεται στις πραγματικά μετρηθείσες τιμές απωλειών 

διάδοσης κυματοδηγών πυριτίου επικαλυμμένους με στρώμα SiN, ενώ η πρώτη περίπτωση (conf. 

0) αποτελεί την ιδανική περίπτωση όπου καθόλου οπτική ισχύς δε σκεδάζεται από τις οριακές 

επιφάνειες του στρώματος SiN. Η τιμή του φανταστικού μέρους του δείκτη διάθλασης των 

απορροφητικών υπολειπόμενων μερών του πυριτίου υπολογίζεται λοιπόν για τη δεδομένη τιμή 

απωλειών διάδοσης, και δεδομένου πλάτους ίσο με 4 nm, σε 0.0002772. Η τιμή του φανταστικού 

μέρους του δείκτη διάθλασης των άνω και κάτω απορροφητικών υπολειπόμενων μερών του SiN 

υπολογίζεται σε 0 / 0.00984 / 0.02554 για το conf.0 / conf.1 / conf.2, αντίστοιχα. Οι τιμές 

εξάγονται μέσω προσομοιώσεων σε περιβάλλον FDE για κυματοδηγούς πυρήνων ονομαστικού 

πλάτους 450 nm. Οι τιμές αυτές των ιδιοτήτων των υλικών συνοψίζονται και παροθσιάζονται στις 

πρώτες στήλες του Πίνακας 4-6. 

4.2.2.2. Απώλειες διάδοσης και διεπαφών στην πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης 

Οι απώλειες όσον αφορά την πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης θα διερευνυθούν στις 

διεπαφές Α και Β όπως φαίνεται στο Σχήμα 4-21(b). Θα μελετηθεί η απώλεια που εισάγει η κάθε 

διεπαφή καθώς και οι απώλειες διάδοσης του πολυμερικού κυματοδηγού λόγω της παρουσίας 

στρώματος SiN (από τη διεπαφή Α μέχρι τη διεπαφή Β). Το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό του 

οπτικού συζεύκτη θα θεωρηθεί ο προσδιορισμός των απωλειών που εισάγονται στην διεπαφή Α. 

Ο πυρήνας του πολυμερικού κυματοδηγού προσεγγίζει την άκρη του πλακιδίου του πυριτίου (chip 

edge), με αποτέλεσμα ο θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός λειτουργίας που κυματοδηγείται μέσα σε αυτόν 

να ¨συναντάει¨ ξαφνικά μια απότομη αλλαγή στο προφίλ του δείκτη διάθλασης στη διατομή επί 

της κατεύθυνσης διάδοσης. Ο προσδιορισμός των απωλειών που εισάγονται σε αυτή τη διεπαφή, 

θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων μίας σειράς προσομοιώσεων σε περιβάλλον 

προσομοίωσης FDE. Υπολογίζεται αρχικά το προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου του θεμελιώδους 

ρυθμού κυματοδήγησης του πολυμερικού κυματοδηγού πριν τη διεπαφή Α. Στη συνέχεια, 

υπολογίζονται τα προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου του θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης του 

πολυμερικού κυματοδηγού μετά τη διεπαφή Α, για διαφορετικές τιμές ύψους του στρώματος SiN. 

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των θεμελιωδών ρυθμών 

αμέσως πριν και αμέσως μετά τη διεπαφή Α, για τις αντίστοιχες τιμές του ύψους του στρώματος 

του SiN. Οι τιμές των ολοκληρωμάτων αυτών επικάλυψης προσδιορίζουν την απόδοση της 

οπτικής ζεύξης αυτής της διεπαφής και ως εκ τούτου τις απώλειες που αυτή εισάγει. Τα 

αποτελέσματα αυτών των προσομοιώσεων μεταβάλλοντας το ύψος του στρώματος SiN, 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-23(a). Είναι σαφές ότι όταν το ύψος του στρώματος SiN υπερβαίνει 

την τιμή των 70 nm, η τιμή των απωλειών η οποία εισάγει η διεπαφή Α αυξάνεται αρκετά. Όπως 

φαίνεται και από τις κατανομές του ηλεκτρικού πεδίου μέσα στο Σχήμα 4-23(a),  όσο αυξάνεται 

το ύψος του στρώματος του SiN, ο ρυθμός κυματοδήγησης ¨τραβιέται¨ προς την κατεύθυνση του 

στρώματος πυριτίου και έτσι μειώνεται η αποδοτικότητα ζεύξης της διεπαφής Α. 

Πίνακας 4-5. Γεωμετρικά χαρακτηρηστικά του μοντέλου απωλειών διάδοσης για: (a) κυματοδηγό πυριτίου, και (b) 

στρώμα νιτριδίου του πυριτίου 
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Στη συνέχεια, ο ρυθμός κυματοδήγησης που υποστηρίζεται από τον πολυμερικό κυματοδηγό, 

διαδίδεται από την διεπαφή Α μέχρι την διεπαφή Β. Κατά την απόσταση αυτή της διάδοσης, μέρος 

της οπτικής ισχύος που κυματοδηγείται εκτός του πυρήνα του πολυμερικού κυματοδηγού, και 

κυματοδηγείται επί των άνω και κάτω οριακών επιφανειών του στρώματος SIN, υφίσταται 

φαινόμενα σκέδασης. Θα θεωρήσουμε την απόσταση από την διεπαφή Α μέχρι την διεπαφή Β ίση 

με 100 um, μια τυπική απόσταση από την άκρη του πλακιδίου του πυριτίου, μέχρι το σημείο όπου 

μπορούν να έχουν κατασκευαστεί οι κυματοδηγοί πυριτίου. Οι απώλειες σκέδασης λόγω 

αλληλεπίδρασης μέρους της κυματοδηγούμενης οπτικής ισχύος με τις σκεδαστικές επιφάνειες του 

στρώματος SiN μοντελοποιούνται  χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στην 

Ενότητα 4.2.2.1. Η διάταξη λοιπόν αυή εισάγεται σε περιβάλλον προσομοίωσης 3D-EME, όπου 

και εκτελούνται προσομοιώσεις διάδοσης εντός του πολυμερικού κυματοδηγού και για τις τρεις 

περιπτώσεις απωλειών σκέδασης του στρώματος SiN (conf. 0, 1, 2). Για κάθε μία πό αυτές τις 

περιπτώσεις μεταβάλλεται το ύψος του στρώματος του SiN από 0 nm έως και 100 nm. Τα 

αποτελέσματα αυτών των προσομοιώσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-23(b).  
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Σχήμα 4-23. Απώλειες σκέδασης του πολυμερικού ρυθμού στην άκρη του πλακιδίου του πυριτίου (διεπαφή Α) 

μεταβάλλοντας το ύψος του στρώματος SiN, και (b) Απώλειες διάδοσης του θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης 

που υποστηρίζεται από τον πολυμερικό κυματοδηγό για 100 um απόσταση (διεπαφή Α μέχρι διεπαφή Β) 

μεταβάλλοντας το ύψος του στρώματος SiN, για το σετ διαμορφώσεων υλικού SiN 

 

Έπειτα, ο θεμελιώδης ρυθμός κυματοδήγησης του πολυμερικού κυματοδηγού "συναντά" το 

άκρο του taper (taper tip) του κυματοδηγού πυριτίου (διεπαφή Β στο Σχήμα 4-21(b)). Σε αυτό το 

σημείο προτιμάται το άκρο του taper να είναι όσο πιο στενό γίνεται, προκειμένου να 

ελαχιστοποιείται η επίδραση της απότομης αλλαγής του προφίλ του δείκτη διάθλασης αμέσως 

μετά τη διεπαφή Β στην αποδοτικότητα ζεύξης. Ωστόσο, δεν συνιστάται η κατασκευή ενός 

κωνικού άκρου πλάτους μικρότερου από 50 nm , για να εξασφαλιστεί η μηχανική σταθερότητα 

του taper, και να αποφευχθεί η κατάρρευση και η καταστροφή του [33],[34] . Η απώλεια η οποία 

εισάγεται εξ΄αιτίας της διεπαφής Β θα μπορούσε να υπολογιστεί σύμφωνα με την ίδια διαδικασία 

που ακολουθήθηκε για την απώλεια της διεπαφής Α, αλλά προτιμούμε να εντάξουμε αυτές τις 

προσομοιώσεις στο πλαίσιο της μεθοδολογίας που περιγράφεται στην Ενότητα 4.2.2.3. Ως 

αποτέλεσμα, η απώλεια που εισάγεται επί της διεπαφής Β συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των 

απωλειών σύζευξης του taper κυματοδηγού πυριτίου.  

4.2.2.3. Σχεδιασμός taper κυματοδηγού πυριτίου 

Σε αυτή την Ενότητα θα μας απασχολήσει το πρόβλημα του σχεδιασμού της αντίστροφα 

κωνικής αυτής δομής (inverse taper) κυματοδηγού πυριτίου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την 

αποτελεσματική σύζευξη της οπτικής ισχύος του θεμελιώδους ΤΕ ρυθμού κυματοδήγησης που 

υποστηρίζεται από τον πολυμερικό κυματοδηγό, στον θεμελιώδη ΤΕ ρυθμό κυματοδήγησης  που 

υποστηρίζεται από τον κυματοδηγό πυριτίου. Για να προσδιοριστεί πλήρως η κωνική αυτή δομή, 

απαιτείται ο σαφής προσδιορισμός τόσο του σχήματος όσο και του μήκους του. Η μεθοδολογία 

που ακολουθούμε για το σχεδιασμό της κωνικής δομής ξεκινά από τον προσδιορισμό του 

σχήματός της, ένα σχήμα το οποίο ικανοποιεί την αρχή της σταθερής τιμής απωλειών ανά μονάδα 

μήκους (constant loss taper - CLT) [35] κατά μήκος της διεύθυνσης διάδοσης. Το σχήμα αυτό της 

κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου εξασφαλίζει σταθερή τιμή απωλειών κατά μήκος της 

διεύθυνσης διάδοσης, και ως εκ τούτου εξασφαλίζει για δεδομένη τιμή συνολικού μήκους, 
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μεγαλύτερη τιμή συντελεστή σύζευξης οπτικής ισχύος σε σύγκριση με άλλα πιθανά σχήματα 

κωνικότητας, όπως γραμμικά και παραβολικού τύπου προφίλ. Υιοθετήθηκε ο αλγόριθμος CLT 

βασιζόμενος στην ακόλουθη εξίσωση [35]: 

             

i

i

log( )
( )

( )

OV dB
L

D cm cm
=

 (1) 

Αυτή η εξίσωση, υποθέτοντας ότι ολόκληρο το μήκος της κωνικής δομής διαιρείται σε i αριθμό 

τμημάτων, καθένα από τα οποία καθορίζεται από το μήκος Di , δηλώνει το γεγονός ότι η απώλεια 

οπτικής ισχύος του θεμελιώδους τρόπου λειτουργίας (ποσοτικοποιημένη ως  OVi) παίρνει μια 

σταθερή τιμή L (dB / cm). Για την υλοποίηση του επαναληπτικού αυτού αλγορίθμου, γράφτηκε 

σε ψευδογλώσσα σε περιβάλλον προσομοίωσης Lumerical, ένας επαναληπτικός αλγόριθμος ο 

οποίος αρχικοποιείται για τυπική τιμή πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου ίσο με 450 nm, και 

εκτελείται από το τέλος δηλαδή της κωνικής δομής, όπου όλη η οπτική ισχύς θα πρέπει σε αυτό 

το σημείο να έχει συζευχθεί στον κυματοδηγό πυριτίου. Ο αλγόριθμος CLT εκτελείται προς τα 

πίσω, υπολογίζωντας το πλάτος του taper μέχρι το άκρο του να φτάσει την τιμή των 50 nm. Ο 

επαναληπτικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βέλτιστου σχήματος της 

κωνικής δομής taper διαιρεί το συνολικό μήκος της δομής D, σε i αριθμό από σταθερά τμήματα 

με μήκος ίσο προς Di (κανονικοποιημένο μήκος τμήματος Di = D / N). Ξεκινώντας λοιπόν ο 

αλγόριθμος υπολογίζει τους ρυθμούς που υποστηρίζονται επιλέγοντας τον θεμελιώδη ΤΕ 

υπερρυθμό κυματοδήγησης. Στο επόμενο βήμα i του αλγορίθμου, μεταβάλλεται το πλάτος του 

κυματοδηγού πυριτίου και εκτελούνται FDE προσομοιώσεις υπολογισμού των υποστηριζώμενων 

ρυθμών κυματοδήγησης. Για κάθε έναν συμμετρικό υπερρυθμό κυματοδήγησης υπολογίζεται η 

τιμή του ολοκληρώματος επικάλυψης με τον συμμετρικό υπερρυθμό κυματοδήγησης του 

προηγούμενου βήματος i – 1. Το βέλτιστο πλάτος της κωνικής δομής πυριτίου για το βήμα i 

επιλέγεται με βάση την ικανοποίηση του εξής κριτηρίου: η τιμή του ολοκληρώματος επικάλυψης 

του συμμετρικού υπερρυθμού κυματοδήγησης του βήματος i με τον συμμετρικό υπερρυθμό 

κυματοδήγησης του προηγούμενου βήματος i – 1, θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής από 

0.995 έως και 0.998. Ως εκ τούτου, το πλάτος του κάθε τμήματος της κωνικής δομής πυριτίου 

επιλέγεται κατάλληλα ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της τιμής των απωλειών 

διάδοσης ανά μήκος διάδοσης κατά μήκος της κωνικής δομής. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η 

επιλογή του διαστήματος μέσα στο οποίο θα πρέπει να υπολογίζεται η τιμή του ολοκληρώματος 

επικάλυψης, είναι θέμα ισορροπίας ανάμεσα στους υπολογιστικούς πόρους που διαθέτουμε για να 

τρέξει ο αλγόριθμος, και στο πόσο κοντά σε μια ιδανική CLT δομή σύζευξης ισχύος πλησιάζουμε. 

Όσο μικρότερο αυτό το περιθώριο τόσο πιο σταθερών απωλειών σχήμα σύζευξης οπτικής ισχύος 

πετυχαίνουμε, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουμε τον υπολογιστικό χρόνο αλλά και τους υπόλοιπους 

υπολογιστικούς πόρους που χρειάζονται για την διεξαγωγή των προσομοιόσεων και της 

διαδικασίας σχεδιασμού. Το τελικό σχήμα της κωνικής δομής προκύπτει μετά από μια διαδικασία 

γραμμικής παρεμβολής ανάμεσα στα πλάτη των προκύπτουντων τμημάτων. Να σημειώσουμε 

επίσης ότι σε όσο περισσότερα τμήματα i χωριστεί η συνολική δομή, τόσο πιο αναλυτικός και 

ακριβής θα είναι ο σχεδιασμός της κωνικής δομής σύζευξης ισχύος. Στο Σχήμα 4-24(a) 

απεικονίζονται τα σχήματα των κωνικών δομών τα οποία προέκυψαν από την επανάληψη του 
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παραπάνω αλγόριθμου για μη ύπαρξη στρώματος SiN αλλά και για ύπαρξη στρώματος SiN με 

ύψος το οποίο μεταβλήθηκε από την τιμή των 10 nm μέχρι και 100 nm με βήμα 10 nm. Τα προφίλ 

αυτά απεικονίζονται ως προς το κανονικοποιημένο μήκος της δομής, μιας και μέχρι τώρα δεν έχει 

συμπεριληφθεί στις προσομοιώσεις, αλλά και ούτε έχει προσδιοριστεί το απόλυτο μήκος του 

συζεύκτη ισχύος. Επιπροσθέτως κάθε ένα από αυτά τα προφίλ της κωνικής δομής (ανάλογα με 

την τιμή του ύψους του στρώματος SiN), θα επιτύχει τη μέγιστη απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος 

για διαφορετικό μήκος. Η περιοχή του γραφήματος όπου η κλίση της κλίσης είναι χαμηλή, 

χαρακτηρίζεται ως περιοχή προσαρμογής φάσης. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, η περιοχή 

προσαρμογής φάσης είναι ευρύτερη όσον αφορά το πλάτος του κωνικού κυματοδηγού πυριτίου, 

όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ύψους του στρώματος SiN, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη δύναμη 

σύζευξης και επομένως μεγαλύτερη απόδοση σύζευξης ισχύος για το ίδιο απόλυτο μήκος κωνικής 

δομής. 

 
Σχήμα 4-24. (a) Υπολογισμένο σχήμα της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου συναρτήσει του 

κανονικοποιημένου μήκους για μια σειρά διαφορετικών τιμών ύψους του στρώματος SiN, και (b) υπολογισμένη τιμή 

της απόδοσης σύζευξης ισχύος της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου συναρτήσει της απολύτου τιμής του μήκους 

της κωνικής δομής μεταβάλλοντας το ύψος του στρώματος SiN 

Αφού λοιπόν έχει υπολογιστεί το προφίλ του σχήματος της κωνικής δομής του κυματοδηγού 

πυριτίου η οποία θα λειτουργήσει ως αδιαβατικός συζεύκτης ισχύος μεταξύ του πολυμερικού 

κυματοδηγού και του κυματοδηγού πυριτίου, η CLT δομή αυτή, για κάθε διάταξη με διαφορετικό 

ύψος του στρώματος SiN εισάγεται σε περιβάλλον προσομοίωσης 3D-EME με σκοπό τη 

διεξαγωγή των των προσομοιώσεων διάδοσης. Μέσω αυτών των προσομοιώσεων διάδοσης θα 

προσδιοριστεί τόσο το απόλυτο μήκος της κωνικής δομής, καθώς και η απόδοση σύζευξης ισχύος 

για το δεδομένο μήκος συζεύκτη. Στην πρώτη σειρά προσομοιώσεων έχουμε ως σκοπό να 

υπολογίσουμε μόνο της απόδοση σύζευξης της κωνικής δομής, χωρίς να συμπεριλάβουμε στην 

τιμή αυτή τις απώλειες διάδοσης, που οφείλονται στα φαινόμενα σκέδασης που οφείλονται στις 

πλευρικές επιφάνειες του κυματοδηγού πυριτίου αλλά και στις άνω και κάτω επιφάνειες του 

στρώματος SiN, εφόσον υπάρχει στρώμα SiN στην εισηγμένη δομή. Ο θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός 

κυματοδήγησης διεγείρεται στον πολυμερικό κυματοδηγό   ακριβώς πριν τη διεπαφή Β (Σχήμα 

4-21(b)), ενώ η απόδοση σύζευξης αξιολογείται μέσω μέτρησης του ποσοστού της ισχύος το οποίο 

έχει συζευχθεί στον θεμελιώδη ΤΕ ρυθμό κυματοδήγησης του κυματοδηγού πυριτίου, στο τέλος 
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της κωνική δομής πυριτίου, χρησιμοποιώντας ένα κάθετο παράθυρο παρατήρησης της ισχύος και 

της διάταξης των ρυθμών κυματοδήγησης. Η υπολογιζόμενη απόδοση σύζευξης ισχύος σε σχέση 

με το απόλυτο μήκος της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου, για το σύνολο των τιμών του 

ύψους του στρώματος SiN, συγκεντρώνεται και απεικονίζεται στο Σχήμα 4-24(b). Αξίζει να 

τονιστεί ότι, επειδή ο θεμελιώδης ρυθμός κυματοδήγησης έχει διεγερθεί ακριβώς πριν από τη 

διεπαφή Β, οι απώλειες διεπαφής που οφείλονται στην απότομη αλλαγή του προφίλ δείκτη 

διάθλασης που βλέπει ο διαδιδόμενος ρυθμός, περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της σειράς 

προσομοιώσεων που απεικονίζονται στο Σχήμα 4-24(b). Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, όσο 

μεγαλύτερη είναι η τιμή του ύψους του στρώματος SiN, τόσο μεγαλύτερη είναι η υπολογιζόμενη 

τιμή της απόδοσης σύζευξης ισχύος μεταξύ των δύο κυματοδηγών, δεδομένου ότι συγκρίνονται 

κωνικές δομές του ίδιου απόλυτου μήκους. Παρατηρείται ότι, για τιμή ύψους στρώματος SiN ίσο 

με 100 nm, 90% απόδοση επιτυγχάνεται σε λιγότερο από το ήμισυ του μήκους (210 μm) που 

απαιτούνται για τη σύζευξη ισχύος χωρίς την παρουσία του στρώματος SiN (540 μm). Είναι 

ξεκάθαρο λοιπόν το πλεονέκτημα το οποίο παρέχει ως προς την ελαχιστοποίηση του μήκους του 

κωνικού συζεύκτη ισχύος αλλά και της αύξησης της απόδοσης σύζευξης, η χρήση στρώματος SiN 

στη συγκεκριμένη αδιαβατική διάταξη σύζευξη ισχύος.  

Ακολούθως, εκτελείται ένα σύνολο προσομοιώσεων 3D-EME για τον υπολογισμό της 

συνολικής απόδοσης του συζεύκτη, συμπεριλαμβανομένων μόνο των απωλειών διάδοσης που 

οφείλονται στα φαινόμενα σκέδασης στα πλευρικά επικληνή τοιχώματα του κυματοδηγού 

πυριτίου (conf. 0). Η διατομή του κυματοδηγού πυριτίου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-22(a) 

χρησιμοποιήθηκε κατά μήκος όλης της κωνικής δομής, μετά την μεθοδολογία μοντελοποίησης 

που περιγράφεται στην ενότητα 4.2.2.3. Αφού εισήχθησαν αυτές οι δομές λοιπόν στο περιβάλλον 

προσομοίωσης EME, υπολογίστηκε η απόδοση της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου σε 

συνάρτησει με το απόλυτο μήκος της για όλους τους συνδυασμούς ύψους του στρώματος SiN, 

συμπεριλαμβανομένων των απωλειών διάδοσης λόγω σκέδασης στα πλευρικά τοιχώματα του 

κυματοδηγού πυριτίου, απεικονίζεται στο Σχήμα 4-25(a). Εδώ παρατηρείται μια μικρή αρνητική 

τιμή κλίσης των καμπυλών που οφείλονται ξεκάθαρα στις απώλειες διάδοσης του κυματοδηγού 

πυριτίου. Η συνολική απόδοση του συζεύκτη συμπεριλαμβανομένων των απωλειών που 

οφείλονται στην απότομη μεταβολή του προφίλ του δείκτη διάθλασης στην άκρη του πλακιδίου 

του πυριτίου (διεπαφή Α), της απόδοσης της κωνικής δομής πυριτίου αλλά και των απωλειών 

διάδοσης κατά μήκος της κωνικότητας (εξαιτίας των φαινομένων σκέδασης στα πλευρικά 

τοιχώματα του κυματοδηγού πυριτίου), έναντι του απόλυτου μήκους της κωνικής δομής, 

μεταβάλλοντας την τιμή του ύψους του στρώματος SiN, παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-25 (b). 

Παρατηρείται σε αυτό το σχήμα, ότι ενώ η κλίση των καμπυλών για μεγάλες τιμές μήκους 

παραμένει η ίδια, για τιμές ύψους του στρώματος SiN μεγαλύτερες των 70 nm, η απόδοση του 

συζεύκτη πέφτει εξαιτίας των απωλειών στη διεπαφή Α. Τα αποτελέσματα των 3D-EME 

προσομοιώσεων για conf. 1 και conf. 2 παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-25(c),(d) και στο Σχήμα 

4-25(e),(f), αντίστοιχα. Παρατηρείται ξεκάθαρα η επίδραση του στρώματος SiN στην απόδοση 

της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου αλλά και στην συνολική απόδοση του συζεύκτη. 

Αν και η παρουσία του στρώματος SiN ενισχύει την απόδοση της κωνικής μορφής του 
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κυματοδηγού πυριτίου, επιδεινώνει την συνολική απόδοση του οπτικού συζεύκτη για ύψος του 

στρώματος SiN υψηλότερο από 70 nm. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι για τις διατάξεις conf. 

1 και conf. 2, η παρουσία στρώματος SiN με ύψος μεγαλύτερο των 20 nm έχει ως αποτέλεσμα την 

μείωση της συνολικής απόδοσης του συζεύκτη σε σχέση με τη διάταξη "καθαρού" συζεύκτη χωρίς 

τη παρουσία στρώματος SiN . 

 
Σχήμα 4-25. Αποτελέσματα προσομοιώσεων των τιμών απόδοσης σύζευξης ισχύος της κωνικής δομής και της 

συνολικής απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος για: (a–b) διάταξη υλικού 0, (c–d) διάταξη υλικού 1, (e–f) διάταξη 

υλικού 2.  

Για κάθε μία από αυτές τις πιθανές διαμορφώσεις που ερευνήθηκαν, και κάθε μία αντιστοιχεί 

σε διαφορετική διαμόρφωση ιδιοτήτων του υλικού SiN, στοχεύουμε στο σχεδιασμό κωνικής 

δομής που να ενισχύει και να καταλήγει σε μέγιστη συνολική απόδοση συζεύκτη ισχύος. Για να 

υπολογιστεί αυτή η μέγιστη απόδοση συζεύκτη ισχύος, προσδιορίζεται τόσο το ύψος του 

στρώματος SiN όσο και το μήκος της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου. Τα χαρακτηριστικά 

των σχεδιασμένων αυτών συζευκτών ισχύος για τις τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού SiN, 

συνοψίζονται και παρατίθενται (Πίνακας 4-6). Να σημειωθεί ότι αυτές οι σχεδιασμένες διατάξεις 

επιδιώκουν να επιτύχουν μέγιστη απόδοση σύζευξης ισχύος για ελάχιστο μήκος της κωνικής 

δομής κυματοδηγού πυριτίου. Τα ίδια σχήματα των κωνικών δομών πυριτίου που υπολογίστηκαν, 

θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με μεγαλύτερο απόλυτο μήκος, δυνάμενα να απορροφήσουν 

ευκολότερα αστοχίες στο στάδιο της κατασκευής ή της συναρμολόγησης, ενώ ταυτόχρονα θα 

επιδύκνυαν καλύτερη απόδοση όσον αφορά την ευρυζωνική τους συμπεριφορά. Σε επόμενη 

παράγραφο θα αξιολογήσουμε την απόδοση λειτουργίας του συζεύκτη ισχύος ως προς την 
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ευρυζωνική του συμπεριφορά, μιας και μέχρι τώρα θεωρήσαμε το μήκος κύματος της οπτικής 

ισχύος ως μονοχρωματικό, με μήκος κύματος λειτουργίας τα 1550 nm. 

Πίνακας 4-6. Διατάξεις υλικών 0, 1 , και 2, χαρακτηριστικά των σχεδιαμένων συζευκτών οπτικής ισχύος, και μέγιστη 

τιμή απόδοσης σύζευξης ισχύος 

 
Η επιτευχθείσα συνολική απόδοση του συζεύκτη ισχύος (Πίνακας 4-6), για μήκος κύματος 

λειτουργίας 1550 nm υπολογίζεται ότι είναι 98.6%, υποθέτοντας ότι δεν εισάγονται πρόσθετες 

απώλειες από την τραχύτητα στις άνω και κάτω επιφάνειες του στρώματος SiN (conf. 0). Αυτή η 

μέγιστη συνολική απόδοση του συζεύκτη ισχύος μειώνεται εφόσον οι συνολικές απώλειες 

σκέδασης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν εισαχθεί εξαιτίας της σκέδασης στα άνω και 

κάτω τοιχώματα του στρώματος SiN, φτάνουν στην τιμή των 1.4 dB/cm (conf. 2) και η 

υπολογισμένη τιμή μέγιστης απόδοσης συζεύκτη μειώνεται στο 75,08%. Να παρατηρήσουμε εδώ 

ότι, όσο αυξάνεται ο συντελεστής σκέδασης στα άνω και κάτω τοιχώματα του στρώματος SiN, 

τόσο η βέλτιστη διάταξη συζεύκτη εμφανίζει όλο και μικρότερες τιμές ύψους του στρώματος SiN. 

Η συνολική απόδοση του συζεύκτη ισχύος σε ευρυζωνική λειτουργία, και για τις περιπτώσεις 

συντελεστή σκέδασης των τοιχωμάτων του στρώματος SiN υπολογίζεται μετά από ένα σύνολο 

προσομοιώσεων EME, και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-26. Η φασματική 

απόδοση του συζεύκτη ισχύος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχετικά επίπεδη κατά μήκος της C-

μπάντας λειτουργίας. Ωστόσο είναι δυνατή η επίτευξη πιο επίπεδης απόκρισης μέσω μεγαλύτερου 

απόλυτου μήκους των σχεδιασμένων κωνικών δομών κυματοδηγού πυριτίου, με το κόστος όμως 

της μικρότερης μέγιστης τιμής της συνολικής απόδοσης του συζεύκτη ισχύος. 

 
Σχήμα 4-26. Φασματική συμπεριφορά των βέλτιστων σχεδιασμένων δομών κυματοδηγού πυριτίου, και για τις τρεις 

διαμορφώσεις υλικού SiN 

4.2.3. Μελέτη ανοχής  

Σε αυτή την ενότητα διερευνάται η λειτουργία και η ανοχή του συζεύκτη ισχύος ως προς μια 

σειρά πιθανών αστοχιών που προκύπτουν από την διαδικασία κατασκευής και τη διαδικασία 
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συναρμολόγησής του. Μια σειρά λοιπόν 3D-EME προσομοιώσεων λαμβάνουν χώρα ώστε να 

μελετηθεί η επιρροή τέτοιων αστοχιών στη βέλτιστη συνολική απόδοση του συζεύκτη ισχύος.  

Πρώτα θα δούμε την επιρροή αστοχιών στην απόδοση του συζεύκτη που προκύπτουν στο 

στάδιο κατασκευής του πλακιδίου του πυριτίου. Θα εστιάσουμε στις πιο συνηθισμένες αστοχίες 

οι οποίες είναι και οι πιο κρίσιμες για τη λειτουργία του TE αδιαβατικού συζεύκτη οπτικής ισχύος, 

και είναι το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου καθώς και διακυμάνσεις στην τιμή του ύψους του 

στρώματος SiN. Η τελευταία είναι μια τιμή η οποία δε μπορεί πάντα εύκολα να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια στο στάδιο εναποθεσής του εξαιτίας των κατασκευαστικών βημάτων που ακολουθούνται 

στο στάδιο της κατασκευής. Το Σχήμα 4-27(a) απεικονίζει τη μέγιστη συνολική απόδοση του 

συζεύκτη οπτικής ισχύος μεταβάλλοντας την τιμή του πλάτους συνολικά της κωνικής δομής 

κυματοδηγού του πυριτίου σε ένα διάστημα ± 5 nm γύρω από την κεντρική τιμή που έχει 

προσδιοριστεί στο στάδιο σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και για τις για τις τρεις 

διαμορφώσεις υλικού με καμπύλες διαφορετικού χρώματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέγιστη 

συνολική απόδοση του συζεύκτη βρίσκεται πάνω από την τιμή του 65% για ± 5 nm διακύμανση 

πλάτους γύρω από την προβλεπόμενη τιμή πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου για την διάταξη 

που δεν εισάγονται απώλειες λόγω σκέδασης από τα άνω και κάτω τοιχώματα του στρώματος 

SiN. Επιπλέον, διερευνάται η μεταβολή της τιμής του ύψους του στρώματος του SiN, και μετά 

τον συνυπολογισμό των απωλειών των διεπαφών Α και Β, καθώς και των απωλειών διάδοσης, 

υπολογίζεται και απεικονίζεται η μέγιστη συνολική απόδοση του συζεύκτη ισχύος στο Σχήμα 

4-27(b). Η επίδραση της διακύμανσης της τιμής του ύψους του στρώματος SiN μέχρι ± 5 nm είναι 

αμελητέα και για τις τρεις περιπτ΄ώσεις συντελεστή σκέδασης του στρώματος του SiN. 
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Σχήμα 4-27. Συνολική απόδοση του συζεύκτη οπτικής ισχύος και για τις τρεις διαμορφώσεις υλικού SiN, 

μεταβάλλοντας: (a) το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου, (b) το ύψος του στρώματος SiN, (c) την οριζόντια πλευρική 

ευθυγράμμιση μεταξύ του πολυμερικού και του κυματοδηγού πυριτίου, και (d) την κάθετη απόσταση μεταξύ της 

πολυμερικής και της πλατφόρμας ολοκλήρωσης γυαλιού 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την μελέτη της επίδοσης του συζεύκτη ισχύος μετά από 

αστοχίες οι οποίες λαμβάνουν μέρος κατά την διαδικασία συναρμολόγησης του οπτικού 

συζεύκτη. Η διαδικασία που ακολουθείται ειναι η διαδικασία συναρμολόγησης με αναστροφή 

όψης του πλακιδίου του πυριτίου (flip-chip assembly process). Οι πιο συχνές αστοχίες κατά το 

στάδιο συναρμολόγησης και συνένωσης των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης, της πολυμερικής 

και της πλατφόρμας ολοκλήρωσης πυριτίου, είναι η πλευρική και κάθετη μη πλήρης 

ευθυγράμμιση μεταξύ των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης. Η επίδραση της πλευρικής 

μετατόπισης και των τριών περιπτώσεων διατάξεων του υλικού SiN υπολογίζεται και 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4-27(c) για πλευρική μετατόπιση έως ± 2 um. Η επίδραση της πλευρικής 

μετατόπισης είναι αμελητέα, επιτρέποντας τη χρήση μηχανημάτων συγκόλλησης παθητικής 

ευθυγράμμισης, που χαρακτηρίζονται από ±1000 nm αστοχία ευθυγράμμισης του πλευρικού 

άξονα. Όσον αφορά την κατακόρυφη διαχωριστική απόσταση μεταξύ της πολυμερικής 
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πλατφόρμας ολοκλήρωσης και της πλατφόρμας ολοκλήρωσης πυριτίου, η τιμή βάσει της οποίας 

έγινε ο σχεδισμός του συζεύκτη είναι 100 nm. Ένα στρώμα underfill πάχους 100 nm έχει θεωρηθεί 

στο στάδιο της προσομοίωσης μεταξύ του στρώματος SiN, στην κορυφή της πλατφόρμας 

ολοκλήρωσης πυριτίου, και του πολυμερικού κυματοδηγού, για να εξασφαλιστεί επαρκής 

σταθερότητα στη συγκόλληση μεταξύ των αντεστραμμένης επί της όψης πλακιδίου 

συνδεδεμένους κυματοδηγούς. Η επίδραση της διαφοροποίησης της απόστασης διαχωρισμού 

ανάμεσα στις δύο πλατφόρμες ολοκλήρωσης μεταξύ 100 nm και 1000 nm υπολογίζεται και 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4-27(d), αποκαλύπτοντας τη μέτρια επίδραση στη συνολική απόδοση 

του συζεύκτη για ονομαστική τιμή κατακόρυφου διαχωρισμού 500 nm. Προφανώς, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 4-27(d), η αύξηση της απόστασης μεταξύ των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης έχει ως 

αποτέλεσμα την μονότονη μείωση της απόδοσης του συζεύκτη και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως η πλέον κρίσιμη τιμή αστοχίας  συναρμολόγησης η οποία θα επηρρεάζει σημαντιά την 

απόδοση του συζεύκτη. 

4.3. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της σύζευξης οπτικής ισχύος από οπτικές 

ίνες ή πλατφόρμες ολοκλήρωσης μικρής διαφοράς δείκτη διάθλασης, σε ολοκληρώμενη 

πλατφόρμα πυριτίου. Αναπτύχθηκε, αρχικά, μια δομή οπτικού συζεύκτη, που δίνει τη δυνατότητα 

οριζόντιας σύζευξης ισχύος από οπτική ίνα πολλών πυρήνων σε κυματοδηγούς πυριτίου. Η δομή 

αυτή αξιοποιεί μια ενδιάμεση πλατφόρμα κυματοδηγού γυαλιού αλλά και πολυμερικούς 

κυματοδηγούς οι οποίοι κατασκευάζονται επί της πλατφόρμα πυριτίου. Η πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης γυαλιού παίζει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της γραμμικής οριζόντιας 

γεωμετρίας, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνεται έτσι ώστε να επιτρέπει αφ΄ενός την αποτελεσματική 

διεπαφή της με τους πυρήνες τις οπτικής ίνας, και αφ΄εταίρου την αποτελεσματική σύζευξη της 

οπτικής ισχύος στον πολυμερικό κυματοδηγό. Ο πολυμερικός κυματοδηγός σχεδιάζεται έτσι ώστε 

να επιτυγχάνει αποτελεσματική σύζευξη ισχύος με τον κυματοδηγό γυαλιού, ενώ ταυτόχρονα 

αξιοποιείται ο σχεδιασμός του ώστε να προσφέρει χώρο για χαμηλών απωλειών σύζευξή του με 

τον κυματοδηγό πυριτίου, διαμέσου μιας κωνικής δομής η οποία αδιαβατικά θα μεταφέρει ισχύ 

από τον πολυμερικό κυματοδηγό στον κυματοδηγό πυριτίου. Αυτή η μεταφορά ισχύος ενισχύεται 

σημαντικά από ένα ενδιάμεσο στρώμα νιτριδίου του πυριτίου, το οποίο αξιολογείται ως προς την 

επιρροή στην απόδοση του συζεύκτη. Τελικά, αξιοποιώντας όλες τις σχεδιαστικές δυνατότητες 

που αναφέραμε, καταλήξαμε σε μια βέλτιστη δομή, η οποία επιτυγχάνει απώλειες σύζευξης ισχύος 

από πολυπύρηνη οπτική ίνα σε κυματοδηγό πυριτίου μικρότερες από 1 dB, τόσο για ΤΜ όσο και 

για ΤΕ πόλωση λειτουργίας, ενώ η εξάρτηση από το μήκος κύματος ήταν κάτω από 5% σε 

ολόκληρη την C-band.  

Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε περισσότερο και σε μια μεγαλύτερου βάθους μελέτη, της 

κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου, εξετάσαμε την αδιαβατική μεταφορά ισχύος διαμέσου 

αυτής, και βελτιστοποιήσαμε τη μεθοδολογία σχεδιασμού τέτοιων δομών. Προχωρήσαμε στο 

σχεδιασμό μιας αδιαβατικής τέτοιας δομής, η οποία να επιτυγχάνει σταθερές τιμές απωλειών 

μετατροπής ανά μονάδα μήκους, ενώ ταυτόχρονα ποσοτικοποιήσαμε την επίδραση του 

μεταβλητού ύψους του στρώματος του νιτριδίου του πυριτίου στην απόδοση της κωνικής 
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αδιαβατικής δομής. Έχοντας ωστόσο καταλήξει στην βέλτιστη σχεδιαστικά δομή, μας 

απασχόλησε και το πρόβλημα των απωλειών διάδοσης, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα 

φαινόμενα σκέδασης που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες επιφάνεις της δομής και που σχετίζονται 

με τον κυματοδηγό πυριτίου αλλά και με το στρώμα του νιτριδίου του πυριτίου. Η αριθμητική 

μελέτη επί των απωλειών σκέδασης βασίστηκε σε ένα μοντέλο προσομοίωσης στο οποίο σαν 

δεδομένα εισόδου χρησιμοποιήθηκαν τιμές απωλειών διάδοσης από ήδη χαρακτηρισμένους 

πειραματικά κυματοδηγούς. Τα αποτελέσματα αυτής της αριθμητικής μελέτης καταλήγουν στο 

συμπέρασμα της αύξησης της επίδοσης των κωνικών αδιαβατικών δομών ως προς τη σύζευξη 

οπτικής ισχύος, ωστόσο καλύτερες τεχνικές εναπόθεσης αυτών των στρωμάτων θα 

ενεργοποιούσαν τη δυνατότητα για την ευρεία χρήση τους σε δομές οπτικών συζευκτών. 
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Τρισδιάστατος Συζεύκτης 

Οπτικής Ισχύος 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό μιας δομής συζεύκτη ισχύος η οποία 

επιτρέπει την σύζευξη ισχύος από πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης 

πυριτίου. Το χαρακτηρηστικό αυτής της δομής είναι ότι εξαιτίας της κωνικής φύσης τόσο του 

κυματοδηγού γυαλιού, όσο και του κυματοδηγού πυριτίου, επιτρέπεται η ελαχιστοποίηση μιας 

σειράς απωλειών κατά μήκος του συζεύκτη ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η επίτευξη της 

βέλτιστης απόδοσης σύζευξης ισχύος, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του μήκους της δομής του 

συζεύκτη. Η μελέτες μας σχετικές με τον τρισδιάστατο προτεινόμενο συζεύκτη ισχύος, η οποία 

στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής ακολούθησε χρονικά το σχεδιασμό αδιαβατικών κωνικών 

δομών κυματοδηγού πυριτίου για σύζευξη οπτικής ισχύος από πολυμερικούς κυματοδηγούς, 

αξιοποιούν την πείρα αυτή και μας δίνουν τη δυνατότητα να προβληματιστούμε και να 

μελετήσουμε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στη λειτουργεία των αδιαβατικών 

συζευκτών ισχύος καθώς και να ασχοληθούμε με το πρόβλημα της τρισδιάστης δομής συζεύκτη 

ισχύος. Όπως έχουμε αναφέρει και στο Κεφάλαιο 1 της διατριβής, οι βασικές δομές σύζευξης 

οπτικής ισχύος είναι δομές συζευκτών grating, μονοδιάστατες ή δισδιάστατες, οι οποίες 

επιτρέπουν τη σύζευξη στο ολοκληρωμένο κύκλωμα πυριτίου, παρέχοντας μια λύση σύζευξης 

χαμηλής πολυπλοκότητας, υποφέροντας όμως από υψηλή τιμή απωλειών σύζευξης και στενή 

φασματική συμπεριφορά [1-3]. Το ενδιαφέρον λοιπόν της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί 

σε λύσεις οι οποίες δε βασίζονται στο φαινόμενο της περίθλασης, όπως οι δομές grating. Τέτοιες 

δομές βασίζονται σε κωνικούς κυματοδηγούς (tapers) [4-7], ή και περίπλοκες δομές νανοκλίμακας 

όπως μετα-υλικοί κυματοδηγοί [8]. Δομές κωνικών κυματοδηγών παρουσιάσαμε και μελετήσαμε 

και στα πλαίσια αυτής της διατριβής στο Κεφάλαιο 4. Πειραματικές αξιολογήσεις κωνικών 

αδιαβατικών δομών συζεύκτη οπτικής ισχύος σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου [9,10], έχουν 

κάνει φανερή την αναγκαιότητα για περιορισμό των απωλειών της διεπαφής στην άκρη του 

πλαικιδίου πυριτίου,διεπαφή στην οποία, ο ρυθμός κυματοδήγησης συναντάει μια απότομη 

αλλαγή στο προφίλ του δείκτη διάθλασης. Λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει η 

τρισδιάστατη κωνική δομή αδιαβατικού συζεύκτη ισχύος, και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

παρουσιάζονται στο εξής κεφάλαιο, το οποίο ακολουθεί την εξής διάρθρωση. Αρχικά επεξηγείται 

η διαδικασία κατασκευής τόσο των κυματοδηγών πυριτίου, όσο και των τρισδιάστατων δομών 

κυματοδηγών γυαλιού. Στη συνέχεια μελετάται η μεθοδολογία σχεδιασμού της δομής συζεύκτη 

για λειτουργία σε μία πόλωση λειτουργίας, την ΤΕ, καθώς και επεξηγείται ο αλγόριθμος που 
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ακολουθείται με σκοπό τον, συσχετισμένο με την κωνική δομή του κυματοδηγού γυαλιού, 

σχεδιασμό της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της επέκτασης της μεθοδολογίας αυτής για σχεδιασμό συζεύκτη οπτικής ισχύος ο οποίος 

καταλήγει σε δομή οπτικού συζεύκτη ισχύος ικανού να συζεύξει με μία μόνο κωνική δομή 

πυριτίου, τόσο την ΤΕ όσο και την ΤΜ πόλωση, από τον κυματοδηγό γυαλιού στον κυματοδηγό 

πυριτίου με αδιαβατικό τρόπο. Τα θέματα αυτά απασχόλησαν τόσο την επιστημονική κοινότητα 

όσο και τον συγγραφέα, και τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δημοσιεύτηκαν, μεταξύ άλλων, 

στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Photonics Technology Letters, και στο έγκριτο επιστημονικό 

συνέδριο SPIE Photonics WEST. Οι δημοσιεύσεις σχετικές με αυτό το κεφάλαιο, και με 

χρονολογική σειρά είναι οι εξής: 

• Poulopoulos, Giannis, Dimitrios Kalavrouziotis, John R. Macdonald, Paul Mitchell, Nicholas 

Psaila, Joek Tuin, Rutger Smink et al. "Angled 3D glass-to-siph adiabatic coupler." In Proc. Eur. 

Conf. Int. Opt., pp. 18-20. 2016. 

• Poulopoulos, G., Kalavrouziotis, D., Macdonald, J. R., Mitchell, P., Psaila, N., & Avramopoulos, 

H. (2017). Angled 3D Glass-to-Silicon Photonics Coupling Interface. IEEE Photonics Technology 

Letters, 29(9), 763-766. 

• Poulopoulos, I., D. Kalavrouziotis, N. Psaila, D. Apostolopoulos, and H. Avramopoulos. 

"Polarization-insensitive glass-to-silicon photonics coupler." In Optical Interconnects XIX, vol. 

10924, p. 1092417. International Society for Optics and Photonics, 2019. 

5.1. Σχεδιασμός τρισδιάστατης δομής συζεύκτη για ΤΕ πόλωση 

Σε αυτή την παράγραφο θα ασχοληθούμε με το σχεδιαμό ανός συζεύκτη οπτικής ισχύος ο 

οποίος έχει ως σκοπό την μεταφορά οπτικής ισχύος από έναν κυματοδηγό σε πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης γυαλιου (Glass waveguide - κυματοδηγός γυαλιού), σε κυματοδηγό 

κατασκευασμένο σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου. 

5.1.1. Κατασκευή κυματοδηγών του οπτικού συζεύκτη 

Ο κυματοδηγός γυαλιού είναι κατασκευασμένος με γωνία 2° σε σχέση με τον άξονα διάδοσης 

της οπτικής ισχύος στον κυματοδηγό πυριτίου (οριζόντιος άξονας), και έτσι αναφερόμαστε σε μία 

τρισδιάστατη δομή (3D structure) συζεύκτη οπτικής ισχύος. Οι δύο πλατφόρμες ολοκλήρωσης 

συναρμολογούνται μεταξύ τους σε κοντινή απόσταση, όπως μπορεί να φανεί στο Σχήμα 5-1. Οι 

κυματοδηγοί και των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης δημιουργούν κωνικές δομές, αντίστροφα 

κωνικές μεταξύ τους, ενώ πιο συγκεκριμένα ο κυματοδηγός γυαλιού χαρακτηρίζεται από 

κωνικότητα στο ύψος του, ενώ ο κυματοδηγός πυριτίου χαρακτηρίζεται από κωνικότητα ως προς 

το πλάτος του. Η εγχάραξη του κυματοδηγού γυαλιού λαμβάνει χώρα σε πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης η οποία είναι διαθέσιμη από την εταιρεία Optoscribe[11], ενώ η πρόσβαση στον 

γυάλινο κυματοδηγό, πριν από τη συναρμολόγηση του με το πλακίδιο πυριτίου, μπορεί να 

επιτευχθεί με στίλβωση της επιφάνειάς του όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-1(a), με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία του κωνικού τμήματος γυαλιού ως προς τον κάθετο άξονα. Όσον αφορά τον 

κυματοδηγού πυριτίου, η αντίστροφη κωνικότητα του πυριτίου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή μεταφορά της οπτικής ισχύος μεταξύ των 
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πυρήνων των δύο κυματοδηγών. Σε αυτή την παράγραφο μελετήθηκε και βελτιστοποιηήθηκε η 

συμπεριφορά του συζεύκτη οπτικής ισχύος όσον αφορά την ΤΕ πόλωση και την λειτουργία της.  

 
Σχήμα 5-1. (a) Κυματοδηγός γυαλιού κατασκευασμένος υπό γωνία 2 μοιρών, (b) πλακίδιο πυριτίου περιβλημμένο με 

στρ΄ώμα LTO, και (c) Συναρμολογημένος συζεύκτης οπτικής ισχύος 

Η ταυτόχρονη κλίση των δύο κυματοδηγών αυξάνει την απόδοση του συζεύκτη ισχύος [12], 

εξασφαλίζοντας επαρκή σύζευξη οπτικής ισχύος ακόμη και εντός της σχετικά περιορισμένης σε 

μήκος περιοχής σύζευξης που ορίζεται με μονότονο και ανελαστικό τρόπο από τη γωνία και το 

ύψος του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-1. Επιπλέον, στο 

προτεινόμενο σχήμα κυματοδηγού γυαλιού, ο κυματοδηγός γυαλιού πλησιάζει την πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης πυριτίου με έναν σταδιακό τρόπο, μειώνοντας τις απώλειες λόγω σκέδασης όταν ο 

κυματοδηγός πυριτίου συναντάει την άκρη του πλακιδίου πυριτίου και άρα την απότομη αλλαγή 

στο προφίλ του δείκτη διάθλασης σε αυτή τη διεπαφή [10]. Ο τρισδιάστατος κυματοδηγός γυαλιού 

με ονομαστικά πλάτη διατομής 5 um x 5 um έχει δείκτη διάθλασης πυρήνα 1.467 και 1.456 δείκτη 

διάθλασης περιβλήματος, ενώ ο θεμελιώδης ρυθμός διάδοσης που υποστηρίζεται από αυτόν τον 

κυματοδηγό χαρακτηρίζεται από διάμετρο λειτουργίας περίπου ίση με 7 μm. Το πλακίδιο 

τεχνολογίας ολοκλήρωσης πυριτίου χρησιμοποιεί κυματοδηγούς τεχνολογίας strip ύψους 220 nm, 

με ονομαστικό πλάτος κυματοδηγού 450nm και πάχος περιβλήματος LTO ύψους 520 nm (Σχήμα 

5-1(b)) που επιτρέπει την παθητικοποίηση των οπτικών στοιχείων και ανάπτυξη ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων. Το LTO είναι ένα οξείδιο υψηλής ποιότητας, προσφέροντας επαρκή και ομοιογενή 

προστασία των ευαίσθητων κυματοδηγών πυριτίου. Το πλακίδιο τεχνολογίας πυριτίου θεωρείται 

ότι είναι αντεστραμμένα συγκολλημένο στην πλατφόρμα γυαλιού, χρησιμοποιώντας ένα 

ονομαστικό πάχος κόλλας 500 nm και δείκτη διάθλασης ίσο με αυτό του περιβλήματος του 

πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού. Ένα τρισδιάστατο σκίτσο της συναρμολογημένης δομής 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-1(c). 
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Σχήμα 5-2. Πλαινή όψη του συναρμολογημένου τρισδιάστατου οπτικού συζεύκτη 

5.1.2. Μεθοδολογία σχεδιασμού 

Η μεθοδολογία σχεδιασμού του συζεύκτη οπτικής ισχύος περιλαμβάνει την εξαγωγή ενός 

σχήματος κωνικού σχήματος κυματοδηγού πυριτίου (silicon taper) που εξασφαλίζει σταθερή τιμή 

απωλειών ανά μονάδα μήκους (CLT) [13], ένα σχήμα taper το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα σύζευξης σε σύγκριση με άλλα πιθανά σχήματα taper [14]. Ωστόσο, επειδή 

η δομή του οπτικού συζεύκτη περιλαμβάνει δύο ταυτόχρονα αντίστροφα κωνικά τμήματα (όπως 

μπορούμε να δούμε στο Σχήμα 5-2), θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί η βέλτιστη θέση του ενός 

taper σε σχέση με το άλλο κατά μήκος του άξονα διάδοσης (άξονας x στο Σχήμα 5-2). Ωστόσο, 

είναι δυνατόν να εξαχθούν μια σειρά από CLT tapers, και αυτό διότι κάθε μία από αυτές τις 

κωνικές δομές του κυματοδηγού πυριτίου, θα προσδιορίζονται από συγκεκριμένη σχετική θέση 

με τον προκαθορισμένο (εξ΄αιτίας της συγκεκριμένης γωνίας εγγραφής του) κυματοδηγό γυαλιού. 

Άρα, η αλλαγή της σχετικής θέσης των δύο κυματοδηγών κατά μήκος του άξονα x, θα οδηγήσει 

σε διαφορετικά σχήματα taper κυματοδηγού πυριτίου CLT. Μεταξύ όλων των πιθανών σχημάτων 

CLT και των σχετικών ζευγών θέσης άξονα x των κυματοδηγών γυαλιού και πυριτίου, μόνο μία 

θα επιτύχει τη βέλτιστη απόδοση σύζευξης ισχύος, με αποτέλεσμα την μέγιστη απόλυτη τιμή 

επίδοσης του συζεύκτη 3D Glass-to- SiPh. 

Προκειμένου να υπολογιστεί το βέλτιστο ζεύγος τιμών σχετικής ευθυγράμμισης των δύο 

κυματοδηγών, έγιναν οι ακόλουθες δύο παραδοχές, οι οποίες και εφαρμόστηκαν στο στάδιο 

σχεδιασμού: 

• Το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς ισχύος από τον κυματοδηγό γυαλιού στον 

κυματοδηγό πυριτίου λαμβάνει χώρα γύρω από την περιοχή όπου οι τιμές των ενεργών 

δεικτών διάθλασης των τοπικών θεμελιωδών ρυθμών κυματοδηγών γυαλιού και πυριτίου 

είναι περίπου ίσοι [περιοχή προσαρμογής φάσης] [15]. 
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• Η δύναμη σύζευξης (coupling strength - κ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να 

ποσοτικοποιηθεί η απόδοση της σύζευξης μεταξύ των δύο συζευγμένων κυματοδηγών του 

ενιαίου συστήματος [16]. 

Συνδυάζοντας τις δύο προαναφερθείσες παραδοχές, καταλήγουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι 

το βέλτιστο σχήμα της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου θα είναι εκείνο που θα εξασφαλίζει 

την υψηλότερη τιμή δύναμης σύζευξης στην αντίστοιχη περιοχή αντιστοίχισης φάσης. Ως εκ 

τούτου, το ύψος του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού και το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου 

στην περιοχή αντιστοίχισης φάσης, συνδέονται άμεσα με την βέλτιστη σχετική ευθυγράμμιση του 

κυματοδηγού πυριτίου σε σχέση με τον κυματοδηγό γυαλιού όσον αφορά την ευθυγράμμιση στον 

άξονα x. 

 
Σχήμα 5-3. Υπολογισμένες τιμές ενεργούς δείκτη διάθλασης των τοπικών θεμελιωδών ρυθμών κυματοδήγησης που 

υποστηρίζονται από τον κυματοδηγό γυαλιού και τον κυματοδηγό πυριτίου 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε με σκοπό τον προσδιορισμό της περιοχής αντιστοίχησης 

φάσης η οποία χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη τιμή της δύναμης σύζευξης, για τον θεμελιώδη 

TE ρυθμό κυματοδήγησης, περιγράφεται βηματικά. Αρχικά, υπολογίστηκαν οι τιμές του ενεργού 

δείκτη διάθλασης των τοπικών θεμελιωδών ΤΕ ρυθμών κυματοδήγησης για τον κυματοδηγό 

γυαλιού και τον κυματοδηγό πυριτίου, αντίστοιχα. Οι υπολογισμοί αυτοί έλαβαν χώρα 

μεταβάλλοντας το ύψος του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού κυμαινόμενο από 2 μm έως 5 μm, 

και μεταβάλλοντας το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 175 nm και 

195 nm. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αυτών απεικονίζονται στο Σχήμα 5-3, 

αποκαλύπτοντας ότι, για οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ύψη πυρήνα του κυματοδηγού 

γυαλιού, η περιοχή αντιστοίχισης φάσης μεταξύ των τοπικών θεμελιωδών ΤΕ ρυθμών 

κυματοδήγησης του κυματοδηγού γυαλιού και κυματοδηγού πυριτίου κυμαίνεται εντός μιάς 

περιοχής τιμών πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου ανάμεσα στα 180 nm και 190 nm. Για το λόγο 

αυτό, η σύγκριση μεταξύ των τοπικών θεμελιωδών ΤΕ ρυθμών κυματοδηγών γυαλιού και 

πυριτίου επικεντρώθηκε σε αυτό το εύρος πλάτους 10 nm και χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη 

εξίσωση έτσι ώστε να εντοπιστούν με ακρίβεια τα σημεία προσαρμογής φάσης. Τα σημεία αυτά 
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της προσαρμογής φάσης προσδιορίζονται για ύψος του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού μεταξύ 

2 μm και 5 μm χρησιμοποιώντας την παράμετρο δέλτα (δ) [16]: 

2 1

2

 


−
=  (1) 

όπου β1 και β2 είναι οι σταθερές διάδοσης των τοπικών θεμελιωδών ΤΕ ρυθμών του 

κυματοδηγού γυαλιού και του κυματοδηγού πυριτίου, αντίστοιχα.  

 
Σχήμα 5-4. (a) Υπολογισμένες τιμές της παραμέτρου δ για το τοπικό σύστμα κυματοδηγών, και (b) υπολογισμένες 

τιμές της τιμής της δύναμης σύζευξης συναρτήσει του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, για μια σειρά τιμών ύψους 

του κυματοδηγού γυαλιού 

Το Σχήμα 5-4(a) απεικονίζει τις υπολογισθείσες τιμές της παραμέτρου δ και τα αντίστοιχα 

σημεία προσαρμογής φάσης, πλάτη δηλαδή του κυματοδηγού πυριτίου για τα οποία η παράμετρος 

δ = 0, για συγκεκριμένη τιμή του ύψους του κυματοδηγού γυαλιού. Η δύναμη σύζευξης κ μεταξύ 

του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού και του κυματοδηγού πυριτίου υπολογίστηκε με βάση τη 

σχέση (2), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο [16] : 

2 2

2

e  
 

−
= +  (2) 

Όπου βe και βo είναι οι σταθερές διάδοσης του ζυγού και μονού θεμελιώδους υπερρυθμού 

κυματοδήγησης του συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών, και τιμή της παραμέτρου δ όπως 

υπολογίζεται από τη σχέση (1). Οι υπολογισθείσες τιμές για τη παράμετρο της δύναμης σύζευξης, 

για ύψος του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού που κυμαίνεται από 2 μm έως 5 μm και πλάτος 

κυματοδηγού πυριτίου που κυμαίνεται μεταξύ 180 nm και 190 nm φαίνονται στο Σχήμα 5-4(b). 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η περιοχή προσαρμογής φάσης με την υψηλότερη τιμή δύναμης 

σύζευξης, τα σημεία στο Σχήμα 5-4(a) όπου δ = 0, τοποθετήθηκαν στις γραμμές δύναμης σύζευξης 

στο Σχήμα 5-4(b) (μαύρα τρίγωνα). Όπως μπορεί να φανεί, η υψηλότερη δύναμη σύζευξης 

επιτεύχθηκε για ύψος πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού ίσο με 2.75 μm και πλάτος κυματοδηγού 

πυριτίου 183.8 nm. Η αντίστοιχη τιμή της δύναμης σύζευξης βρέθηκε να είναι κ = 12.5 / mm. 

Αυτή η τιμή επιλέχθηκε λοιπόν, επειδή ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των άλλων σημείων όπου δ = 

0. 
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Αφού προσδιορίστηκε το σημείο προσαρμογής φάσης που χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη 

δύναμη σύζευξης, τελείωσε το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας σχεδιασμού το οποίο είχε ως στόχο 

τον προσδιορισμό της σχετικής ευθυγράμμισης τον δύο κυματοδηγών επί του οριζόντιου άξονα 

x. Ως εκ τούτου, το επόμενο βήμα είναι ο προσιορισμός του CLT taper για την συγκεκριμένη 

σχετική ευθυγράμμιση των δύο κυματοδηγών. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε ένας CLT 

αλγόριθμος με βάση την ακόλουθη εξίσωση [13]: 

i

i

log( )
( )

( )

OV dB
L

D cm cm
=  (3) 

Η εξίσωση συτή χρησιμοποιήθηκε και στην Ενότητα 4.2 με σκοπό να προσδιοριστεί το σχήμα 

ενός CLT taper. Παρολαυτά, στην αυτή περίπτωση, θα υπολογιστεί απλώς το σχήμα του taper του 

κυματοδηγού πυριτίου καθώς το μήκος του taper είναι, σε γενικές γραμμές, προσδιορισμένο, 

εξαιτίας του σαφώς προσδιορισμένου μήκους του υπό γωνία κατασκευασμένου κυματοδηγού 

γυαλιού. Σαφώς, ο υπολογισμός του κωνικού σχήματος του κυματοδηγού πυριτίου, θα πρέπει να 

ξεκινήσει από το προσδιορισμένο σημείο βέλτιστης προσαρμογής φάσης. Συνεπώς, ο αλγόριθμος 

CLT έτρεξε δύο φορές, η μία φορά προς την αρνητική διεύθυνση του οριζόντιου άξονα x, 

υπολογισμός του κωνικού σχήματος του κυματοδηγού πυριτίου από πλάτος του κυματοδηγού 

πυριτίου ίσο με 183.8 nm έως το άκρο πλάτους 50 nm, και μία φορά προς τα θετικά του οριζόντιου 

άξονα x, υπολογισμός του κωνικού σχήματος του κυματοδηγού πυριτίου από πλάτος του 

κυματοδηγού πυριτίου ίσο με 183.8 nm έως την τιμή των 450 nm (ονομαστικό πλάτος 

κυματοδηγού πυριτίου). Το μήκος της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου διαιρέθηκε σε 

τμήματα σταθερού μήκους Di = 3.4 μm. Οι τιμές των υπολογισμένων ολοκληρωμάτων 

επικάλυψης μεταξύ των θεμελιωδών ΤΕ ρυθμών του συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών OVi 

επιλέγεται να βρίσκεται μεταξύ των τιμών  0.995 και 0.998, καταλήγοντας σε τιμή απωλειών 

μετατροπής ισχύος ανά τομέα, ίσο με L = 0.0152 ± 0.0065 dB / cm. Ο αλγόριθμος ο οποίος τρέχει 

με σκοπό τον υπολογισμό του σχήματος της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου δοκιμάζει 

μια σειρά τιμών πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου του επόμενου τμήματος με βέλτιστο τρόπο 

μέχρις ότου να προκύψει μια τιμή ανάμεσα στις τιμές 0.995 και 0.998. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε 

ότι όσο μικρότερο είναι αυτό το περιθώριο, τόσο μικρότερες θα είναι και οι διακυμάνσεις στις 

τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης, απαιτώντας ωστόσο μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων 

του αλγορίθμου μέχρι να υπολογιστεί το πλάτος για κάθε επόμενο τμήμα. Οι τιμές των 

ολοκληρωμάτων επικάλυψης για τις τελικώς προσδιορισμένες τιμές πλάτους για τα τμήματα της 

κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου παρουσιάζονται στον δεξιό άξονα στο Σχήμα 5-5 με 

κόκκινο χρώμα, οι οποίες όπως βλέπουμε βρίσκονται εντός των ορίων τα οποία θέσαμε. 

Προφανώς, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε από την εξίσωση (3), ο αλγόριθμος καταλήγει σε 

σταθερή τιμή απώλειας μετατροπής σε κάθε τμήμα Di. Η κωνική δομή του κυματοδηγού πυριτίου 

ολοκληρώθηκε με τη σύνδεση των επιμέρους υπολογισμένων σημείων πλάτους με γραμμικά 

τμήματα κυματοδηγού, με αποτέλεσμα το κωνικό προφίλ που φαίνεται στο Σχήμα 5-5 με μπλε 

χρώμα (αριστερός άξονας). 
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Σχήμα 5-5. Υπολογισμένες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης μεταξύ του θεμελιώδους TE ρυθμού 

κυματοδήγησης, για διαδοχικά τμήματα της κωνικής δομής πυριτίου (γράφημα με κόκκινο χρώμα – δεξιός κάθετος 

άξονας), και υπολογισμένο σχήμα της κωνικής δομής πυριτίου (γράφημα με μπλε χρώμα – αριστερός κάθετος άξονας) 

5.1.3. Προσομοίωση διάδοσης 

Έχοντας λοιπόν προσδιορίσει πλήρως τόσο το σχήμα της κωνικής δομής πυριτίου όσο και το 

μήκος της, αλλά και την σχετική θέση της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου, μπορούμε 

τώρα να προχωρήσουμε στις προσομοιώσεις διάδοσης. Για να γίνουν αυτές οι προσομοιώσεις, η 

CLT δομή του κυματοδηγού πυριτίου μαζί με όλη την διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της δομής 

κυματοδηγού γυαλιού όσο και τα επιπλέον πρόσθετα στρώματα υλικών, όπως φαίνονται στο 

Σχήμα 5-2, εισάγονται σε Περιβάλλον προσομοίωσης EigenMode Expansion (EME) της 

Lumerical. Ο θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός κυματοδήγησης του κυματοδηγού γυαλιού διεγείρεται στο 

σημείο Α (βλ. Σχήμα 5-2) χρησιμοποιώντας έναν διεγέρτη ρυθμού με γωνία 2°. Η απόδοση 

σύζευξης οπτικής ισχύος του taper αξιολογήθηκε διαμέσου της μέτρησης του ποσοστού της 

οπτικής ισχύος το οποίο είναι συζευγμένο στον θεμελιώδη ΤΕ ρυθμό κυματοδήγησης του 

κυματοδηγού πυριτίου στο σημείο Β, χρησιμοποιώντας σε αυτό το σημείο ένα κάθετο παράθυρο 

μέτρησης του προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου και έπειτα υπολογίζωντας την τιμή του 

ολοκληρώματος επικάλυψης μεταξύ του υπολογισμένου πεδίου και του θεμελιώδους ΤΕ ρυθμού 

κυματοδήγησης που υποστηρίζεται από τον κυματοδηγό πυριτίου με ονομαστικό πλάτος ίσο με 

450 nm.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η EME είναι μια μέθοδος προσομοίωσης η οποία είναι εγγενώς 

μονοαξονική ως προς την κατεύθυνση και άξονα διάδοσης. Γενικά λοιπόν, δε συστήνεται για 

προσομοίωση κυματοδήγησης η οποία δεν είναι καθαρά μονοαξονική, όπως στην περίπτωση του 

τρισδιάστατου συζεύκτη οπτικής ισχύος που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. Η χρήση της 

γωνίας των 2°, και άρα η διάδοση της οπτικής ισχύος όχι αποκειστικά στην διεύθυνση του 

οριζόντιου άξονα x, όπως για παράδειγμα όταν η οπτική ισχύς διαδίδεται στον υπό γωνία 

κυματοδηγό γυαλιού, ή στο διάστημα αυτό του οριζόντιου άξονα x στο οποίο συνυπάρχουν τόσο 

ο κυματοδηγός γυαλιού όσο και ο κυμετοδηγός πυριτίου, είναι ένας παράγοντας ο οποίος 

προβληματίζει ως προς τη χρήση του περιβάλλοντος προσομοίωσης EME για την υπό συζήτηση 

διάταξη τρισδιάστατης δομής σύζευξης οπτικής ισχύος. Ωστόσο, η γωνία 2° ως προς τον οριζόντιο 

άξονα x του διεγερμένου ρυθμού είναι πολύ μικρή και επομένως μπορεί να παραμεληθεί χωρίς να 
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επιβληθούν σημαντικά λάθη στη λύση του ηλεκτρομαγνητικού προβλήματος. Προκειμένου να 

υποστηριχθεί περαιτέρω αυτή η προσέγγιση, δηλαδή η χρήση της τεχνικής EME για την 

προσομοίωση της διάδοσης της οπτικής ισχύος, ο αριθμός των υπό εξέταση ιδιορυθμών σε κάθε 

κυψελίδα του περιβάλλοντος EME αυξήθηκε σε 40, επιτρέποντας την εξομοίωση (σε κάποιο 

βαθμό) της γωνιακής διάδοσης μέσω ζεύξης ισχύος σε υψηλότερους ρυθμούς κυματοδήγησης. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου εκτέλεσης της προσομοίωσης διάδοσης, αλλά 

και των υπολογιστικών πόρων που χρειάστηκαν, διατηρώντας τα ωστόσο αρκετά χαμηλά με τους 

αντίστοιχους πόρους που θα χρειάζονταν για μια προσομοίωση FDTD, η οποία θα έδινε με πολύ 

μεγαλύτερη ακρίβεια όλα τα χαρακτηρηστικά διάδοσης και επίδοσης του συζεύκτη οπτικής 

ισχύος. Το Σχήμα 5-6(a) παρουσιάζει μία πλευρική όψη του πολωμένου ηλεκτρικού πεδίου ΤΕ, 

που διεγείρεται στο σημείο Α στο Σχήμα 5-2, και διαδίδεται κατά μήκος του οπτικού συζεύκτη, 

όπως υπολογίστηκε από το περιβάλλον προσομοίωσης EME. Η υπολογισμένη απόδοση σύζευξης 

οπτικής ισχύος του οπτικού συζεύκτη προσδιορίστηκε σε τιμή άνω του 85.7% για μήκος κύματος 

διάδοσης ίσο με 1550 nm. Εδώ να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της EME προσομοίωσης 

αφορούν ένα και μόνο μήκος κύματος, μιας και όλοι οι ιδιορυθμοί που υπολογίζονται σε κάθε 

κελί της EME υπολογίζονται για συγκεκριμένο μήκος κύματος. 

 
Σχήμα 5-6. Πλαινή όψη του θεμελιώδους ρυθμού που υποστηρίζεται από τον κυματοδηγό γυαλιού για μήκος κύματος 

λειτουργίας ίσο με 1.55 um, και διαδίδεται κατά μήκος του οπτικού συζεύκτη ισχύος, όπως αυτή προσομοιώθηκε σε 

περιβάλλον (a) EME, και (b) FDTD 

Για να επαληθευτεί το αποτέλεσμα της προσομοίωσης σε περιβάλλον προσομοίωσης EME, η 

δομή του σχεδιασμένου συζεύκτη οπτικής ισχύος ανάμεσα σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού 

και πυριτίου εισήχθη στο περιβάλλον προσομοίωσης 3D Finite Difference Time Domain (3D-

FDTD) της Lumerical. Ο θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός κυματοδήγησης του κυματοδηγού γυαλιού 

διεγείρεται και πάλι χρησιμοποιώντας έναν διεγέρτη ρυθμών κυματοδήγησης στο σημείο Α , με 
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γωνία 2 μοιρών ως προς τον οριζόντιο άξονα διάδοσης x. Το ποσοστό της οπτικής ισχύος το οποίο 

στο σημείο Β, τέλος του οπτικού συζεύκτη, είναι συζευγμένο στον θεμελιώδη ΤΕ ρυθμό 

κυματοδήγησης που υποστηρίζεται από τον κυματοδηγό πυριτίου με ονομαστικό πλάτος 450 nm 

μετρήθηκε χρησιμοποιώντας ένα κάθετο παράθυρο μέτρησης του προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου 

και έπειτα υπολογίζωντας την τιμή του ολοκληρώματος επικάλυψης μεταξύ του υπολογισμένου 

πεδίου και του θεμελιώδους ΤΕ ρυθμού κυματοδήγησης. Η πλευρική όψη του διαδιδόμενου, TE 

πολωμένου, ηλεκτρικού πεδίου κατά τον άξονα διάδοσης, απεικονίζεται στο Σχήμα 5-6(b), 

αποκαλύπτοντας αρκετά καλή συμφωνία με το αποτέλεσμα της προσομοίωσης σε περιβάλλον 

προσομοίωσης EME. Η απόδοση σύζευξης της οπτικής ισχύος από τον κυματοδηγό γυαλιού στον 

κυματοδηγό πυριτίου υπολογίστηκε να είναι οριακά υψηλότερη σε σύγκριση με την απόδοση 

σύζευξης της οπτικής ισχύος από τον κυματοδηγό γυαλιού στον κυματοδηγό πυριτίου που 

υπολογίστηκε στο περιβάλλον προσομοίωσης EME, φτάνοντας την τιμή του 89%. 

 

 
Σχήμα 5-7. Φασματική συμπεριφορά του τρισδιάστατου συζεύκτη οπτικής ισχύος, όπως αυτή εξήχθη αριθμητικά με 

χρήση: επιλυτή ΕΜΕ (τρίγωνα επί της μπλε καμπύλης), FDTD (κόκκινη γραμμή), FDTD με χρήση BOX ύψους 2 um 

(διακεκομμένη πράσινη γραμμή), και FDTD με χρήση BOX ύψους 3 um (διακεκομμένη μαύρη γραμμή) 

Η ευρυζωνική λειτουργία του συζεύκτη οπτικής ισχύος από κυματοδηγό γυαλιού σε 

κυματοδηγό πυριτίου μελετήθηκε με σάρωση του κεντρικού μήκους κύματος της προσομοίωσης 

EME από 1.5 μm έως 1.6 μm με 0.01 μm βήμα, και τον υπολογισμό της αντίστοιχης απόδοσης 

σύζευξης οπτικής ισχύος. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις αυτές 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 5-7 με άδεια τρίγωνα, τα οποία χάρην οπτικής αναπαράστασης 

ενώνονται με μπλε συνεχή γραμμή, επιβεβαιώνοντας ότι η μέγιστη απόδοση σύζευξης οπτικής 

ισχύος επιτυγχάνεται για μήκος κύματος ίσο με 1.55 μm (το μήκος κύματος για το οποίο 

σχεδιάστηκε η κωνική δομή CLT). Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η υπολογισμένη τιμή σύζευξης 

ισχύος από τον κυματοδηγό γυαλιού στον κυματοδηγό πυριτίου υπερβαίνει την τιμή του 80% για 

ολόκληρη την C-band, φανερώνοντας ολοκάθαρα τη δυνατότητα του τρισδιάστατου οπτικού 
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συζεύκτη για επίπεδη ευρυζωνική λειτουργία. Για λόγους σύγκρισης, το αποτέλεσμα της 

αντίστοιχης προσομοίωσης 3D-FDTD συμπεριλήφθηκε επίσης στο Σχήμα 5-7 (κόκκινη γραμμή), 

παρουσιάζοντας αρκετά υψηλότερη τιμή απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος (ειδικά στο κέντρο, 

και στο άνω άκρο της C-band), ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται μία, έστω και μικρή φαινομενικά, 

μετατόπιση προς τα ερυθρά μήκη κύματος (red-shift) της φασματικής συνάρτησης μεταφοράς. 

Επίσης, θεωρήσαμε σωστό, σε αυτό το στάδιο της μελέτης των αποτελεσμάτων των 

προσομοιώσεων διάδοσης, να συμπεριλάβουμε στις προσομοιώσεις μας, και το υπόστρωμα 

πυριτίου, πάνω στο οποίο έχει κατασκευασθεί το υπόστρωμα του διοξειδίου του πυριτίου (SiO2 - 

BOX) όπου έχει εγχαραχθεί ο κατασκευασμένος ο κυματοδηγός πυριτίου. Η εισαγωγή του 

υποστρώματος πυριτίου στο περιβάλλον προσομοίωσης θα συμπεριλάβει στην συνολική απόδοση 

σύζευξης του συζεύκτη οπτικής ισχύος και το ποσοστό της ισχύος αυτό το οποίο διαρρέει προς το 

υπόστρωμα πυριτίου. Μια τέτοια προσομοίωση δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί σε 

περιβάλλον προσομοίωσης EME, καθώς για κάθε κελί της προσομοίωσης, θα υπολογίζονταν 

ρυθμοί οι οποίοι τελικά θα κυματοδηγούνταν στην περιοχή του υποστρώματος πυριτίου, ρυθμοί 

ανύπαρκτοι, και οι οποίοι θα ήταν απλά αποτελέσματα των υπολογιστικών μεθόδων που έπρεπε 

να ακολουθήσουμε. Η απάλειψη αυτών των ρυθμών από τον υπολογισμό της EME, θα 

συνεπαγόταν τον μικρό αριθμό των υπολογισμένων ρυθμών, και άρα τη μη δυνατότητα ανάλυσης 

του διαδισόμενου υπό γωνία 2° θεμελιώδους TE ρυθμού κυματοδήγησης στον κυματοδηγό 

γυαλιού, σε ένα μεγάλο σύνολο ιδιορρυθμών. Ως εκ τούτου, συμπεραίνουμε, και αυτό είναι ένα 

αποτέλεσμα το οποίο εμφανίστηκε στην εξέλιξη της μελέτης μας στο θέμα της διαρροής οπτικής 

ισχύος στο υπόστρωμα, μετά και την πολύτιμη συμβολή των αξιολογητών ενός άρθρου υπό 

δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό, ότι είναι υπερβολικά δύσκολη η υλοποίηση μιας μεθοδολογίας 

υπολογισμού των φαινομένων διαρροής οπτικής ισχύος στο υπόστρωμα πυριτίου, για την 

συγκεκριμένη περίπτωση της τρισδιάστατης δομής συζεύκτη ισχύος που βασίζεται στην εκτός-

άξονα διάδοση του ηλεκτρικού πεδίου. Βάσει αυτού του συμπεράσματος, αποφασίσαμε να 

μελετήσουμε τη επίδραση του υποστρώματος πυριτίου σε περιβάλλον προσομοίωσης 3D-FDTD, 

στην απόδοση της σύζευξης οπτικής ισχύος εξ΄αιτίας της διαρροής της προς το υπόστρωμα 

πυριτίου. Η επίδραση του υποστρώματος πυριτίου υψηλού δείκτη διάθλασης αξιολογήθηκε στο 

περιβάλλον 3D-FDTD, για δύο βασικές περιπτώσεις τεχνολογίας ολοκλήρωσης πυριτίου, και πιο 

συγκεκριμένα για πάχος του υποστρώματος διοξειδίου του πυριτίου ίσο με 2 μm και 3 μm (όπως 

απαντάται στις τυπικές διαμορφώσεις SOI). Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται με 

πράσινη και μαύρη διακεκομμένη γραμμή, για 2 μm και 3 μm πάχος του υποστρώματος διοξειδίου 

του πυριτίου, αποκαλύπτουν μία οριακή μόνο επίδραση στην απόδοση σύζευξης ισχύος, 

επιβεβαιώνοντας την μη διαρροή σημαντικού ποσοστού ποσοστού οπτικής ισχύος στο υπόστρωμα 

πυριτίου. Γίνεται και σε αυτό λοιπόν το σημείο σαφής η καλύτερη αποτελεσματικότητα της 3D-

FDTD μεθόδου προσομοίωσης, καθώς είναι μια ισχυρή και αυστηρή μέθοδος για την 

προσομοίωση των φωτονικών δομών, περισσότερο κατάλληλη από την 3D-EME για την 

αντιμετώπιση της διάδοσης οπτικής ισχύος υπό γωνία. Ωστόσο, η καλή συμφωνία μεταξύ των δύο 

μεθόδων επιτρέπει τη χρήση της σημαντικά ταχύτερης 3D-EME μεθόδου προσομοίωσης για την 

εκτέλεση της μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης του τρισδιάστατου οπτικού συζεύκτη ισχύος, 
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ενώ η FDTD μέθοδος προσομοίωσης μπορεί να προσφέρει την απαραίτητη επιβεβαίωση των 

υπολογισθέντων από την EME αποτελεσμάτων προσομοίωσης. 

 
Σχήμα 5-8. Υπολογισμένες τιμές απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος, όπως αυτές προήλθαν από προσομοιώσεις σε 

περιβάλλον EME, συναρτήσει αστοχιών επί: (a) της γωνίας κατασκευής του κυματοδηγού γυαλιού, (b) του ύψους και 

του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, (c) της ευθυγράμμισης των δύο κυματοδηγών επί του άξονα x, και (d) της 

ευθυγράμμισης των δύο κυματοδηγών επί του άξονα y 

5.1.4. Μελέτη ανοχής 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια βασική μελέτη ανοχής στο περιβάλλον προσομοίωσης 

3D-EME, εστιάζοντας στις πιο σημαντικές αστοχίες που δύναται να εμφανιστούν στα στάδια 

κατασκευής και συναρμολόγησης του συζεύκτη οπτικής ισχύος. Στο Σχήμα 5-8(a) 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίδρασης της απόκλισης γωνίας από την τιμή η οποία έχει 

καθοριστεί από το στάδιο σχεδιασμού του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού, ενώ το Σχήμα 5-8(b) 

παρουσιάζει την απόδοση σύζευξης ισχύος για αστοχία στην κατασκευή του κυματοδηγού 

πυριτίου, όσον αφορά το ύψος του κυματοδηγού πυριτίου (μπλε γραμμή), και το πλάτος του 

κυματοδηγού πυριτίου (κόκκινη γραμμή). Η διακύμανση των διαστάσεων πυρήνα πυριτίου 

επιλέχθηκε να είναι ±10 nm από τις ονομαστικές τιμές κατασκευής. Δύο συμπεράσματα 

προκύπτουν από αυτά τα αποτελέσματα. Πρώτον, ότι η γωνία με την οποία είναι 

κατασκευασμένος ο κυματοδηγός γυαλιού έχει μια επίδραση στην απόδοση σύζευξης ισχύος της 

τάξης του 10%, καθώς επίσης και η απόκλιση στην τιμή πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου. 

Δεύτερον, η αστοχία στο ύψος του κυματοδηγού πυριτίου έχει μια πολύ μικρότερη επίδραση στην 

απόδοση σύζευξης ισχύος του οπτικού συζεύκτη.  

Έχοντας αξιολογήσει την επίδραση αστοχιών οι οποίες εισάγονται στα στάδια κατασκευής 

τόσο του κυματοδηγού πυριτίου όσο και του κυματοδηγού γυαλιού, θα εξετάσουμε τώρα την 

επίδραση αστοχιών κατά το στάδιο της συναρμολόγησης των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης σε 

έναν ενιαίο συζεύκτη ισχύος. Θα μελετήσουμε την επίδραση της λάθος ευθυγράμμισης τόσο στον 

οριζόντιο άξονα διάδοσης x, όσο και στον οριζόντιο άξονα ευθυγράμμισης των αξόνων διάδοσης 

μεταξύ τους (άξονας y). Το Σχήμα 5-8(c) απεικονίζει την επίδραση της λάθος ευθυγράμμισης επί 
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του άξονα x για σφάλμα θέσης που κυμαίνεται μεταξύ -20 μm και 20 μm, που αντιστοιχεί σε 

σφάλμα λείανσης της επιφάνειας της πλατφόρμας ολοκλήρωσης γυαλιού κατά περίπου ±700 nm. 

Η αντίστοιχη ανοχή συναρμολόγησης επί του οριζόντιου άξονα y επιδεικνύεται στο Σχήμα 5-8(d), 

για αστοχία ευθυγράμμισης των δύο κυματοδηγών για τιμές από ±3 μm. Η λάθος ευθυγράμμιση 

στον y άξονα, έχει σαφώς μια βαθιά επίδραση στην απόδοση σύζευξης ισχύος, που οδηγεί σε 

πτώση της απόδοσης κατά 3dB για περίπου ± 2.6 μm σφάλμα πλευρικής θέσης των δύο 

κυματοδηγών. Παρόλα αυτά, η τιμή αυτή του σφάλαματος πλευρικής θέσης εξακολουθεί να είναι 

αρκετά υψηλότερη από τα όρια λάθους τα οποία εισάγονται από τυπικό εξοπλισμό παθητικής 

ευθυγράμμισης συναρμολόγησης μετά αναστροφής πλακιδίου (flip-chip bonding), επιτρέποντας 

την υλοποίηση της προτεινόμενης δομής χρησιμοποιώντας τις συνήθεις τεχνικές συναρμολόγησης 

flip-chip χαμηλού κόστους. 

5.2. Σχεδιασμός του τρισδιάστατου συζεύκτη για λειτουργία σε δύο 

πολωτικές καταστάσεις 

Σε αυτή την παράγραφο, θα ασχοληθούμε με την επέκταση της λειτουργίας του τρισδιάστατου 

συζεύκτη οπτικής ισχύος, σχεδιάζοντας τη δομή αυτή του τρισδιάστατου συζεύκτη με σκοπό τη 

λειτουργία τόσο στην ΤΕ όσο και στην ΤΜ πόλωση. Η λειτουργία και για τις δύο πολωτικές 

καταστάσεις προυποθέτει τροποποίηση της μεθοδολογίας σχεδιασμού της κωνικής δομής του 

κυματοδηγού πυριτίου, καθώς χρησιμοποιώντας μόνο τη μία δομή πυριτίου χρειάζεται να 

συζευχθούν τόσο ο ΤΕ όσο και ο ΤΜ θεμελιώδης ρυθμός από τον κυματοδηγό γυαλιού. Η 

πλατφόρμα γυαλιού που χρησιμοποιείται για τις προσομοιώσεις είναι η πλατφόρμα της 

Optoscribe[11], και ο συζεύκτης οπτικής ισχύος συναρμολογείται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφθηκε στην προηγούμενη ενότητα, και παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-1. Όπως έχουμε 

αναφέρει και στην Ενότητα 5.1, ο υπολογισμός του σχήματος της κωνικής δομής του 

κυματοδηγού πυριτίου, προυποθέτει τη διαίρεση του συζεύκτη σε συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων 

κατά μήκος του άξονα διάδοσης x της οπτικής ισχύος.  

5.2.1. Σχεδιασμός συζεύκτη 

Για κάθε ένα από αυτά τα τμήματα υπολογίζονται οι θεμελιώδεις TE και TM υπερρυθμοί οι 

οποίοι υποστηρίζονται από το σύστημα συζευγμένων κυματοδηγών πυριτίου και γυαλιού. Σε κάθε 

τμήμα υπολογίζονται οι τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης του θεμελιώδους συμμετρικού 

υπερρυθμού, με τον θεμελιώδη συμμετρικό υπερρυθμό που υποστηρίζεται στο προηγούμενο 

τμήμα, και για τις δύο πολωτικές καταστάσεις. Οι τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των 

θεμελιωδών συμμετρικών ρυθμών των διαδοχικών τμημάτων υπολογίζονται για να προσδιοριστεί 

η απώλεια μετατροπής σε κάθε διαδοχικό τμήμα. Δεδομένου ότι η κωνική δομή κυματοδηγού 

πυριτίου στοχεύεται να σχεδιαστεί ως μία δομή σταθερών τιμών απωλειών ανά μονάδα μήκους 

(CLT), η απώλεια μετατροπής σε κάθε τμήμα θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

εύρος τόσο για την κατάσταση πόλωσης ΤΜ, όσο και για την κατάσταση πόλωσης ΤΕ. Για το 

σκοπό αυτό, σε κάθε διαδοχικό τμήμα καθορίζεται το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου, 

δεδομένου ότι το ύψος του κυματοδηγού γυαλιού είναι ήδη προκαθορισμένο λόγω της σταθερής 

κλίσης 2°, με σκοπό να πληρείται το προαναφερθέν κριτήριο για την τιμή του ολοκληρώματος 
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επικάλυψης, τόσο για τον ΤΜ όσο και για τον ΤΕ ρυθμό κυματοδήγησης. Ωστόσο, επειδή η 

προτεινόμενη δομή συζεύκτη οπτικής ισχύος περιλαμβάνει δύο ταυτόχρονα αντίστροφα κωνικά 

τμήματα, πρέπει επίσης να υπολογιστεί η βέλτιστη θέση του ενός σε σχέση με το άλλο, κατά μήκος 

του άξονα διάδοσης x. Προφανώς, δεδομένου ότι το σχήμα του κυματοδηγού γυαλιού είναι 

προκαθορισμένο, λόγω της σταθερής γωνίας κατασκευής του κυματοδηγού, η αλλαγή της 

σχετικής θέσης των δύο κυματοδηγών κατά μήκος του άξονα x, θα οδηγήσει σε διαφορετικά 

βέλτιστα σχήματα κωνικών δομών CLT κυματοδηγού πυριτίου. Μεταξύ όλων των πιθανών 

σχημάτων κωνικών δομών CLT και των σχετικών ζευγών θέσης του άξονα x, μόνο μία θα επιτύχει 

τη βέλτιστη απόδοση, με αποτέλεσμα τη μέγιστη απόδοση σύζευξης ισχύος για τη λειτουργία τόσο 

σε ΤΜ όσο και σε ΤΕ πολωτική κατάσταση λειτουργίας. Η σχετική θέση των δύο κυματοδηγών 

κατά μήκος του άξονα διάδοσης x, θα προσδιοριστεί στη μεθοδολογία σχεδιασμού του συζεύκτη 

οπτικής ισχύος. Η σχετική θέση των δύο κωνικών δομών, επιλέγουμε να προσδιοριστεί ως το 

αρχικό σημείο από το οποίο θα αρχίσει να εκτελείται το επαναληπτικό μέρος του αλγόριθμου 

υπολογισμού της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου. Το αρχικό αυτό σημείο, δε θα είναι 

τίποτα άλλο από ένα ζεύγος τιμών, του ύψους του κυματοδηγού γυαλιού, άρα και η απόλυτη θέση 

επί του άξονα διάδοσης x, και του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, για την δεδομένη απόλυτη 

θέση απί του άξονα διάδοσης x.  

Ο ορισμός του αρχικού σημείου, από το οποίο θα ξεκινήσει η εκτέλεση του επαναληπτικού 

τμήματος του σχήματος της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου, τροποποιείται σε σχέση 

με τον υπολογισμό του, όπως αυτός έγινε στην Ενότητα 5.1, όπου ο σχεδιασμός στόχευε στη 

κατασκευή κωνικής δομής πυριτίου που να υποστηρίζει μόνο την ΤΕ λειτουργία. Σε αυτή τη 

τροποποιημένη έκδοση του αλγορίθμου, θα βασιστούμε στις εξής δύο παραδοχές:  

• Το μεγαλύτερο μέρος της μεταφοράς ισχύος από τον κυματοδηγό γυαλιού στον 

κυματοδηγό πυριτίου λαμβάνει χώρα, για κάθε μία ξεχωριστή πολωτική κατάσταση, γύρω 

από την περιοχή αντιστοίχισης φάσης της κάθε πολωτικής κατάστασης. Σε αυτή την 

περιοχή, οι τιμές των ενεργών δεικτών διάθλασης, για κάθε πόλωση ξεχωριστά, είναι 

περίπου ίσοι [15]. 

• Η κωνική δομή CLT αποτελείται από δύο διακριτά μέρη. Κάθε μέρος συμβάλλει στην 

σύζευξη της οπτικής ισχύος κατά κύριο λόγο της μίας πολωτικής κατάστασης. 

Συνδυάζοντας τις δύο προαναφερθείσες παραδοχές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

κωνική δομή CLT για λειτουργία και στις δύο πολωτικές καταστάσεις θα σχεδιαστεί σύμφωνα με 

τις δύο προδιαγραφές σχεδιασμού:  

• Κάθε ένα από τα δύο τμήματα της κωνικής δομής καλύπτει μια περιοχή αντιστοίχησης 

φάσης για μια συγκεκριμένη πολωτική κατάσταση, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως CLT 

δομή και για την έταιρη πολωτική κατάσταση 

• Η σχετική θέση του άξονα διάδοσης x μεταξύ των δύο κυματοδηγών, που καθορίζεται από 

τις τιμές του υψους του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού καθώς και από την τιμή του 

πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, διαιρεί την συνολική δομή CLT σε δύο μέρη 

διαχωρίζοντας άριστα, από την άποψη του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, τις 

περιοχές αντιστοίχισης φάσης για την ΤΕ και για την ΤΜ πολωτική κατάσταση. 
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Αυτό το σημείο διαίρεσης λειτουργεί ως παράμετρος εισόδου για το επαναληπτικό μέρος του 

αλγόριθμου υπολογισμού CLT. Αυτός ο ορισμός του σημείου κατάτμησης της κωνικής δομής  

CLT σε δύο φαινομενικά ξεχωριστά τμήματα, είναι μία από τις καινοτομίες που εισήχθησαν σε 

αυτή την παραμετροποιημεένη έκδοση του αλγόριθμου CLT σε σύγκριση με εκείνη που 

χρησιμοποιήθηκε στην Ενότητα 5.1, όπου εξετάστηκε μόνο η ΤΕ λειτουργία σύζευξης ισχύος, και 

το σημείο εκκίνησης εκείνου του αλγορίθμου καθορίστηκε με τον υπολογισμό και την επιλογή 

της μέγιστης τιμής της δύναμης σύζευξης του συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών, ακριβώς 

στο κέντρο της περιοχής αντιστοίχισης φάσης μεταξύ των πυρήνων των κυματοδηγών του γυαλιού 

και του πυριτίου. 

Το πρώτο βήμα στη μεθοδολογία υπολογισμού είναι να προσδιοριστούν, σε ολόκληρο το μήκος 

του οπτικού συζεύκτη ισχύος, οι περιοχές προσαρμογής φάσης για κάθε πολωτική κατάσταση, 

περιοχές που όπως έχουμε αναφέρει προηγουμένως προσδιορίζονται από την ισότητα των τιμών 

των ενεργών δεικτών διάθλασης των τοπικών θεμελιωδών ρυθμών κυματοδήγησης των δύο 

κυματοδηγών. Ο υπολογισμός των ενεργών δεικτών διάθλασης έγινε σε περιβάλλον 

προσομοίωσης FDE. Η περιοχή τιμών η οποία εξετάστηκε ως προς την ύπαρξη περιοχών 

προσαρμογής φάσης είναι οι τιμές ανάμεσα σε 2 um και 5 um ύψους του πυρήνα του κυματοδηγού 

γυαλιού, καθώς και η περιοχή πλάτους του πυρήνα του κυματοδηγού πυριτίου στην περιοχή από 

130 nm έως και 190 nm. Τα αποτελέσματα αυτά απεικονίζονται για την ΤΜ πόλωση στο Σχήμα 

5-9(a) , ενώ για την ΤΕ πόλωση στο Σχήμα 5-9(b). Τα σημεία τομής της καμπύλης των τιμών 

ενεργού δείκτη διάθλασης του κυματοδηγού πυριτίου συναρτήσει του πλάτους του, με τις 

καμπύλες σταθερών τιμών του ενεργού δείκτη διάθλασης για συγκεκριμένο ύψος του 

κυματοδηγού γυαλιού, ορίζουν τις περιοχές προσαρμογής φάσης. Όπως γίνεται φανερό από αυτά 

τα αποτελέσματα, οι περιοχές αντιστοίχησης φάσης, ανεξαρτήτως του ύψους του κυματοδηγού 

φυαλιού, βρίσκονται στις περιοχές των 140 nm έως και 150 nm, και 170 nm έως και 180 nm, για 

την ΤΜ και την ΤΕ πολωτική κατάσταση, αντίστοιχα. Πρόκειται για μια αρχική ένδειξη ότι το 

σημείο φαινομενικής διαίρεσης της κωνικής δομής πυριτίου θα πρέπει να βρίσκεται εντός της 

περιοχής διαχωρισμού των δύο περιοχών προσαρμογής φάσης, δηλαδή την περιοχή με όρους 

πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου από 150 nm έως και 170 nm. 

 
Σχήμα 5-9. Υπολογισμένες τιμές των ενεργών δεικτών διάθλασης των τοπικών θεμελιωδών ρυθμών, του μη 

συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών όσον αφορά: (a) την ΤΜ πόλωση, και (b) την TE πόλωση λειτουργίας 
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Έχοντας λοπόν μια πρώτη ένδειξη για τις δύο αυτές περιοχές, το επόμενο βήμα είναι ο 

βέλτιστος και ακριβής τρόπος διαχωρισμού των δύο αυτών περιοχών προσαρμογής φάσης. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσα από την διαδικασία υπολογισμού των τιμών του ολοκληρώματος επικάλυψης 

μεταξύ του τοπικού θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης του κυματοδηγού πυριτίου, και του 

θεμελιώδους συμμετρικού ρυθμού κυματοδήγησης του συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών 

γυαλιού και πυριτίου, μεταβάλλοντας την τιμή του ύψους του κυματοδηγού γυαλιού και της τιμής 

του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου μέσα στα όρια τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Αυτές 

οι τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης υπολογίζονται τόσο για την ΤΜ όσο και για την ΤΕ 

πόλωση ξεχωριστά, προσδιορίζοντας την μεταφορά της οπτικής ισχύος από τον κυματοδηγό 

γυαλιού στον κυματοδηγό πυριτίου, που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν κατασκευαζόταν η 

βέλτιστη κωνική δομή κυματοδηγού πυριτίου μέχρι αυτό το συγκεκριμένο πλάτος κυματοδηγού 

πυριτίου, υπό την προυπόθεση διατήρησης σταθερής τιμής ύψους του κυματοδηγού γυαλιού. Για 

το σκοπό αυτό, υπολογίζονται και απεικονίζονται στο Σχήμα 5-10(a) και στο Σχήμα 5-10(b), οι 

τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης μεταξύ της τοπικού θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης 

του κυματοδηγού πυριτίου και του θεμελιώδους συμμετρικού υπερρυθμού κυματοδήγησης του 

συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών, για την ΤΜ πόλωση και την TE πόλωση, αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-10(a), οι υπολογισθείσες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης για 

την ΤΜ πόλωση, είναι χαμηλές (κοντά στην τιμή 0), κάτω από την τιμή των 132 nm πλάτους 

κυματοδηγού πυριτίου και έχουν υψηλή τιμή για πλάτη κυματοδηγού πυριτίου υψηλότερη από 

132 nm. Παρόμοια ανάλυση εφαρμόζεται για τα αποτελέσματα που απεικονίζονται στο Σχήμα 

5-10(b), με αποτέλεσμα το σημείο προσαρμογής φάσης να βρίσκεται γύρω από την περιοχή των 

172 nm πλάτους κυματοδηγού πυριτίου για την ΤΕ πολωτική κατάσταση λειτουργίας. Με την 

απεικόνιση των υπολογισμένων τιμών των ολοκληρωμάτων επικάλυψης στο Σχήμα 5-10(c) και 

το Σχήμα 5-10(d) για πλάτος κυματοδηγού πυριτίου που κυμαίνεται από 150 nm έως 170 nm, 

παρατηρούμε την εξάρτηση των τιμών των ολοκληρωμάτων επικάλυψης και από το ύψος του 

πυρήνα του γυαλιού. 
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Σχήμα 5-10. Υπολογισθείσες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης ανάμεσα στον τοπικό θεμελιώδη ρυθμό 

κυματοδήγησης που υποστηρίζεται από τον κυματοδηγό πυριτίου και του θεμελιώδους συμμετρικού υπερρυθμού του 

συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών. Αποτελέσματα για τιμές πλάτους κυματοδηγού πυριτίου από 130 nm έως 

και 190 nm για την (a) TM πόλωση, και (b) TE πόλωση λειτουργίας. Αποτελέσματα για τιμές πλάτους κυματοδηγού 

πυριτίου από 150 nm έως και 170 nm για την (c) TM πόλωση, και (d) TE πόλωση λειτουργίας. 

Το σημείο φαινομενικής κατάτμησης της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου 

προσδιορίζεται επιλέγοντας αυτό το ζεύγος τιμών πλάτους κυματοδηγού πυριτίου και ύψους 

κυματοδηγού γυαλιού που να επιτυγχάνει ταυτόχρονα μέγιστη τιμή ολοκληρώματος επικάλυψης 

για την ΤΜ πόλωση, και ελάχιστη τιμή ολοκληρώματος επικάλυψης για την ΤΕ πόλωση. Αυτό 

σημαίνει, με όρους σύζευξης ισχύος, το μεγαλύτερο ποσοστό της οπτικής ισχύος που είναι ΤΜ 

πολωμένη, να έχει συζευχθεί στον κυματοδηγό πυριτίου, ενώ αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσοστό 

της οπτικής ισχύος που είναι ΤΕ πολωμένη, να παραμένει ακόμα συζευγμένη στον κυματοδηγό 

γυαλιού. Ως αποτέλεσμα, η κωνική δομή σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους του 

κυματοδηγού πυριτίου, θα διαιρείται φαινομενικά σε δύο ανάστροφα κωνικά τμήματα. Το πρώτο 

μέρος θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό να συζευγνύει την ΤΜ οπτική ισχύ στον κυματοδηγό πυριτίου 

μέχρι την τιμή πλάτους του σημείου κατάτμησης, ενώ το δεύτερο μέρος θα έχει ως πρωταρχικό 

στόχο να συζευγνύει την ΤΕ πολωμένα οπτική ισχύ διευρύνοντας το πλάτος του κυματοδηγού 

πυριτίου από το πλάτος του σημείου κατάτμησης μέχρι και το ονομαστικό πλάτος του 

κυματοδηγού πυριτίου (450 nm). 

Ειδικότερα, η προσδιορισμένη τιμή του ολοκληρώματος επικάλυψης της TM πόλωσης 

καθορίζει το ποσοστό της οπτικής ισχύος του ΤΜ ρυθμού που στην βέλτιστη κατάσταση θα έχει 

συζευχθεί ήδη στον κυματοδηγό πυριτίου, όταν το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου θα έχει 

φτάσει στη συγκεκριμένη τιμή πλάτους του σημείου φαινομενικού διαχωρισμού. Η υπολειπόμενη 

αυτής ισχύς του TM ρυθμού μετάδοσης θα συζευχθεί στον κυματοδηγό πυριτίου στο δεύτερο 

τμήμα της κωνικής δομής σταθερών τιμών απωλειών ανά μονάδα μήκους του κυματοδηγού 

πυριτίου. Αντίστοιχα, η προσδιορισμένη τιμή του ολοκληρώματος επικάλυψης της ΤΕ πόλωσης 
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καθορίζει το ποσοστό της οπτικής ισχύος του ΤΕ ρυθμού που στην βέλτιστη κατάσταση θα έχει 

συζευχθεί ήδη στον κυματοδηγό πυριτίου (το μικρότερο ποσοστό της ΤΕ πόλωσης οπτικής 

ισχύος), όταν το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου θα έχει φτάσει στη συγκεκριμένη τιμή πλάτους 

του σημείου φαινομενικού διαχωρισμού. Η υπολειπόμενη ισχύς του ΤΕ ρυθμού μετάδοσης, 

δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό της ΤΕ πόλωσης οπτικής ισχύος, θα συζευχθεί στον κυματοδηγό 

πυριτίου στο δεύτερο τμήμα της κωνικής δομής σταθερών τιμών απωλειών ανά μονάδα μήκους 

του κυματοδηγού πυριτίου. Προκειμένου να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα, η μέγιστη τιμή του 

ολοκληρώματος επικάλυψης για την ΤΜ πόλωση και η ελάχιστη τιμή του ολοκληρώματος 

επικάλυψης για την ΤΕ πόλωση, υπολογίζεται το αποτέλεσμα της αφαίρεσης των δύο αυτών τιμών 

καθώς μεταβάλλεται τόσο το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου ταυτόχρονα με την μεταβολή της 

τιμής του ύψους του πυρήνα του κυματοδηγού γυαλιού. Το αποτέλεσμα αυτής της αφαίρεσης, 

συναρτήσει του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου και του ύψους του κυματοδηγού γυαλιού 

απεικονίζονται στο Σχήμα 5-11. Η βέλτιστη περιοχή προσδιορίζεται ως το μέγιστο με κόκκινο 

σκούρο χρώμα γύρω από την περιοχή των 166 nm του πλάτους κυματοδηγού πυριτίου και 2.7 μm 

του ύψους του  κυματοδηγού γυαλιού, όπου το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι υψηλότερο από 

την τιμή του  0.985 (περιοχή με σκούρο κόκκινο χρώμα). 

 
Σχήμα 5-11. Υπολογισθείσες τιμές απόδοσης σύζευξης ισχύος επί του σημείου φαινομενικού διαχωρισμού. 

Έχοντας λοιπόν σε αυτό το σημείο προσδιορίσει την τιμή του πλάτους του κυματοδηγού 

πυριτίου, για δεδομένο ύψος του κυματοδηγού γυαλιού, και άρα για δεδομένη απόλυτη τιμή του 

άξονα διάδοσης x, μπορούμε να θεωρήσουμε τις αυτές συντεταγμένες του σημείου φαινομενικής 

διαίρεσης της κωνικής δομής σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους, ως σημείο εκκίνησης του 

επαναληπτικού τμήματος του αλγορίθμου υπολογισμού του σχήματος της κωνικής δομής. Η 

μεθοδολογία υπολογισμού βασίζεται όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα στον 

αλγόριθμο σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους, όπως προτείνεται [13] : 

 

i

i

log( )
( )

( )

OV dB
L

D cm cm
=

 ( 1 ) 

Αυτή η εξίσωση, υποθέτοντας ότι ολόκληρο το μήκος της κωνικής δομής διαιρείται σε i αριθμό 

τμημάτων, καθένα από τα οποία καθορίζεται από το μήκος του Di , δηλώνει το γεγονός ότι η 

απώλεια οπτικής ισχύος σε κάθε τμήμα (η οποία ποσοτικοποιείται από την τιμή OVi ) είναι μια 

σταθερή τιμή L (dB/cm). Σαφώς, ο υπολογισμός του σχήματος της κωνικής δομής ξεκινά από το 
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προσδιορισμένο σημείο φαινομενικού διαχωρισμού. Ως εκ τούτου, ο αλγόριθμος CLT εκτελείται 

δύο φορές, μία προς τις μικρότερες τιμές του άξονα διάδοσης x, με τον υπολογισμό του σχήματος 

της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου από πλάτος κυματοδηγό 166 nm προς το άκρο της 

κορυφής της κωνικής δομής πλάτους 50 nm, και μία προς τις μεγαλύτερες τιμές του άξονα 

διάδοσης x, ξεκινώντας από την τιμή πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου ίσο με 166 nm και 

φτάνοντας μέχρι την τιμή πλάτους των 450 nm (ονομαστικό πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου). 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5-2, και για τις δύο κατευθύνσεις, το ύψος του γυάλινου πυρήνα που 

βρίσκεται πάνω από τον κυματοδηγό πυριτίου αλλάζει γραμμικά λόγω των 2° γωνία εγγραφής. 

Προς τις μικρότερες τιμές του άξονα διάδοσης x, αυξάνεται από 2.7 μm έως 5 μm, ενώ προς τις 

μεγαλύτερες τιμές του άξονα x, μειώνεται από 2.7 μm σε 0 μm. Πριν από το γυαλισμένο τμήμα 

(αριστερή πλευρά) ο πυρήνας γυαλιού έχει πάχος 5 μm και απομακρύνεται από την περιοχή 

συγκόλησης με το πλακίδιο του πυριτίου, ενώ μετά από αυτό (δεξιά πλευρά) ο πυρήνας του 

κυματοδηγού γυαλιού έχει λειανθεί εντελώς. Επιλέγουμε, ο επαναληπτικός αλγόριθμος που θα 

εκτελεστεί να θεωρήσει ως τιμή μήκους του κάθε στοιχειώδους τμήματος i , την τιμή  Di = 6 μm. 

Για κάθε διαδοχικό τμήμα, το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου μεταβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο 

που να υπολογίζει τους θεμελιώδεις συμμετρικούς υπερρυθμούς κυματοδήγησης που 

υποστηρίζονται από το συζευγμένο σύστημα κυματοδηγών, για κάθε ξεχωριστή κατάσταση 

πόλωσης, μέσω περιβάλλοντος προσομοίωσης FDE. Το βέλτιστο πλάτος που επιλέγεται για κάθε 

διαδοχικό τμήμα της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου πρέπει να πληρεί το εξής κριτήριο: 

• Για κάθε διαδοχικό τμήμα i, η τιμή του ολοκληρώματος επικάλυψης του θεμελιώδους 

συμμετρικού ρυθμού που υποστηρίζεται από το συζευγμένο σύστημα κυματοδηγών, και 

για τις δύο καταστάσεις πόλωσης, του παρόντος i και του προηγούμενου i-1 τμήματος, 

πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής από 0.994 έως και 0.999, με αποτέλεσμα η 

συνεπακόλουθη απώλεια μετατροπής οπτικής ισχύος να βρίσκεται στην περιοχή από 

0.0043 dB/cm έως και 0.0006 dB/cm.  

Το πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου στην αρχή κάθε τμήματος (ή το τέλος του κάθε τμήματος 

για τον υπολογισμό προς τα αρνητικά του άξονα διάδοσης x) επιλέγεται ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα της τιμής των απωλειών μετατροπής ανά μονάδα μήκους, κατά 

μήκος του άξονα διάδοσης, τόσο για την ΤΜ όσο και για την ΤΕ πόλωση. Ο επαναληπτικός 

αλγόριθμος χρησιμοποιεί την δυ-τμηματική μέθοδο (bisection method) με σκοπό να εντοπίσει τα 

αντίστοιχα πλάτη του κυματοδηγού πυριτίου. Το τελικό προφίλ της κωνικής δομής πυριτίου 

δημιουργείται με τη γραμμική παρεμβολή των επιμέρους υπολογισμένων τιμών πλάτους επί του 

άξονα διάδοσης x. Το τελικό σχήμα της κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου συναρτήσει 

των απόλυτων τιμών του άξονα διάδοσης x, παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-12, και είναι μια κωνική 

δομή που ξεκινάει από το άκρο των 50 nm, στο σημείο -64 μm του άξονα διάδοσης x,  και 

τελειώνει στο ονομαστικό πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου των 450 nm, στο σημείο +253 μm 

του άξονα διάδοσης x. 
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Σχήμα 5-12. Υπολογισθέν σχήμα της κωνικής δομής πυριτίου σταθερής τιμής απωλειών ανά μονάδα μήκους 

συναρτήσει απόλυτων τιμών του άξονα διάδοσης x 

5.2.2.  Προσομοίωση διάδοσης 

Έχοντας λοιπόν προσδιορίσει το σχήμα της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου, ολόκληρη 

η κωνική δομή σταθερών τιμών απωλειών ανά μονάδα μήκους μαζί με τη συνολική διάταξη 

συζεύκτη εισάγεται στο περιβάλλον προσομοίωσης EME, με σκοπό τη διεξαγωγή των 

προσομοιώσεων διάδοσης. Η επίλυση του ηλεκτρομαγνητικού προβλήματος διάδοσης μέσω της 

EME είναι μια πλήρως διανυσματική αμφίδρομη διαδικασία επίλυσης. Ο επιλυτής των εξισώσεων 

Maxwell που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μέθοδο, είναι επωφελής σε σχέση με τη μέθοδο 

πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (FDTD), τόσο όσον αφορά το χρόνο 

προσομοίωσης, όσο και τους υπολογιστικούς πόρους που απαιτούνται για την προσομοίωση 

διαμορφώσεων που επεκτείνονται επαρκώς στον άξονα διάδοσης. Ωστόσο, όπως είδαμε και στην 

προηγούμενη ενότητα είναι συμβατό και για δομές όπως αυτή του προτεινόμενου τρισδιάστατου 

συζεύκτη οπτικής ισχύος γωνίας 2°. Το συζευγμένο σύστημα κυματοδηγών χωρίζεται σε 

συγκεκριμένο αριθμό κελιών και η εγκάρσια τομή κάθε τέτοιου κελιού χωρίζεται σε στοιχιώδη 

υποκελιά (meshing). Επιπρόσθετα, δημιουργούμε γύρω από την περιοχή του κυματοδηγού 

πυριτίου, μια περιοχή με μικρότερο μέγεθος στοιχειωδών υποκελιών με σκοπό την καλύτερη 

αποτύπωση των μικρών αλλαγών του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου και άρα την  καλύτερη 

επίλυση της γεωμετρίας γύρω από τον κυματοδηγό πυριτίου (mesh override region). Επίσης 

χρησιμοποιούμε μια επιπλέον δυνατότητα του πέριβάλλοντος προσομοίωσης της EME που 

προσφέρει η Lumerical, η οποία ονομάζεται συνεχώς μεταβαλλόμενη μέθοδος διατομής κελιών 

(CVCS) και η οποία επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της επίδρασης της απότομης αλλαγής του 

προφίλ του δείκτης διάθλασης, η οποία προκαλείται λόγω των αλλαγών στο προφίλ του δείκτη 

διάθλασης κατά τη μετάβαση από ένα κελί στο επόμενο. Οι θεμελιώδεις ΤΜ και ΤΕ ρυθμοί 

κυματοδήγησης του κυματοδηγού γυαλιού διεγείρονται στο σημείο Α (βλ. Σχήμα 5-2) 

χρησιμοποιώντας έναν διεγέρτη ρυθμού με γωνία 2°. Η απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος της 
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κωνικής δομής του κυματοδηγού πυριτίου αξιολογήθηκε διαμέσω της μέτρησης του ποσοστού 

της οπτικής ισχύος το οποίο είναι συζευγμένο στους θεμελιώδεις ΤΜ και ΤΕ ρυθμούς 

κυματοδήγησης του κυματοδηγού πυριτίου στο σημείο Β χρησιμοποιώντας σε αυτό το σημείο ένα 

κάθετο παράθυρο μέτρησης του προφίλ του ηλεκτρικού πεδίου και έπειτα υπολογίζωντας την τιμή 

του ολοκληρώματος επικάλυψης μεταξύ των υπολογισμένων πεδίων και των θεμελιωδών ΤΜ και 

ΤΕ ρυθμών κυματοδήγησης που υποστηρίζονται από τον κυματοδηγό πυριτίου με ονομαστικό 

πλάτος ίσο με 450 nm. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, η EME είναι μία εγγενώς μονοαξονική μέθοδος προσομοίωσης 

διάδοσης. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, η διάδοση του φωτός υπό γωνία 2 μοιρών είναι πολύ 

μικρή και επομένως μπορεί να παραμεληθεί χωρίς να επιβληθούν σημαντικά λάθη στη λύση του 

ηλεκτρομαγνητικού προβλήματος, όπως διαπιστώσαμε και στην προηγούμενη ενότητα. Το Σχήμα 

5-13(a) και το Σχήμα 5-13(b) παρουσιάζουν μία πλευρική όψη του ηλεκτρικού πεδίου που 

διαδίδεται κατά μήκος του συζεύκτη οπτικής ισχύος από τον κυματοδηγό γυαλιού στον 

κυματοδηγό πυριτίου, υπολογιζόμενο από τον επιλυτή διάδοσης EME, επιτυγχάνοντας απόδοση 

85.53 % και 85.58 % για την ΤΜ και την ΤΕ πόλωση, αντίστοιχα. Για να ελεγχθεί το αποτέλεσμα 

της προσομοίωσης διάδοσης που υπολογίστηκε από τον επιλυτή ΕΜΕ, η όλη διάταξη του 

συζεύκτη οπτικής ισχύος εισήχθη σε περιβάλλον προσομοίωσης FDTD, και οι υπολογισθείσες 

τιμές της απόδοσης σύζευξης ισχύος βρέθηκαν να είναι 81.22 % και 83.50 % για την TM και την 

ΤΕ πόλωση αντίστοιχα, φανερώνοντας μια πολύ καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα του επιλυτή 

ΕΜΕ. 

 
Σχήμα 5-13. Πλαϊνή άποψη του διαδιδόμενου θεμελιώδους ρυθμού που υποστηρίζεται από τον κυματοδηγό γυαλιού, 

επί της σχεδιασθείσας δομής οπτικού συζεύκτη, για την (a) TM, και (b) TE πόλωση λειτουργίας. 

Οι υπολογισθείσες αυτές τιμές της απόδοσης σύζευξης ισχύος αφορούν την λειτουργία για ΤΜ 

και ΤΕ πόλωση, όσον αφορά την τιμή μήκους κύματος των 1550 nm. Η ευρυζωνική συμπεριφορά 

του συζεύκτη οπτικής ισχύος διερευνάται μέσω της διενέργειας μιας σειράς προσομοιώσεων ΕΜΕ 

από το μήκος κύματος των 1500 nm μέχρι το μήκος κύματος των 1600 nm, με βήμα ίσο με 100 

nm, και υπολογίζοντας την αντίστοιχη τιμή της απόδοσης της σύζευξης οπτικής ισχύος από τον 

κυματοδηγό γυαλιού στον κυματοδηγό πυριτίου, τόσο για την ΤΜ όσο και για την ΤΕ πόλωση. 

Οι υπολογισμένες τιμές της απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος, που παρουσιάζονται στο Σχήμα 

5-14, επιβεβαιώνουν ότι επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της σύζευξης ισχύος, και για τις δύο 

πολώσεις ταυτόχρονα, για την τιμή μήκους κύματος ίση με 1.55 μm (το μήκος κύματος για το 
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οποίο σχεδιάστηκε η κωνική δομή σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους του κυματοδηγού 

πυριτίου). Αξίζει να σημειωθεί, ότι για μεγαλύτερη τιμή του μήκους κύματος λειτουργίας, η 

απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος της πόλωσης TM αυξάνεται πλησιάζοντας την τιμή 100 %,  

ενώ συγχρόνως μειώνεται η απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος της πόλωσης ΤΕ. Όπως 

παρατηρούμε, η φασματική συμπεριφορά της απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος της πόλωσης 

ΤΕ είναι αρκετά επίπεδη κατά μήκος όλης της C-band, σε αντίθεση με την φασματική 

συμπεριφορά της απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος της πόλωσης ΤΜ, η οποία εμφανίζει 

απόδοση χαμηλή μέχρι και την τιμή του 60 % στο κάτω άκρο της C-band. Δεδομένου ότι τα 

αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται μέσω προσομοίωσης διάδοσης σε περιβάλλον 3D-EME, η 

δομή του συζεύκτη οπτικής ισχύος εισάγεται στη συνέχεια σε περιβάλλον προσομοίωσης 3D-

FDTD, ώστε να έχουμε ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα όσον αφορά την τιμή της απόδοσης σύζευξης 

οπτικής ισχύος. Επιπλέον, το υπόστρωμα πυριτίου υψηλού δείκτη διάθλασης εισάγεται στο 

περιβάλλον προσομοίωσης FDTD, με σκοπό να συμπεριληφθούν και οι απώλειες διαρροής 

οπτικής ισχύος στο υπόστρωμα, καθώς οι απώλειες διαρροής υποστρώματος δεν προσομοιάζονται 

εύκολα σε επιλυτή EME, όπως αναλυτικά εξηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Τα 

αποτελέσματα προσομοίωσης FDTD, προσομοιώνοντας τόσο και τις δύο πολωτικές πηγές 

ρυθμών κυματοδήγησης που διεγείρονται σε γωνία 2° όσο και το υπόστρωμα πυριτίου υψηλού 

δείκτη διάθλασης κάτω από το στρώμα BOX ύψους 2 um, καταλήγουν σχεδόν στην ίδια απόδοση 

σύζευξης οπτικής ισχύος και την οριακή μετατόπιση των καμπυλών απόδοσης της σύζευξης 

οπτικής ισχύος προς τα δεξιά των μηκών κύματος της φασματικής συμπεριφοράς (red shift). Η 

καλή συμφωνία μεταξύ των δύο μεθόδων καθιστά δυνατή την ταχύτερη αξιοποίηση του επιλυτή 

διάδοσης EME για τη βελτιστοποίηση της τρισδιάστατης δομής οπτικού συζεύκτη, ενώ ο επιλυτής 

διάδοσης FDTD θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει πιο ακριβή αποτελέσματα 

όταν πρέπει να καθοριστούν απώλειες λόγω διαρροής οπτικής ισχύος στο υπόστρωμα πυριτίου. 

Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος προσομοίωσης 3D-FDTD όταν η προσέγγιση 

της μικρής γωνίας διάδοσης δεν πληρούνται (γωνία κατασκευής μεγαλύτερη των 2°). 

 
Σχήμα 5-14. Φασματική συμπεριφορά του συζε΄υκτη οπτικής ισχύος, όπως αυτή υπολογίστηκε σε περιβάλλον 

προσομοίωσης EME (διακεκκομένες γραμμές) για την TM (μπλε γραμμή) και TE (κόκκινη γραμμή) πόλωση 

λειτουργίας, καθώς και σε περιβάλλον προσομοίωσης FDTD (συνεχείς γραμμές) για την TM (μπλε γραμμή) και TE 

(κόκκινη γραμμή) πόλωση λειτουργίας 
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5.2.3.  Μελέτη ανοχής 

Σε αυτή την ενότητα διεξάγεται η μελέτη ανοχής της σχεδιασμένης τρισδιάστατης δομής 

συζεύκτη οπτικής ισχύος ως προς μια σειρά αστοχιών τόσο στο στάδιο κατασκευής των 

κυματοδηγών πυριτίου όσο και στο στάδιο συναρμολόγησής τους στον τελικό οπτικό συζεύκτη 

οπτικής ισχύος. Η σχεδιασμένη δομή οπτικού συζεύκτη εισάγεται στο περιβάλλον προσομοίωσης 

EME με σκοπό την ποσοτικοποιήση της απόδοσης ζεύξης οπτικής ισχύος, μεταβάλλοντας ένα 

σύνολο παραμέτρων που αντιστοιχούν σε αστοχίες της διαδικασίας κατασκευής και 

συναρμολόγησης. Οι μεταβολές της διαδικασίας κατασκευής της φωτονικής πλατφόρμας 

ολοκλήρωσης πυριτίου που εξετάστηκαν, είναι το πλάτος και το ύψος του κυματοδηγού πυριτίου. 

Οι τιμές πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου κυμαίνονται στην περιοχή ± 10 nm γύρω από την 

τιμή σχεδιασμού του πλάτους του κυματοδηγού κατά μήκος όλης της διάταξης, τόσο όσον αφορά 

το πλάτος της κωνικής δομής, όσο και για το ονομαστικό πλάτος του κυματοδηγού πυριτίου. Η 

εξάρτηση της απόδοσης του συζεύκτη οπτικής ισχύος, μεταβάλλοντας το πλάτος του 

κυματοδηγού πυριτίου απεικονίζεται στο Σχήμα 5-15(a), με μπλε και κόκκινη γραμμή, για την ΤΕ 

και την ΤΜ πόλωση, αντίστοιχα. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, η απόδοση του συζεύκτη είναι 

ίση και για τις δύο καταστάσεις πόλωσης, για το πλάτος σχεδιασμού του κυματοδηγού πυριτίου, 

με αποτέλεσμα την ελάχιστη διαφοροποίηση της απόδοσής του (Polarization Dependent Losses - 

PDL) όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στην προσδιορισμένη από το σχεδιαστικό στάδιο τιμή πλάτους 

του κυματοδηγού πυριτίου. Ωστόσο παρατηρούμε τη διαφοροποίηση της απόδοσης για μεγάλες 

τιμές αστοχίας στην τιμή πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, κρατώντας όμως μόνιμα την 

απόδοση του συζεύκτη οπτικής ισχύος πάνω από 55 %. Στο Σχήμα 5-15(b), απεικονίζεται η 

επίδραση της διακύμανσης του ύψους του κυματοδηγού πυριτίου στην τιμή της σύζευξης οπτικής 

ισχύος, τόσο για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ πόλωση. Να σημειωθεί ότι η απόδοση σύζευξης 

οπτικής ισχύος όσον αφορά την λειτουργία της ΤΕ πόλωσης διατηρείται μόνιμα πάνω από 70 % 

για αστοχία στο ύψος του κυματοδηγού πυριτίου έως και ± 20 nm. Αντίθετα, η απόδοση σύζευξης 

οπτικής ισχύος για την ΤΜ πόλωση δεν είναι τόσο ανεκτική στις μεταβολές του ύψους του 

κυματοδηγού πυριτίου. Για ύψος του κυματοδηγού πυριτίου μικρότερο του στοχευμένου των 220 

nm, η απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος πλησιάζει την τιμή 100 %, ενώ για τιμές ύψους 

μεγαλύτερες των 220 nm, η απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος για την ΤΜ πόλωση μειώνεται 

αρκετά. Ειδικότερα για ύψος του κυματοδηγού πυριτίου μεγαλύτερο των 230 nm, η απόδοση 

σύζευξης οπτικής ισχύος της ΤΜ πόλωσης μειώνεται σε δραματικό επίπεδο. Γίνεται λοιπόν 

ξεκάθαρο, όπως ήταν αναμενόμενο και από την θεωρητική προσέγγιση, ότι η ΤΜ πόλωση είναι 

ελάχιστα ανεκτική στις διακυμάνσεις του ύψους του κυματοδηγού πυριτίου. 
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Σχήμα 5-15. Υπολογισμένες τιμές απόδοσης σύζευξης οπτικής ισχύος, για TΕ (μπλε γραμμές) και ΤΜ (κόκκινες 

γραμμές) πόλωση λειτουργίας, όπως αυτές προήλθαν από προσομοιώσεις σε περιβάλλον EME, συναρτήσει αστοχιών 

επί: (a) του πλάτους του κυματοδηγού πυριτίου, (b) του ύψους του κυματοδηγού πυριτίου, (c) του ύψους του 

στρώματος συγκόλλησης μεταξύ των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης, και (d) της ευθυγράμμισης των δύο 

κυματοδηγών επί του άξονα y 

Στη συνέχεια, διερευνάται η ανοχή του συζεύκτη οπτικής ισχύος στις αστοχίες οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συναρμολόγησης των δύο πλατφορμών 

ολοκλήρωσης σε έναν ενιαίο συζεύκτη οπτικής ισχύος. Ειδικότερα, οι μεταβλητές 

συναρμολόγησης που εξετάζονται είναι το ύψος του στρώματος συγκόλλησης μεταξύ των δύο 

πλατφορμών ολοκλήρωσης (διαχωρισμός των δύο πλατφορμών επί του κάθετου άξονα z), και η 

μη τέλεια οριζόντια πλευρική ευθυγράμμιση μεταξύ του άξονα διάδοσης του κυματοδηγού 

γυαλιού και του κυματοδηγού πυριτίου (απόκλιση των αξόνων διάδοσης των δύο κυματοδηγών 

επί του άξονα y). Στο Σχήμα 5-15(c) παρουσιάζεται η απόδοση της σύζευξης οπτικής ισχύος 

συναρτήσει της κάθετης απόσταση μεταξύ των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης, που 

προσομοιώνεται μεταβάλλοντας το ύψος του στρώματος συγκόλλησης. Η απόδοση της σύζευξης 

οπτικής ισχύος υπερβαίνει κατά πολύ το 70%, τόσο για την λειτουργία σε ΤΜ όσο και σε ΤΕ 

πολωτική κατάσταση, μεταβάλλωντας το ύψος του στρώματος συγκόλλησης  στην περιοχή από 

100 nm έως 1 μm. Παρατηρούμε ότι όσο μικραίνει η απόσταση μεταξύ των δύο πλατφορμών 

ολοκλήρωσης τόσο αυξάνεται η απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος, ενώ όσο μεγαλώνει η 

απόδοση αυτή μειώνεται. Ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο από τη θεωρία των 

υπερρυθμών, καθώς η μικρότερη απόσταση διαχωρισμού συνεπάγεται μεγαλύτερη τιμή της 

δύναμης σύζευξης μεταξύ των δύο κυματοδηγών, στην διάταξη του συζευγμένου συστήματός 

τους. Στη συνέχεια διερευνάται η ανοχή του συζεύκτη οπτικής ισχύος στη μεταβολή της 

οριζόντιας πλευρικής ευθυγράμμισης μεταξύ του άξονα διάδοσης του κυματοδηγού γυαλιού και 
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του κυματοδηγού πυριτίου (y-axis misalignment). Δεδομένου ότι προβλέπεται η χρήση βασικού 

εξοπλισμού παθητικής ευθυγράμμισης, η αστοχία της ευθυγράμμισης επί του y άξονα κατά το 

στάδιο συναρμολόγησης θα περιοριστεί στο διάστημα ±1 μm. Τα αποτελέσματα που 

απεικονίζονται στο Σχήμα 5-15(d) αποκαλύπτουν καλή ανοχή του οπτικού συζεύκτη συναρτήσει 

της αστοχίας ευθυγράμμισης επί του άξονα y, δεδομένου ότι υπολογίζεται η τιμή της απόδοσης 

σύζευξης οπτικής ισχύος να είναι μεγαλύτερη από 80%, τόσο για την ΤΕ όσο και για την ΤΜ 

πολωτική λειτουργία. Ως εκ τούτου μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι είναι δυνατή η επίτευξη της 

υλοποίησης της προτεινόμενης δομής συζεύκτη οπτικής ισχύος με την χρήση τυποποιημένων 

τεχνικών συναρμολόγησης χαμηλού κόστους. 

5.3. Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε μία σειρά αριθμητικών μελετών 

σχετικές με το σχεδιασμό μιας τρισδιάστατης δομής συζεύκτη οπτικής ισχύος από κεκλιμμένης 

κατασκευής κυματοδηγό γυαλιού σε κυματοδηγό πυριτίου. Η μεταφορά της οπτικής ισχύος 

επιτυγχάνεται με έναν αδιαβατικό τρόπο μεταφοράς, με τη χρήση μιας κωνικής μορφής 

κυματοδηγού πυριτίου η οποία επιτυγχάνει να λειτουργει, καθ΄ όλο το μήκος της ζεύξης, υπό 

καθεστώς σταθερών απωλειών μετατροπής ισχύος ανά μονάδα μήκους. Χρησιμοποιήθηκαν τα 

περιβάλλοντα προσομοίωσης ΕΜΕ και FDTD, για τον υπολογισμό των ρυθμών και υπερρυθμών 

των κυματοδηγών, αλλά και για την προσομοίωση διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

Αναπτύχθηκαν δύο επαναληπτικοί αλγόριθμοι υπολογισμού της βέλτιστης κωνικής δομής 

κυματοδηγού πυριτίου, ένας για λειτουργία σε ΤΕ πόλωση, ο οποίος θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

και για το σχεδιασμό οπτικού συζεύκτη που θα λειτουργούσε και μόνο στην ΤΜ πόλωση, και ένας 

επαναληπτικός αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό κωνικής δομής πυριτίου η 

οποία να δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης σύζευξης της οπτικής ισχύος τόσο για ΤΜ όσο και για 

ΤΕ πολωτική κατάσταση λειτουργίας. Τα αποτελέσματα της αριθμιτικής μελέτης ήταν αρκετά 

ενθαρυντικά, καθώς ο τρισδιάστατος συζεύκτης οπτικής ισχύος παρουσίασε επίπεδη φασματική 

συμπεριφορά, ενώ την ίδια ώρα επέδειξε μεγάλη ανοχή στις αστοχίες οι οποίες εισάγονται στο 

στάδιο κατασκευής των κυματοδηγών στις πλατφόρμες ολοκλήρωσης γυαλιο;y και πυριτίου. 

Προσοχή, ωστόσο πρέπει να δωθεί, στην ανοχή του συζεύκτη ισχύος, όσον αφορά την ΤΜ 

πολωτική λειτουργία, σχετικά με το ύψος του κυματοδηγού πυριτίου, το οποίο επηρρεάζει 

σημαντικά την απόδοση του συζεύκτη. Μεγάλη ανοχή επέδειξε επίσης ο οπτικός συζεύκτης, σε 

αστοχίες οι οποίες εισάγονται στο στάδιο συναρμολόγησης των δύο πλατφορμών, επιτρέποντας 

έτσι την υλοποίηση αυτής της δομής κάνοντας χρήση τυποποιημένων τεχνικών συναρμολόγησης 

και ως εκ τούτου, προτείνεται ως μια λύση η οποία χαρακτηρίζεται πέραν από μια λύση χαμηλών 

απωλειών για σύζευξη του φωτός σε ολοκληρωμένα κυκλώματα πυριτίου, αλλά και ως μια λύση 

χαμηλού κόστους και χαμηλής πολυπλοκότητας κατασκευής και συναρμολόγησης. 
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Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 
 

6.1. Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

Η παρούσα διατριβή είχε σαν κύριο αντικείμενο της το σχεδιασμό φωτονικών ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων καθώς και το σχεδιασμό οπτικών διεπαφών μεταξύ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 

SOI και άλλων οπτικών μέσων μετάδοσης. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα που μελετήθηκαν είναι 

θερμο-οπτικά ελεγχόμενες δομές σειριακά συζευγμένων δακτυλίων σε πλατφόρμα SOI, καθώς 

και παθητική δομή στροφέα πόλωσης σε πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης. Οι οπτικές 

διεπαφές που μελετήθηκαν αφορούν, οπτική διεπαφή ολοκληρωμένων κυματοδηγών πυριτίου με 

πολυ-πύρηνη οπτική ίνα, οπτική διεπαφή κυματοδηγού πυριτίου με ολοκληρωμένο πολυμερικό 

κυματοδηγό, καθώς και τρισδιάστατη δομή οπτικής διεπαφής μεταξύ κυματοδηγού πυριτίου και 

κυματοδηγού εγγραμένου σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού. Τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το σχεδιασμό, μοντελοποίηση και πειραματική αξιολόγηση 

αυτών των δομών, παρουσιάζονται σε αυτή την Ενότητα.  

6.1.1. Σχεδίαση και πειραματική αξιολόγηση δομών σειριακά συζευγμένων 

δομών δακτυλίων που επιτελούν λειτουργία φίλτρου 

Η μελέτη αυτή αφορά το σχεδιασμό συζευγμένων δομών δακτυλίων με μεταβλητό λόγο 

σύζευξης ισχύος τόσο μεταξύ τους όσο και με τους κυματοδηγούς εισόδου/εξόδου της διάταξης. 

Οι μεταβλητοί οπτικοί συζεύκτες υλοποιούνται με χρήση δομών ΜΖΙ. Το κύκλωμα ελέγχεται 

θερμοοπτικά διαμέσου ηλεκτροδίων θέρμανσης, τα οποία είναι διατεταγμένα σε βέλτιστη 

τοπολογία, ούτως ώστε να επιτρέπεται ο χαμηλής πολυπλοκότητας θερμοοπτικός έλεγχος της 

δομής φίλτρου. Συγκεκριμένα μέρη κυματοδηγών θερμαίνονται, και μεταβάλλονται τα 

χαρακτηριστικά του κυματοδηγούμενου ρυθμού. Οι κυματοδηγοί αυτοί είναι κυματοδηγοί των 

κοιλοτήτων των δακτυλίων που η θέρμανση τους επηρρεάζει την κεντρική τιμή της φασματικής 

ζώνης διέλευσης, και οι κυματοδηγοί στους βραχίονες των δομών MZI που μεταβάλλουν τους 

λόγους σύζευξης ισχύος των τριών MZIs, και ως εκ τούτου μεταβάλλουν και το εύρος ζώνης της 

ζώνης διέλευσης του φίλτρου. Η λειτουργία αυτών των θερμοοπτικά ελεγχόμενων δομών αφορά 

την TE πόλωση λειτουργίας. Η πειραματική αξιολόγηση που ακολούθησε κατέδειξε καλή 
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συμφωνία των πειραματικών αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα των προσομειόσεων, 

επιδυκνύωντας δυνατότητα προσαρμογής του εύρους ζώνης από το ελάχιστο εύρος ζώνης των 9 

GHz έως και 103 GHz (απόδοση 0.84 mW / GHz), ενώ το μήκος κύματος συντονισμού 

μεταβάλλεται μέχρι και 1.54 nm (απόδοση 0.297 mW / GHz). Η τιμή FSR μετρήθηκε ίση με 1.73 

nm, και η μέγιστη μετρηθείσα τιμή ER μετρήθηκε ίση με 31 dB για εύρος ζώνης φίλτρου ίσο με 

9 GHz.  

Στο δεύτερο κομμάτι αυτής της μελέτης, βελτιώθηκε η δομή των σειριακά συζευγμένων 

δακτυλίων, και ελατώθηκε το φυσικό της μέγεθος με σκοπό την αύξηση της τιμής FSR, καθώς και 

της συνεπακόλουθης αύξησης της τιμής ER. Επιπλέον δημιουργήθηκαν εγκοπές αέρα μεταξύ των 

παράπλευρων κυματοδηγών της δομής, με σκοπό την θερμική απομώνωση γειτονικών 

κυματοδηγών αλλά και την αύξηση της επίδρασης του θερμικού φαινομένου στην οπτική 

συμπεριφορά του κάθε κυματοδηγού. Τα αποτελέσματα των θερμοοπτικών προσομοιώσεων 

επιβεβαιώθηκαν από τα πειραματικά αποτελέσματα, καθώς η πειραματική αξιολόγηση κατέδειξε 

τα εξής χαρακτηρηστικά των δομών φίλτρων. Το εύρος ζώνης μεταβλήθηκε από το ελάχιστο 

εύρος ζώνης των 12 GHz (με μετρηθείσα τιμή ER ίση με 37.5 dB) έως και 116 GHz (απόδοση 

3.95 GHz / mW), ενώ το μήκος κύματος συντονισμού μεταβάλλεται μέχρι και 2.429 nm (απόδοση 

0.0365 nm / mW).  

Οι δομές αυτές παρουσιάζουν χαμηλή κατανάλωση ισχύος και χαμηλή τιμή απωλειών εισόδου 

(< 3.6 dB), και επιδυκνύουν πολύ καλή συμπεριφορά ως προς την προσαρμογή του εύρους ζώνης 

και της κεντρικής τιμής του κύματος συντονισμού. Οι δομές επέδειξαν σταθερή θερμική 

συμπεριφορά, ενώ κατά την πειραματική αξιολόγηση δεν παρατηρήθηκαν θερμικές παρεμβολές 

μεταξύ γειτονικών κυματοδηγών.  

6.1.2. Δομή στροφέα πόλωσης σε πολυμερική πλατφόρμα ολοκλήρωσης 

Κατά τη μελέτη αυτή, διενεργήθηκε σχεδιασμός στροφέα πόλωσης σε πολυμερική πλατφόρμα 

ολοκλήρωσης. Ο στροφέας πόλωσης αποτελείται από τους τετραγωνικού τύπου κυματοδηγούς 

εισόδου και εξόδου και από ένα ενδιάμεσου τμήματος κυματοδηγού που αποτελείται από 

τετραγωνικό και τριγωνικό τμήμα. Κατά τη μετάβαση του κυματοδηγούμενου ρυθμού στον 

ενδιάμεσο κυματοδηγό, διεγείρονται δύο υβριδικοί ρυθμοί οι οποίοι κυματοδηγούνται με 

διαφορετική τιμή σταθεράς διάδοσης, και στον κυματοδηγό εξόδου διεγείρονται ξανά κατά 

συγκεκριμένο ποσοστό ο ΤΕ και ο ΤΜ θεμελιώδης ρυθμός κυματοδήγησης. Διαμέσου του 

ελέγχου των εγκάρσιων διαστάσεων τόσο των κυματοδηγών εισόδου/εξόδου, όσο και του 

ενδιάμεσου κυματοδηγού, αλλά και του μήκους του ενδιάμεσου κυματοδηγού, επιτυγχάνεται η 

στροφή της πόλωσης, και πιο συγκεκριμένα στην υπό σχεδίαση δομή η στροφή από ΤΕ σε ΤΜ 

πόλωση λειτουργίας. Επίσης, επιλέγοντας κατάλληλα την οριζόντια μετατόπιση μεταξύ του 

ενδιάμεσου κυματοδηγού και των κυματοδηγών εισόδου εξόδου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψην 

το μεταβατικό τμήμα μεταξύ των τμημάτων, που οφείλεται στην διαδικασία κατασκευής του 

ενδιάμεσου κυματοδηγού μέ χρήση τεχνικής laser ablation, ελαχιστοποιοέίται η τιμή απωλειών 

ισχύος κατά τη μετάβαση μεταξύ των διαδοχικών κυματοδηγών. Ο σχεδιασμένος στροφέας 

πόλωσης, επιτυγχάνει απόδοση μετατροπής πόλωσης μεγαλύτερη από 95 % για λειτουργία σε όλη 

τη C-band, ενώ διατηρεί την τιμή του λόγου PER μεγαλύτερη από 25 dB.  
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6.1.3. Δομή οπτικής σύζευξης κυματοδηγού πυριτίου σε πολυπύρηνη οπτική 

ίνα 

Μελετήθηκε οπτικός συζεύκτης, με σκοπό τη σύζευξη ΤΕ και ΤΜ πολωμένης οπτικής ισχύος 

από οπτική ίνα τύπου MCF σε κυματοδηγό πυριτίου. Εισάγονται με σκοπό την επίτευξη της 

διεπαφής, κυματοδηγός πολυμερικής φύσης κατασκευασμένος επί του πλακιδίου του πυριτίου, 

και κυματοδηγός γυαλιού εγγραμένος σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού. Ακολουθείται μια 

διαδικασία ταυτόχρονου σχεδιασμού των εγκάρσιων διαστάσεων των πυρήνων των κυματοδηγών 

γυαλιού και πολυμερούς με κριτήριο την αύξηση των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των 

κυματοδηγούμενων ρυθμών. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται δομή αδιαβατικής σύζευξης οπτικής 

ισχύοπς μεταξύ του κυματοδηγού πυριτίου και του πολυμερικού κυματοδηγού. Το τελικώς 

σχεδιασμένο taper που επιτρέπει την σύζευξη της ΤΕ και ΤΜ πολωμένης οπτικής ισχύος, 

αποτελείται από πέντε γραμμικής γωνίας διαπλάτυνσης τμήματα του κυματοδηγού πυριτίου. Οι 

τιμές απωλειών για την οπτική ζεύξη πολυπύρηνης ίνας, κυματοδηγού γυαλιού και πολυμερικού 

κυματοδηγού υπολογίστηκε σε 0.533 dB και 0.582 dB, για την ΤΕ και την ΤΜ πόλωση 

λειτουργίας, αντίστοιχα. Οι συνολικές απώλειες για την κεντρική τιμή μήκους κύματος ίση με 

1550 nm υπολογίστηκαν σε 0.909 dB και 0.647 dB, για την ΤΕ και την ΤΜ πόλωση λειτουργίας, 

αντίστοιχα. Το μήκος του taper κυματοδηγού πυριτίου προσδιορίστηκε σε 1000 μm, ενώ η επιλογή 

ακόμα μεγαλύτερου μήκους taper για το ίδιο προφίλ τμημάτων συγκεκριμένων τιμών πλάτους 

αρχής και τέλους, θα μπορούσε να καταλήξει σε ακόμα μικρότερες απώλειες σύζευξης οπτικής 

ισχύος.  

6.1.4. Οπτική διασύνδεση πολυμερικού κυματοδηγού με κυματοδηγό πυριτίου 

αξιοποιώντας δομή στρώματος SiN 

Σε αυτή τη μελέτη, σχεδιάστηκε οπτικός συζεύκτης πλατφόρμας ολοκλήρωσης πυριτίου, με τη 

βοήθεια στρώματος νιτριδίου του πυριτίου (SiN), flip-chip bonded σε οπτική πολυμερική 

πλατφόρμα. Εξετάστηκαν διεξοδικά οι μηχανισμοί σχεδίασης της διεπαφής πολυμερικού 

κυματοδηγού και κυματοδηγού πυριτίου καθώς και οι μηχανισμοί απώλειας ισχύος διάδοσης 

αυτής της διάταξης. Σχεδιάζεται δομή αδιαβατικής σύζευξης ισχύος, η οποία βασίζεται σε taper 

του κυματοδηγού πυριτίου, του οποίου εξάγεται το συνεχές προφίλ πλάτους, αξιοποιώντας το 

κριτήριο της σταθερής τιμής απωλειών ισχύος ανά μονάδα μήκους. Διερευνάται επίσης και 

αποτιμάται η τιμή των απωλειών διάδοσης-σκέδασης που οφείλονται στην τραχύτητα των 

πλευρικών τοιχωμάτων του κυματοδηγού πυριτίου, και στις άνω και κάτω επιφάνειες του 

στρώματος SiN. Για τις τρεις περιπτώσεις απωλειών που εισάγει το στρώμα SiN, που 

μελετήθηκαν, υπολογίστηκαν δομές taper οι οποίες προσδιορίστηκαν σε μήκος μεταξύ 580 μm 

και 690 μm. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι πετύχαμε μείωση του μήκους του taper, βασιζόμενοι 

στην αρχή σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους. Η απόδοση σύζευξης ιχύος για τις τρεις 

περιπτώσεις που εξετάστηκαν, για ΤΕ πόλωση λειτουργίας και μήκος κύματος λειτουργίας ίσο με 

1550 nm, υπολογίστηκε μεταξύ 75 % και 98.6 %. Η φασματική απόδοση του συζεύκτη είναι 

σχετικά επίπεδη κατά μήκος της C-band. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα επίτευξης καλύτερης 

φασματικής απόκρισης,  με τη σχεδιάση taper μεγαλύτερου μήκους, με το κόστος όμως της 
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μικρότερης μέγιστης τιμής της συνολικής απόδοσης του συζεύκτη ισχύος λόγω απωλειών 

διάδοσης. Τέλος, μελετήθηκε η ανοχή της δομής του οπτικού συζεύκτη σε αστοχίες που 

εισάγονται στα στάδια κατασκευής και συναρμολόγησης. Μεγαλύτερη ευαισθησία του οπτικού 

συζεύκτη υπολογίστηκε για αστοχία στο πλάτοος του κυματοδηγού πυριτίου μέχρι και ±5 nm, 

αλλά και στην κάθετη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ των δύο πλατφορμών ολοκλήρωσης, όπου 

για απόσταση διαχωρισμού 500 nm, σχεδιασμένη απόσταση 100 nm, εισάγεται επιπλέον απώλεια 

περίπου ίση με 3 dB.  

6.1.5. Τρισδιάστατος συζεύκτης οπτικής ισχύος μεταξύ κυματοδηγού πυριτίου 

και κυματοδηγού εγγραμένου σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού 

Σε αυτή τη μελέτη, σχεδιάστηκε δομή συζεύκτη οπτικής ισχύος κυματοδηγού πυριτίου σε 

κυματοδηγό εγγραμένο σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού. Ο υπό γωνία κατασκευασμένος 

κυματοδηγός γυαλιού έρχεται σε εγγύ επαφή με taper κυματοδηγού πυριτίου, αξιοποιώντας τεχική 

συναρμολόγησης flip-chip bonding, και επιτρέποντας τον μηδενισμό των απωλειών σκέδασης 

στην άκρη του πλακιδίου του πυριτίου. Η τρισδιάστατη αυτή δομή, ορίζει εκ των προτέρων το 

μέγιστο μήκος του οπτικού συζεύκτη, ενώ ταυτόχρονα επιτάσσει την επί της ουσίας ταυτόχρονη 

και προς την αντίθετη κατεύθυνση μεταβολή των δύο κυματοδηγών. Σχεδιάζεται αρχικά, διάταξη 

σύζευξης οπτικής ισχύος, για σύζευξη ΤΕ πόλωσης λειτουργίας, αξιοποιώντας την αρχή των 

σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους, η οποία εφαρμόζεται στον θεμελιλωδη ρυθμό 

κυματοδήγησης. Υλοποιείται επαναληπτικός αλγόριθμος που εφαρμόζει επί της συγκεκριμένης 

τοπολογίας, την αρχή των σταθερών απωλειών ανά μονάδα μήκους, εκκινώντας από το σημείο 

που χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη τιμή του λόγου σύζευξης ισχύος. Επιτυγχάνεται απόδοση 

σύζευξης ισχύος ίση με 89 % για τιμή μήκους κύματος ίση με 1550 nm. Η απόδοση διατηρείται 

πέραν του 84 % για όλη την περιοχή λειτουργίας της C-band, ενώ από την μελέτη ανοχής 

προέκυψε ως βασικός παράγοντας επιρροής της απόδοσης η οριζόντια ευθυγράμμιση μεταξύ των 

δύο κυματοδηγών, καθώς για οριζόντια μετατόπιση ±2 μm, η συνολική απόδοση της ζεύξης 

μειώνεται στο 60 %. Στη συνέχεια ο αλγόριθμος τροποποιείται ώστε να σχεδιάζει δομή taper που 

να υποστηρίζει σύζευξη οπτικής ισχύος τόσο της ΤΕ όσο ΤΜ πόλωσης λειτουργίας. Σχεδιάζεται 

δομή taper που επιτυγχάνει απόδοση σύζευξης ισχύος 85.53 %, τόσο για την ΤΕ όσο και την ΤΜ 

πόλωση λειτουργίας για τιμή μήκους κύματος ίση με 1550 nm. H μελέτη ανοχής κατέδειξε καλή 

ανοχή της διάταξης του οπτικού συζεύκτη, σε αστοχίες του σταδίου της συναρμολόγησης, ενώ σε 

αντίθεση αστοχίες στο στάδιο της κατασκευής του συματοδηγού πυριτίου, δύνανται να 

επηρρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοση σύζευξης του ΤΜ ρυθμού κυματοδήγησης.  

6.2. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής παρουσιάστηκαν δομές ολοκληρωμένων φωτονικών 

κυκλώματων για χρήση σε τοπολογίες δικτύων νέας γενιάς, καθώς και διατάξεις οπτικών 

διεπαφών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου. Η περαιτέρω εξέλιξη αυτών των οπτικών 

διατάξεων κυκλωμάτων και συζευκτών, ακολουθεί μία διπλή, αλλά παρολαυτά παράλληλη 

πορεία. Οι δύο άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται αυτή η πορεία, είναι από τη μία η εξέλιξη 

των φωτονικών αυτών κυκλωμάτων, η αναβάθμιση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, και η 



227 

 

αύξηση της απόδοσής τους, και από την άλλη η υιοθέτηση αυτών των κυκλωμάτων σε εφαρμογές, 

διαμέσου της ένταξης τους σε σύνθετες τοπολογίες κυκλωμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε 

συγκεκριμένες προτάσεις των δύο αυτών αξόνων. 

6.2.1. Κυκλώματα σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων αυξημένης 

επίδοσης 

Η δομή σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3, 

αποτελεί μία λύση η οποία χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα του εύρους ζώνης, όσο και 

από δυνατότητα μεταβολής του μήκους κύματος συντονισμού. Ωστόσο μια σειρά τροποποιήσεων, 

επί αυτής της διάταξης, θα μπορούσε να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά απόδοσής της. Η βασική 

κατεύθυνση πίσω από αυτές τις τροποποιήσεις είναι η ελαχιστοποίηση της επιφάνειας που 

καταλαμβάνει αυτή η δομή, μαζί με την αύξηση της επίδοσης, αλλά και την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που θα προκύψουν από αυτή τη σμίκρυνση. Η ανάπτυξη διατάξεων με ανώτερης 

τάξης αριθμό σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων (Σχήμα 6-1(a)), θα έδινε τη δυνατότητα 

τόσο για περαιτέρω μείωση της 3-dB εύρους ζώνης λειτουργίας πέραν των 9 GHz, όσο και για πιο 

επιλεκτική συμπεριφορά του φίλτρου (shape factor engineering) [1]. Ωστόσο, η μείωση της 

ενεργούς επιφάνειας που καταλαμβάνει η δομή, περιορίζεται από έναν βασικό παράγοντα, τις 

δομές μεταβλητού συντελεστή σύζευξης που υλοποιούνται από συμβολομετρικές δομές ΜΖΙ. Η 

πιθανή αντικατάστασή τους με δομές μεταβλητού λόγου σύζευξης τύπου κατευθυντικού συζεύκτη 

ισχύος, οι οποίοι ελέγχονται θερμο-οπτικά και προσφέρουν αποδοτική συμπεριφορά λόγου 

σύζευξης ισχύος [2], θα συνείσφερε στη μείωση της επιφάνειας που καταλαμβάνει η δομή. Ένας 

τέτοιος προσαρμοστικού λόγου σύζευξης κατευθυντικός συζεύκτης παρουσιάζεται στο Σχήμα 

6-1(b), και όπως μπορεί να φανεί αποτελείται από έναν κατευθυντικό συζεύκτη ισχύος, και από 

πλευρικά μετατοπισμένο ηλεκτρόδιο θέρμανσης, το οποίο συντελεί στην διαφορετική 

θερμοκρασία των δύο κυματοδηγών, και άρα στην διαφορετική ταχύτητα φάσης των συζευγμένων 

ρυθμών κυματοδήγησης των κυματοδηγών. Η συντελούμενη λοιπόν, μείωση της επιφάνειας της 

δομής, θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση και του γεωμετρικού και οπτικού μήκους των 

κοιλοτήτων των δακτυλίων, με ευθύ αντίκρυσμα τόσο στην μεγάλη αύξηση τιμή του FSR, όσο 

και στην αύξηση της τιμής του ER.  

 
Σχήμα 6-1 a) Φασματική συνάρτηση λειτουργίας ανώτερης τάξης σειριακά συζευγμξένων δομών δακτυλίων, και b) 

Θερμοκρασιακό προφίλ μετά από θέρμανση οριζοντίως μετατοπισμένου ηλεκτροδίου  
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Ωστόσο, η μείωση του μεγέθους της δομής, θα προκαλέσει αναπόφευκτα ζητήματα θερμικών 

παρεμβολών μεταξύ γειτονικών κυματοδηγών, και ως εκ τούτου θα επηρρεάζει τη λειτουργία 

αλλά και τη σταθερότητα της επίδοσης της διάταξης. Μία αρκετά υποσχόμενη λύση είναι οι 

εγκοπές αέρα, που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 3, οι οποίες δρουν ως θερμομονωτικά φράγματα 

και μειώνουν τα φαινόμενα θερμικής παρεμβολής μεταξύ γειτονικών κυματοδηγών. Ωστόσο η 

κατασκευή τους σε πολύ μικρή περιοχή μέσα σε δακτυλίους πιθανώς θα αύξανε την 

κατασκευαστική πολυπλοκότητα. Μία λύση η οποία προτάθηκε μόλις πρόσφατα από το 

Πολυτεχνείο του Μιλάνου, χαράζει μια στρατηγική με σκοπό να ακυρώνονται οι επιρροές λόγω 

θερμικής παρεμβολής σε διπλανούς κυματοδηγούς, μέσα σε μια σύνθετη διάταξη ολοκληρωμένου 

κυκλώματος [3]. Η μέθοδος αυτή, Θερμική αποσύνθεση ιδιορυθμών (thermal eigenmode 

decomposition - TED), επιτάσσει τον ταυτόχρονο έλεγχο όλων των ηλεκτροδίων θέρμανσης των 

φωτονικών κυματοδηγών, σύμφωνα με την ιδιολύση του θερμικά συζευγμένου συστήματος 

(Σχήμα 6-2(a)). Ο χαρακτηρισμός λοιπόν του θερμικά συζευγμένου συστήματος κυματοδηγών, 

θα επέτρεπε την επιλογή τιμών εύρους ζώνης, μήκους κύματος συντονισμού αλλά και τιμής SF, 

μέσα από τον ταυτόχρονο έλεγχο όλων των ηλεκτροδίων θέρμανσης, ακόμα και για πολύ μικρές 

σε έκταση διατάξεων σειριακά συζευγμένων κυματοδηγών. Στο Σχήμα 6-2(b), παρουσιάζεται η 

φασματική απόκριση ενός συστήματος τριών σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων, σε 

κατάσταση συντονισμού με χρήση της μεθόδου TED. 

 
Σχήμα 6-2 a) Διάγραμμα TED, τα φαινόμενα θερμικής παρεμβολής ακυρώνονται από τον ταυτόχρονο έλεγχο όλων 

των ηλεκτροδίων, και b) Εφαρμογή της μεθόδου TED, σε κύκλωμα τριών σειριακά συζευγμένων δομών δακτυλίων 

κατασκευασμένων σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης SiON 

6.2.2. Αμιγώς οπτικά κυκλώματα επεξεργασίας σήματος 

Η αύξηση του όγκου των δεδομένων που παράγονται και καταναλώνονται από τις συσκευές 

έχει ωθήσει τα όρια της επεκτασιμότητας και της ταχύτητας επεξεργασίας σήματος και της 

ταχύτητας των υπολογιστικών συστημάτων. Ως συνέπεια εμφανίζεται η επαναθεμελίωση της 

έρευνας σε μη συμβατικές τεχνικές επεξεργασίας πληροφοριών που αποκλίνουν από την 

καθιερωμένη προσέγγιση von-Neumann. Οι αναλογικές υπολογιστικές τεχνικές (analog 

computing) έχουν προταθεί ως μια πολλά υποσχόμενη υλοποίηση, από αυτή την άποψη, σε μια 

σειρά διαφορετικών πλατφορμών υλικού. Το παράδειγμα αναλογικού υπολογισμού, σε αντίθεση 

με τους συμβατικούς υπολογιστές, βασίζεται στις δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών 
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ορισμένων φυσικών συστημάτων. Η επεξεργασία συνήθως εξαρτάται από την εξέλιξη της 

εσωτερικής κατάστασης της δυναμικής συμπεριφοράς του φυσικού συστήματος σε συνάρτηση 

κατάλληλα κωδικοποιημένης είσοδου [4]. 

Τέτεια φυσικά συστήματα αποτελούν οι Reservoir Computers, οι οποίοι έχουν αποκτήσει 

δημοτικότητα ως νευρομορφική υπολογιστική υλοποίηση για την επίλυση μιας ποικιλίας 

σύνθετων προβλημάτων. Έχει αποδειχθεί ότι το Reservoir Computing εκτελεί αποδοτικά 

λειτουργίες αναγνώρισης ομιλίας και πρόβλεψης χρονοσειρών [4]. Ωστόσο, μεγάλη ερευνητική 

προσπάθεια γίνεται και για την επίλυση φαινομένων που σχετίζονται με την οπτική μετάδοση σε 

δίκτυα επικοινωνιών. Τα ζητήματα υποβάθμισης του οπτικού σήματος επιδεινώνονται στα 

σύγχρονα συστήματα υψηλής ταχύτητας, βασισμένα σε μορφές ανώτερης τάξης διαμόρφωσης, 

όπου η μη γραμμικότητα στην ίνα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Αυτά συνήθως επιλύονται 

στον ηλεκτρονικό τομέα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας DSP, αλλά μια 

τέτοια προσέγγιση εμφανίζει αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης και υψηλή κατανάλωση 

ισχύος. Το Reservoir Computing θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση με σκοπό την 

αναίρεση (μέρους) αυτών των φαινομένων υποβάθμισης του σήματος στο οπτικό πεδίο (Σχήμα 

6-3(a)). Reservoir computers έχουν υλοποιηθεί σε μια σειρά φυσικών κυκλωμάτων, όπως δομές 

με κόμβους αποτελούμενους από ενισχυτές SOAs [5], από δομές δακτυλίων [6,7], αλλά και από 

φυσικά κυκλώματα δομών φωτονικών κρυστάλλων [8].  

 
Σχήμα 6-3 a) Γενική δομή ενός reservoir computer [9], και b) 4 × 4 τοπολογία μη γραμμικών στοιχείων δακτυλίων 

πλατφόρμας SOI, για δημιουργία reservoir ενός reservoir computer  

Πιο συγκεκριμένα, reservoir computers που αποτελούνται από διατεταγμένες δομές δακτυλίων 

σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης πυριτίου έχουν προταθεί και οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν πολύ 

καλά σε μη γραμμικές Boolean λογικής πράξεις, για διάφορες συνθήκες λειτουργικών 

παραμέτρων (Σχήμα 6-3(b)). Αξίζει να επισημανθεί, η σύνδεση των μη γραμμικών δυναμικών 

ιδιοτήτων του κάθε μοναδικού κόμβου του reservoir (μεταβολή μήκους κύματος συντονισμού και 

οπτικής ισχύος) με τη συνολική επιδόση του υπολογιστή δεξαμενής [6]. Στη βάση αυτή, θα είχε 

νόημα η ενσωμάτωση προσαρμοστικών δομών δακτυλίων σε κάθε κόμβο, και η διαφοροποίηση 

των χαρακτηρηστικών τους, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα και μεταβάλλοντας τα 

χαρακτηρηστικά του κάθε κόμβου, εμφανίζωντας και διαφορετική μη γραμμική συμπεριφορά. Η 

λειτουργία τέτειων αναλογικών κυκλωμάτων υπολογισμού αφορά πράξεις λογικής, optical 

thresholding, αποκατάσταση παλμών, ενώ η περαιτέρω έρευνα δύναται να επιτρέψει και 

λειτουργίες δημιουργίας χρονικών σειρών, πρόβλεψη χάους ή εξισορρόπηση μη γραμμικών 

καναλιών (non-linear equalization), με στόχο την υλοποίηση ενός αμιγούς οπτικού κυκλώματος 
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επεξεργασίας σήματος, που να χαρακτηρίζεται από υψηλής ταχύτητας, χαμηλής κατανάλωσης 

ισχύος, και προσαρμοστική συμπεριφορά λειτουργίας.  

6.2.3. Εφαρμογές αδιαβατικών δομών σύζευξης οπτικής ισχύος σε κυκλώματα 

υπερ-υψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης, μεταγωγέων, και πολυπλεξίας 

ρυθμών κυματοδήγησης 

Η μεθοδολογία σχεδιασμού διατάξεων αδιαβατικής σύζευξης οπτικής ισχύος που μελετήθηκε 

στο Κεφάλαιο 4, και η μεθοδολογία σχεδιασμού τρισδιάστατων οπτικών συζευκτών του 

Κεφαλαίου 5, βρίσκουν εφαρμογή σε κυκλώματα υπερυψηλής πυκνότητας ολοκλήρωσης 

κατασκευασμένα σε πλατφόρμα φωτονικής ολοκλήρωσης πυριτίου. Το πλεονέκτημα των 

αδιαβατικών συζευκτών ισχύος, από τη μεριά της εφαρμογής, είναι η λειτουργία σε μεγάλο εύρος 

ζώνης, όσο και η λειτουργία και για τις δύο πολωτικές καταστάσεις. Ωστόσο το μεγάλο 

πλεονέκτημα τέτοιων οπτικών συζευκτών είναι ο μεγάλος αριθμός κυματοδηγών διατεταγμένων 

στη σειρά, οι οποίοι μπορούν με ένα bonding step, να συνδεθούν με διατεταγμένους κυματοδηγούς 

πολυμερικής/πλατφόρμας γυαλιού κυματοδηγούς. Αυτό επιτρέπει αφενός πλεονεκτήματα στο 

στάδιο της συναρμολόγησης, αφετέρου ανοίγει το δρόμο για την αξιοποιησή τους σε εφαρμογές 

που απαιτούν μεγάλο αριθμό καναλιών όπως σε μελλοντικά συστήματα μεταγωγέων και 

υπολογισμού [10]. Σε αυτή την κατεύθυνση, ερευνητικές προσπάθειες επάνω στην αδιαβατική 

σύζευξη οπτικής ισχύος, τείνουν να καταλήγουν σε ολοκληρωμένες διατάξεις οπτικής σύζευξης 

πολλών καναλιών, λαμβάνωντας υπ’ όψην και την ανοχή των συζευκτών σε αστοχίες που 

εισάγονται κατά το στάδιο κατασκευής, όπως η IBM (Σχήμα 6-4(a)) [Error! Reference source 

not found.], και η Optoscribe (Σχήμα 6-4(b)) [11]. Σε αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει αρκετός 

χώρος για έρευνα στο σχεδιασμό αδιαβατικών δομών σύζευξης οπτικής ισχύος, με σκοπό την 

κατασκευή όχι μόνο την μεγιστοποίηση της απόδοσης σύζευξης ισχύος, αλλά κυρίως την 

μεγιστοποίηση του δείκτη ανοχής των δομών αυτών σε αστοχίες που εισάγονται στο στάδιο 

κατασκευής και συναρμολόγησης.  

 
Σχήμα 6-4 a) Μπλοκ οπτικής διάταξης σύζευξης οπτικής ισχύος κυκλώματος πυριτίου, και b) Διάταξη υψηλής 

πυκνότητας ολοκλήρωσης οπτικής σύζευξης, για χρήση σε ολοκληρωμένα οπτικά κυκλώματα πυριτίου 

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, μελετήθηκε ο σχεδιασμός διατάξεων οπτικών συζευκτών 

βασισμένων στην αρχή λειτουργίας της αδιαβατικής σύζευξης οπτικής ισχύος. Ωστόσο, η 

αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων δύναται να επεκταθεί και στην υλοποίηση οπτικών 

κυκλωμάτων που βασίζονται στην αδιαβατική μεταφορά ισχύος και είναι κατασκευασμένα επί 
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της ίδιας πλατφόρμας ολοκλήρωσης. Ένα επιστημονικό πεδίο στο οποίο αξιοποιούνται τέτοιες 

δομές είναι οι αδιαβατικοί συζεύκτες πυριτίου με σκοπό τον ακριβή καθορισμό του λόγου οπτικής 

σύζευξης για ευρύ φάσμα λειτουργίας [13]. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν δομές με μικρό 

γεωμετρικό μήκος και αποτύπωμα επί του πλακιδίου (Σχήμα 6-5(a)), και οι οποίες, βασίζονται 

πέρα από τη μεταβολή του πλάτους, και στην διαφοροποίηση της απόστασης μεταξύ των δύο 

κυματοδηγών [14]. Αξιοποιώντας λοιπόν όλο και περισσότερο τη χρήση αδιαβατικών στοιχείων 

συζευκτών, εμφανίζονται και τα αποτελέσματα της υιοθέτησης τους σε κυκλώματα μεταγωγής 

υπερ-υψηλής πυκνότητας κυματοδηγών [15], όπου πολύ πρόσφατα επεδείχθη μεταγωγέας 240 × 

240 (Σχήμα 6-5(b)), βασισμένος σε χρήση MEMS αδιαβατικών στοιχείων μεταγωγέα [16].  

Ωστόσο, η χρήση ολοκληρωμένων διατάξεων που η λειτουργία τους βασίζεται στην 

αδιαβατική σύζευξη ισχύος, επεκτείνεται και σε κυκλώματα που επιτρέπουν διάδοση σε σχήματα 

μετάδοσης ανώτερης τάξης ρυθμών κυματοδήγησης. Αδιαβατικές δομές σύζευξης οπτικής ισχύος 

έχουν προταθεί για χρήση σε συστήματα πολυπλεξίας ρυθμών κυματοδήγησης για λειτουργία 

πολυ-ρυθμικού κυματοδηγού δεύτερης τάξης [17,18], όπως φαίνεται στο Σχήμα 6-5(c). Αυτές οι 

ερευνητικές δημοσιεύσεις έχουν επεκταθεί και στην υλοποίηση πιο σύνθετων διατάξεων που 

επιτρέπουν τόσο της πολυπλεξία στο πεδίο των ρυθμών κυματοδήγησης, όσο και στο πεδίο της 

πολυπλεξίας στο πεδίο της πόλωσης, επιτρέποντας την αύξηση των καναλιών μετάδοσης 

πληροφορίας που μπορούν να διέλθουν από έναν πολυ-ρυθμικό κυματοδηγό δίαυλο [19]. 

Χαρακτηρηστικό παράδειγμα τέτοιου κυκλώματος παρουσιάζεται στο [20], όπου παρουσιάζεται 

διάταξη κυκλώματος πολυπλεξίας στην ΤΕ και ΤΜ πολωτική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα 

επιτρέπει την πολυπλεξία στο πεδίο των ρυθμών διάδοσης, επιτυγχάνοντας πολυπλεξία μέχρι και 

10 ρυθμών ανώτερης τάξης (Σχήμα 6-5(d)). 

 
Σχήμα 6-5 a)Λόγος σύζευξης ισχύος κατά μήκος της απόστασης διάδοσης ενός γρήγορου αδιαβατικού συζεύκτη 

ισχύος, b)Διαδιδώμενα πεδία σε διάταξη πολυπλεξίας ανώτερης τάξης ρυθμών κυματοδήγησης, για δύο ΤΕ ρυθμούς 

λειτουργίας, c) Φωτογραφία από μικροσκόπιο στοιχειώδους μπλοκ συζεύκτη σε 240 × 240 κύκλωμα οπτικής 

μεταγωγής, και d) Σχηματική αναπαράσταση συζεύκτη ρυθμών λειτουργίας ανώτερης τάξης (m = 10), για λειτουργία 

διπλής πόλωσης, βασιζόμενου σε διπλού πυρήνα αδιαβατικούς συζεύκτες οπτικής ισχύος 
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προστίθεται εξαιτίας έγχυσης ρεύματος επί του κοινού σετ ηλεκτροδίων, και (b) Συντονισμός της τιμής του 

φασματικού εύρους ζώνης μεταβάλλοντας τη φάση η οποία προστίθεται εξαιτίας έγχυσης ρεύματος επί του 

κοινού σετ ηλεκτροδίων _______________________________________________________________________ 116 

Σχήμα 3-3. Στοιβάδα στρωμάτων υλικών του κατασκευασμένου πλαικιδίου του πυριτίου. _________________ 117 

Σχήμα 3-4. Μάσκα των προς κατασκευή δομών δακτυλίων (GDS file) ___________________________________ 118 

Σχήμα 3-5. Απεικόνιση της περιθλαστικής δομής οπτικού συζεύκτη grating, με χρήση της τεχνολογίας απεικόνισης 

SEM _______________________________________________________________________________________ 118 

Σχήμα 3-6. Τοπολογία cut-back, η οποία αξιολογείται πειραματικά με σκοπό τον προσδιορισμό των απωλειών 

σύζευξης των περιθλαστικών δομών grating, καθώς και της τιμής των απωλειών διάδοσης των κυματοδηγών 

πυριτίου, βασιζόμενη σε σειρά διατεταγμένων κυματοδηγών πυριτίου διαφορετικού μήκους ______________ 119 

Σχήμα 3-7. Εξαγωγή βάσει πειραματικών αποτελεσμάτων της τιμής των απωλειών διάδοσης του ΤΕ 

κυματοδηγούμενου ρυθμο, καθώς και της τιμής των απωλειών εισόδου του συζεύκτη οπτικής ισχύος grating _ 120 
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Σχήμα 3-8. Φασματική συνάρτηση μεταφοράς δύο οπτικών συζευκτών grating σε δομή κυματοδηγού αναφοράς 

πυριτίου. ___________________________________________________________________________________ 121 

Σχήμα 3-9. (a) Kατασκευασμένη δομή δακτυλίου, μαζί με τη διάταξη ηλεκτροδίων όσο και την διάταξη των grating 

couplers, και (b) Εικόνα υπό μεγένθυνση της δομής σειριακά συζευγμένων δακτυλίων ____________________ 121 

Σχήμα 3-10. Πειραματικές διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την πειραματική αξιολόγηση των 

χαρακτηρηστικών τον δομών δακτυλίων και της φασματικής απόδοσής τους ____________________________ 122 

Σχήμα 3-11. (a) Φασματική απόκριση για διαφορετικές τιμές ρευμάτων του σήματος ελέγχου, και (b) τα 

αποτελέσματα σε στενότερο φασματικό παράθυρο ________________________________________________ 123 

Σχήμα 3-12. Αποτελέσματα προσομοιώσεων (μπλε γραμμές) και μετρηθείσες πειραματικά τιμές: (a)ON-OFF 

Extinction Ratio, (b) μετατόπιση του μήκους κύματος της κορυφής συντονισμού του φίλτρου, και (c) σχήμα 

φίλτρου ____________________________________________________________________________________ 125 

Σχήμα 3-13. Μετατόπιση του μήκους κύματος συντονισμού για φίλτρο με εύρος ζώνης ίσο με: (a) 9 GHz, και (b) 80 

GHz ________________________________________________________________________________________ 127 

Σχήμα 3-14. Εγκοπές αέρα μεταξύ γειτονικών κυματοδηγών πυριτίου __________________________________ 129 

Σχήμα 3-15. (a) Δομή διπλού δακτυλίου, παρουσίας των εγκοπών αέρα, (b) Οπτική φάση που εισάγεται στον 

βραχίονα αναφοράς, και (c) διαφορά φάσης μεταξύ των δύο βραχιόνων του ίδιου MZI, έναντι της ισχύος που 

εφαρμόζεται στο ηλεκτρόδιο του ενός βραχίονα ___________________________________________________ 129 

Σχήμα 3-16. (a) Κατασκευασμένη βελτιωμένη δομή δομής δακτυλίων, (b)-(c) πειραματικές διατάξεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την πειραματική αξιολόγηση των δομών οπτικού φίλτρου ________________________ 131 

Σχήμα 3-17. (a) Προσαρμογή της τιμής του εύρους ζώνης του φίλτρου, και (b) Μετατόπιση της κεντρικής τιμής της 

ζώνης διέλευσης του φίλτρου για τιμή εύρους ζώνης ίση με 50 GHz ___________________________________ 132 

Σχήμα 3-18. Αποτελέσματα προσομοιώσεων (μπλε γραμμές) και πειραματικά αποτελέσματα (κόκκινες γραμμές) 

για: (a) τιμή ON-OFF ER, (b) τιμή shape factor, και (c) απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για προσαρμογή του 

εύρους ζώνης (μπλε γραμμή) και για προσαρμογή του κεντρικού μήκους κύματος της ζώνης διέλευσης (κόκκινη 

γραμμή). ___________________________________________________________________________________ 133 

Σχήμα 3-19 (a) Τραπεζοειδόυς σχήματος ενδιάμεσος κυματοδηγός του στροφέα πόλωσης, (b) τετραγωνικός 

κυματοδηγός εισόδου και εξόδου, του στροφέα πόλωσης, και (c) τρισδιάστατη δομή του στροφέα πόλωση ___ 134 

Σχήμα 3-20. Υπολογισθείσες τιμές της γωνίας του οπτικού άξονα, του πρώτου υβριδικού ρυθμού κυματοδήγησης, 

μεταβάλλωντας το ζεύγος των τιμών (wrectangle, wtriangle) ______________________________________________ 135 

Σχήμα 3-21. Υπολογισθείσες τιμές του μήκους μετατροπής μεταβάλλωντας την τιμή του ζεύγους τιμών (wrectangle, 

wtriangle) _____________________________________________________________________________________ 136 

Σχήμα 3-22. Υπολογισθείσα τιμή της απόδοσης μετατροπής πόλωσης του ενδιάμεσου τμήματος κυματοδηγού του 

στροφέα, μεταβάλλωντας το ζεύγος των τιμών (wrectangle, wtriangle) ______________________________________ 137 

Σχήμα 3-23. Σχηματική παρουσίαση του στροφέα πόλωσης, όπου παρουσιάζεται συγκεκριμένα ο ενδιάμεσος 

κυματοδηγός του στροφέα, καθώς και οι κυματοδηγοί εισόδου και εξόδου, αλλά και η οριζόντια απόκλιση των 

ακαρων των δύο κυματοδηγών, _________________________________________________________________ 138 

Σχήμα 3-24. Υπολογισθείσες τιμές του ποσοστού της οπτικής ισχύος που κυματοδηγείται στην ΤΕ πόλωση, στον 

κυματοδηγό εξόδου, για TM πόλωση στον κυματοδηγό εισόδου, μεταβάλλοντας την τιμή του ζεύγους τιμών 

(wrectangle, wtriangle). Χρησιμοποιήθηκε η βέλτιστη τιμή για την απόκλιση των κέντρων των δύο κυματοδηγών, καθώς 

και η βέλτιστη τιμή μήκους για το ενδιάμεσο τμήμα κυματοδηγού, ίση με το μήκος μετατροπής ____________ 139 

Σχήμα 3-25. Υπολογισθείσες τιμές του λόγου διαχωρισμού πόλωσης - PER, μεταβάλλωντας την τιμή του ζεύγους 

τιμών (wrectangle, wtriangle) _______________________________________________________________________ 140 

Σχήμα 3-26. Κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου και δείκτης διάθλασης, του ρυθμού κυματοδήγησης, που 

υποστηρίζεται από το ενδιάμεσο τμήμα του στροφέα πόλωσης, όσον αφορά: (a) τον πρώτο υβριδικό ρυθμό, και 

(b) τον δεύτερο υβριδικό ρυθμό, και (c) συνολική απόδοση του στροφέα πόλωσης που απεικονίζεται συναρτήσει 
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του μήκους του ενδιάμεσου τμήματος, δεδομένου μεταβατικού τμήματος μήκους 10 um, στις διεπαφές του 

ενδιάμεσου τμήματος με τους κυματοδηγούς εισόδου/εξόδου _______________________________________ 141 

Σχήμα 3-27. Συνολική απόδοση του στροφέα πόλωσης συναρτήσει της τιμής μήκους των μεταβατικών τμημάτων, 

για δεδομένη τιμή μήκους του ενδιάμεσου τμήματος ίση με 4000 um __________________________________ 142 

Σχήμα 3-28. Φασματική συμπεριφορά του στροφέα πόλωσης ________________________________________ 143 

Σχήμα 4-1. (a) Διατομή πολυπύρηνης Ίνας, (b) Διάταξη κυματοδηγών σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού για την 

μετατροπή της κυκλικής σε γραμμικής γεωμετρίας, και (c) Spot-Size-Converter για τη σύζευξη οπτικής ισχύος από 

πολυμερικό κυματοδηγό σε κυματοδηγό πυριτίου __________________________________________________ 149 

Σχήμα 4-2. (a) Τρισδιάστατη απεικόνιση των λεπτομερειών του κυματοδηγού και των εγκάρσιων διαστάσεων του 

κυματοδηγού γυαλιού, και (b) Τρισδιάστατη απεικόνιση των λεπτομερειών του κυματοδηγού SU8 και της 

διατομής του ________________________________________________________________________________ 149 

Σχήμα 4-3. Το προφίλ του δείκτη διάθλασης του κυματοδηγού που εισήχθη στον επιλυτή FMM για (a) τον 

κυματοδηγό κατασκευασμένο σε πλατφόρμα ολοκλήρωσης γυαλιού, (b) τον πυρήνα του πολυμερικού 

κυματοδηγού SU8, και τους θεμελιώδεις ρυθμούς κυματοδήγησης για την TE και την TM πόλωση, που 

υπολογίζονται από τον επιλυτή FMM για (c,d) τον κυματοδηγό γυαλιού, και (e,f) τον πολυμερικό SU8 κυματοδηγό, 

αντίστοιχα. _________________________________________________________________________________ 151 

Σχήμα 4-4. Υπολογεισθείσες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης για κυματοδηγό γυαλιού με διαστάσεις 

διατομή πυρήνα ίσες με  4x4 um2 και διαστάσεις πολυμερικού κυματοδηγού SU8 που να κυμαίνονται μεταξύ 3 um 

και 15 um για (a) ΤΕ και (b) ΤΜ πόλωση, (c-d) τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης TE ρυθμών, που παρουσιάζονται 

στο (a) για ύψος του κυματοδηγού SU8 που κυμαίνεται μεταξύ 3 um και 6 um, (e-f) τιμές ολοκληρωμάτων 

επικάλυψης TM ρυθμών, που παρουσιάζονται στο (b) για ύψος του κυματοδηγού SU8 που κυμαίνεται μεταξύ 3 

um και 6 um, ________________________________________________________________________________ 153 

Σχήμα 4-5. (a) Τρισδιάστατη απεικόνιση της μονοδιάστατης κωνικής δομής κυματοδηγού SU8, και (b) 

Τρισδιάστατη απεικόνιση του Spot-Size Converter, μαζί με την κωνική δομή του κυματοδηγού SU8 __________ 154 

Σχήμα 4-6. (a) Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TE ρυθμού που υποστηρίζεται 

από τον κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um μέχρι 13 

um, (b-c) Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TE ρυθμού που υποστηρίζεται από 

τον κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um έως 5 um, (d) 

Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TM ρυθμού που υποστηρίζεται από τον 

κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um μέχρι 13 um, (e-f) 

Υπολογισμένες τιμές του μέσου κάθετου πλάτους (waist Y) (um) του TM ρυθμού που υποστηρίζεται από τον 

κυματοδηγό γυαλιού για διαστάσεις του πυρήνα του κυματοδηγού  που κυμαίνονται από 3 um έως 5 um, ___ 155 

Σχήμα 4-7. (a) Υπολογισμένες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των ΤΕ ρυθμών  μεταξύ του ρυθμού που 

υποστηρίζεται από τον SU8 κυματοδηγό και τον κυματοδηγό γυαλιού, μεταβάλλοντας το πλάτος και ύψος του SU8 

κυματοδηγού από 3 μm έως 15 μm, οι τιμές που εμφανίζονται στο (a) για ύψος SU8: (b) που κυμαίνεται από 3um 

έως 6um και (c) ίσo με 3 μm, 4 μm και 5 μm, (d) Υπολογισμένες τιμές των ολοκληρωμάτων επικάλυψης των ΤM 

ρυθμών  μεταξύ του ρυθμού που υποστηρίζεται από τον SU8 κυματοδηγό και τον κυματοδηγό γυαλιού, 

μεταβάλλοντας το πλάτος και ύψος του SU8 κυματοδηγού από 3 μm έως 15 μm, οι τιμές που εμφανίζονται στο (d) 

για ύψος SU8: (e) που κυμαίνεται από 3um έως 6um και (f) ίσo με 3 μm, 4 μm και 5 μm, __________________ 156 

Σχήμα 4-8. Βέλτιστο πλάτος και ύψος πυρήνα γυαλιού για κάθε ζεύγος πλάτους / ύψους SU8 για (a-b) TE και (c-d) 

TM πόλωση λειτουργίας _______________________________________________________________________ 157 

Σχήμα 4-9. (a) απόδοση μετατροπής της 1D κωνικής δομής SU8 για μήκος που κυμαίνεται από 30 um έως 250 um 

και όψη διάδοσης του πεδίου για (b) ΤΕ και (c) ΤΜ διαδιδόμενο πεδίο για μήκος κωνικής δομής ίσο με 178um 158 

Σχήμα 4-10. (a) Εναπόθεση στρώματος LTO επί της κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου, (b) Στρώμα SiN ως 

ενδιάμεσο βοηθητικό στρώμα (c) πολυμερικός κυματοδηγός SU8, και (d) λεπτομέρεια διατομής της συνολικής 

δομής SSC __________________________________________________________________________________ 160 
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Σχήμα 4-11. Θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του 

στρώματος LTO για τιμή ύψους του SU8 κυματοδηγού ίση με 5 um και τιμή πλάτους ίση με: (a) 5um, (b) 3um, και 

(c) 2um. Θεμελιώδης ΤΜ ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του 

στρώματος LTO για τιμή ύψους του SU8 κυματοδηγού ίση με 5 um και τιμή πλάτους ίση με: (a) 5um, (b) 3um, και 

(c) 2um _____________________________________________________________________________________ 162 

Σχήμα 4-12. Θεμελιώδης ΤΕ ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του 

στρώματος LTO διαστάσεις πολυμερικού κυματοδηγού ίσες με 3x5um2 για: (a) Απουσία στρώματος SiN, (b) 

παρουσία SiN ύψους 60 nm, (c) παρουσία SiN ύψους 80 nm, και (d) παρουσία SiN ύψους 100nm. Θεμελιώδης ΤM 

ρυθμός κυματοδήγησης και εκτιμώμενη οπτική ισχύς που καθοδηγείται επί του στρώματος LTO διαστάσεις 

πολυμερικού κυματοδηγού ίσες με 3x5um2 για: (e) Απουσία στρώματος SiN, (f) παρουσία SiN ύψους 60 nm, (g) 

παρουσία SiN ύψους 80 nm, και (h) παρουσία SiN ύψους 100nm. _____________________________________ 163 

Σχήμα 4-13. (α) Τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης μεταξύ θεμελιώδους ρυθμού της, χωρίς παρουσία στρώματος 

SiN δομής, και των δύο θεμελιωδών ρυθμών (συνεχείς γραμμές) και 1ης τάξης (διακεκομμένες γραμμές) των 

θεμελιωδών ΤΕ και ΤΜ ρυθμών κυματοδήγησης που υποστηρίζονται από πολυμερικό κυματοδηγό SU8 για πάχος 

SiN που κυμαίνεται από 0 nm έως 100 nm. Θεμελιώδης TE ρυθμός κυματοδήγησης του πολυμερικού SU8 

κυματοδηγού για (b) χωρίς SiN δομής, και (c) με στρώμα SiN πάχους 80 nm. Θεμελιώδης TΜ ρυθμός 

κυματοδήγησης του πολυμερικού SU8 κυματοδηγού για (d) χωρίς SiN δομής, και (e) με στρώμα SiN πάχους 80 nm.

 ___________________________________________________________________________________________ 164 

Σχήμα 4-14. (a) Τιμές ολοκληρωμάτων επικάλυψης ανάμεσα στον ΤΕ θεμελιώδη συμμετρικό υπερρυθμό 

κυματοδήγησης και στον τοπικό θελελιώδη ρυθμό, για πλάτος κυματοδηγού πυριτίου που κυμαίνεται μεταξύ 120 

nm και 260 nm για ύψος του στρώματος SiN που κυμαίνεται από 0 nm έως 80 nm, και (b) Τιμές ολοκληρωμάτων 

επικάλυψης ανάμεσα στον ΤM θεμελιώδη συμμετρικό υπερρυθμό κυματοδήγησης και στον τοπικό θελελιώδη 

ρυθμό, για πλάτος κυματοδηγού πυριτίου που κυμαίνεται μεταξύ 50 nm και 150 nm για ύψος του στρώματος SiN 

που κυμαίνεται από 0 nm έως 80 nm ____________________________________________________________ 166 

Σχήμα 4-15. Απόδοση σύζευξης οπτικής ισχύος του SSC, που αναπαριστάται έναντι της κωνικής δομής του 

κυματοδηγού πυριτίου, για μήκος του ενδιάμεσου τμήματος που κυμαίνεται μεταξύ 0 um και 1000 um για 

διάφορες τιμές υύψους του  διάφορες πάχος στρώματος SiN για την (a) TE, και (b) TM πόλωση λειτουργίας __ 167 

Σχήμα 4-16. Πλευρική απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου TE που διαδίδεται στον SSC για συνολικό μήκος 1050 um 

και ύψος στρώματος SiN: (a) 0nm, (b) 70nm και (c) 80nm. Πλευρική απεικόνιση του ηλεκτρικού πεδίου TM που 

διαδίδεται στον SSC για συνολικό μήκος 1050 um και ύψος στρώματος SiN: (d) 0nm, (e) 70nm και (f) 80nm. __ 168 

Σχήμα 4-17. (a) Το προφίλ του δείκτη διάθλασης της πολυ-τμηματικής κωνικής δομής κυματοδηγού πυριτίου, (b) 

παράμετροι μήκους και πλάτους του κάθε τμήματος της πολυ-τμηματικής δομής, και Απότέλεσμα του 

διαδισόμενου πεδίου για (c) ΤΕ και (d) ΤΜ πόλωση λειτουργίας_______________________________________ 170 

Σχήμα 4-18. Φασματική συμπεριφορά του SSC _____________________________________________________ 170 

Σχήμα 4-19. (a) Τρισδιάστατη απεικόνιση της προτεινόμενης δομής SSC και (b) Συνολικές απώλειες σύζευξης της 

διεπαφής κυματοδηγού γυαλιού και κυματοδηγού πυριτίου _________________________________________ 171 

Σχήμα 4-20. Τρισδιάστατη δομή της προτεινόμενης δομής συζεύκτη πολυμερικού κυματοδηγού με κυματοδηγό 

πυριτίου ____________________________________________________________________________________ 173 

Σχήμα 4-21. (a) Διατομή του οπτικού συζεύκτη, και (b) Πλαάγια όψη του οπτικού συζεύκτη ________________ 174 

Σχήμα 4-22. Μοντελοποίηση των απωλειών διάδοσης, λόγω απωλειών σκέδασης, στις επιφάνειες του: (a) 

κυματοδηγού πυριτίου, και (b) στρώματος του νιτριδίου του πυριτίου _________________________________ 177 

Σχήμα 4-23. Απώλειες σκέδασης του πολυμερικού ρυθμού στην άκρη του πλακιδίου του πυριτίου (διεπαφή Α) 

μεταβάλλοντας το ύψος του στρώματος SiN, και (b) Απώλειες διάδοσης του θεμελιώδους ρυθμού κυματοδήγησης 

που υποστηρίζεται από τον πολυμερικό κυματοδηγό για 100 um απόσταση (διεπαφή Α μέχρι διεπαφή Β) 
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Extended Abstract 
Nowadays, the Global Internet traffic has reached 46 Tb per second, a number that is going, 

according to predictions, to reach 150 Tb per second at 2022. The number of Internet users, the 

mobile devices that are used, as well as the Video services contribute to this Internet traffic 

increase. More specifically, the percentage of Internet Users at the “developing” countries is 

rapidly increasing, while the same percentage has already reached 80 %. Mobile devices like 

smartphones and tablets will contribute to more than 50 % of Internet traffic at 2022. Moreover, 

Video services like Video-on-Demand (Netflix, Amazon), and Internet Video, consist the vast 

majority (>80 %) of Internet traffic.  

This Internet traffic is transmitted within the Network, between users, as well as between users 

and service providers. In this network, there are deployed a large number of Datacenters, that are 

used as storage, and servers for computing and other applications. These Datacenters are 

interconnected between them, as well as with the Wide Area Network (WAN) using fiber 

infrastructure and IP routers. We assume that the Network is divided in 4 levels, each one 

consisting of its own communication, storage and computational units. Telecom, Datacenter, 

Platform, and Chips interconnects. These levels differ each other regarding their scale and reach. 

Nextly, we will focus on these layers in a detailed way.  

Telecom Networks, cover a range of reach from user to local node, up to transcontinental 

networks. They are divided in three categories: a) Long-haul networks: These networks cover 

distance more than 1000 km, and dense wavelength division multiplexing (DWDM) techniques 

are employed, enabling the transmission of 96 channels per lane, b) Metropolitan networks 

(Metro): These networks cover distance from 40 km to 1000 km, and are referred to networks of 

a city, or a metropolitan area, whereas DWDM techniques are also used. Datacenter interconnects 

can be assumed as part of the metro network, and c) Access networks: This part of telecom network 

is referred as the part that is near the user. A series of transmission mediums are used in this part 

of the network, whereas several novel techniques like Fiber-to-the-home are applied.  

Telecom network interconnects several users, employing aggregation points and nodes. These 

nodes should operate services like multiplexing/demultiplexing and switching the traffic towards 

other nodes and users. To achieve this, a circuit called Reconfigurable optical add-drop multiplexer 

(ROADM) is employed. ROADMs that are nowadays deployed, use fixed-grid approach to 

achieve WDM-DWDM techniques. By using fixed-grid, each transmission channel lays upon a 

certain frequency bandwidth slot, and as a result the add-drop functionality is easily achieved. 

However, service providers have already started to deploy interconnect links with data rates more 

than 100 Gb/s and 400 Gb/s. Fixed-grid, proposed by ITU, divides the C-band into fixed bandwidth 

slots of 50 GHz, that are not able to support high data rate channels. As a result, the network 

becomes elastic in order to support higher data rates as well as the traffic elasticity profile, that is 

generated from all these mobile devices. Elastic Optical Networking (EON) is enabled by using 

adoptable and flexible networks, using flexible transceivers, and network elements that can 
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accommodate the different traffic needs. To this end, flexible ROADMs should be developed, as 

well as Bandwidth Variable Transceivers (BVTs).  

Datacenter, consists of a space that IT hardware is accommodated, deployed in racks, where 

each one rack hosts tens of servers. Datacenter also hosts storage and network hardware. Rack 

interconnection, or datacenter interconnection starts from 10 m and can reach tens of kms distance. 

These links are deployed on faceplate, and are supported from wires, to optical fibers, as well as 

optical modules. Platform level, in case of servers, refers to rack units (RUs) consist of Printed 

Circuit Boards (PCBs), that host electronic and optical components. Reach of these 

communication links between RUs, or boards, cover distance up to some meters. All these 

interconnection links between boards via rack buses is called backplane. Making backplane 

optical, by upgrading the copper backplane, is a hot trend nowadays. Silicon chip level, the lower 

one, hosts interconnection links in-between digital logic elements, that now are electrical buses. 

Microprocessors, consisting of many CPU cores operate in parallel, memory and peripheral 

circuits, are all interconnected in this level. Interconnection links include intra-chip, inter-chip, as 

well as chip and faceplate communication. Nowadays, interconnects in the datacenter employ 

VCSEL-based, and Multi-mode fiber solutions. However, for DCI, single mode fibers, coherent 

transmission techniques, WDM, Spatial Division Multiplexing (SDM), as well as Polarization 

Division Multiplexing (PDM) are used. The next step, to scale the performance and the power 

consumption is integration of optical transceivers, as well as the resource units like, CPU, memory 

and storage.  To this end, new electro-optic integration schemes are needed to bring the electro-

optical conversion point deep into the system. Silicon integration platform is proposed as a good 

candidate to enable this electro-optic integration scheme. Silicon is low-loss characterized in 

telecommunication wavelengths of 1.3 μm and 1.55 μm, while enabling development of circuits 

operating as MUX/DEMUX.  

Recently, IBM proposed a high level integration concept, towards low system cost and low 

power consumption. It combines two technology platforms. The first one is silicon waveguide 

technology fabricated on CMOS-based SOI integration platform, while the second is polymer 

waveguide links fabricated on optical polymer PCB technology. Single mode polymer waveguides 

for operation at both O- and C-band are developed, whereas their crossectional characteristics are 

designed to enable low loss in-plane coupling with Single Mode Fibers (SMF). Polymer 

waveguides functionality is distributing the optical streams, as well as offering an intermediate 

photonic platform to silicon chip-fiber optical interface.  

Silicon is widely used in electronics semiconductor industry, while fabrication and design rules 

from micro-electronics, are applied nowadays to silicon photonics industry. Silicon is transparent 

at wavelengths up to 7 μm, enabling their adoption across many applications. Three main 

categories of silicon photonic waveguides are used: a) Wire/strip waveguides: The simpler 

waveguide configuration, however roughness on sidewalls increases scattering loss along 

propagation. Can support both TE and TM polarization single mode operation, characterized by 

propagation loss of <2 dB/cm and <3 dB/cm for C-band and O-band transmission, respectively, b) 

Rib waveguide: Consists of an extra slab silicon layer and it is characterized by increased 



249 

 

fabrication complexity due to slab not provided with etch stop layer. However, due to its 

crossectional characteristics, can be used to develop electro-optical circuits like modulators and 

other high-speed components. These waveguides are characterized with propagation loss values < 

1.5 dB/cm, c) Slot waveguides: waveguiding on slot waveguides is achieved by confining the 

optical field between the waveguides in the lower refractive index medium. This waveguide 

configuration is employed for sensing and gain medium applications.  

 Silicon photonic filtering elements are building blocks of ROADMs and BVTs. These elements 

are characterized by flexible bandwidth and operation wavelength, as well as large Free Spectral 

Range (FSR), and high value of Extinction Ratio (ER). Several deployments of silicon photonic 

filters are found across the bibliography. Filter elements deployments, employing MZI structures, 

are developed and achieve high FSR and bandwidth values, but lack of bandwidth flexibility. MZI 

structures, with embedded ring resonator cavities on the branch, achieve bandwidth and shape 

flexibility, but without enabling the control of operation wavelength. More complex structures 

combining MZI and ring resonators building blocks, achieve both bandwidth and operation 

wavelength flexibility. However, these structures cannot achieve narrow bandwidth conditions less 

than 30 GHz. To this end, higher order serially coupled ring resonators structures have been 

developed, achieving narrow bandwidth condition, as well as operation wavelength adjustment 

and high ER values, but lacking bandwidth flexibility.  

Optical interconnection between silicon photonic waveguides and fibers cannot be easily 

achieved, without suffering from high insertion loss and increased fabrication complexity. Out of 

plane coupling schemes have been developed to achieve optical interfacing between silicon 

waveguides and SMFs. These schemes that are based on diffraction elements, such as Grating 

couplers, achieve coupling loss of 3 dB per coupler, and are fabricated as periodic grating 

structures fabricated in single etching step on SOI platform. Apodized grating coupling structures, 

providing better overlap between the output field and the fiber mode, achieve coupling loss of 1.2 

dB, at the cost of increased fabrication complexity. Uniform Grating coupler configurations, 

employing either bragg mirror elements fabricated via silicon layers, or mirror layers at the bottom 

of silicon waveguides, have also been demonstrated. In-plane coupling schemes have also been 

demonstrated. These coupling schemes are not based on diffraction, and as a result they achieve 

wide operation wavelength range. Edge coupling configurations, employing 100 nm wide silicon 

taper tip, can achieve coupling loss of -1.3 dB. Metamaterial waveguide tip configurations, mode 

converter configurations, SiO2 mode converters, as well as photonic wirebonds interfaces, have 

been also demonstrated achieving low loss coupling interfacing.  

Optical interconnection between silicon photonic waveguides and embedded optical 

waveguides fabricated on optical PCBs, is another issue that arises when electrooptic integration 

takes place. Out of plane coupling solutions, employing metalized polymer mirrors, as well as 

metalized polymer mirrors together with micro-optics building blocks, have been recently 

demonstrated, achieving low coupling loss and high tolerance against misalignments induced 

during assembly process. However, evanescent coupling schemes, arise as a candidate to achieve 

in plane coupling interfacing, enabling large scale, low cost, and low footprint specifications. IBM 
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recently proposed such a coupling scheme, and its research activities resulted in design, 

fabrication, and demonstration of an adiabatic power transfer coupling scheme to interface silicon 

and polymer waveguides. Adiabatic power transfer is based on silicon waveguide tapering, 

achieving coupling loss lower than 0.5 dB and 1.5 dB, for TM and TE polarization coupling 

operation, respectively.  

We proposed a series of photonic integrated circuits and optical interfaces to come up with 

solutions on the aforementioned issues that arise with electro-optic integration. More specifically, 

author’s research activities, can be summarized on the following topics: 

• Design, Modeling and Experimental Evaluation of thermo-optically controlled integrated 

structures of serially coupled ring resonators fabricated on SOI platform. These structures 

operate as bandwidth and operation wavelength selective filters. Silicon chips were designed 

and fabricated on SOI platform by AMO GmbH. 

• Design of passive integrated polarization rotator structure for fabrication on polymer 

integration platform available from the IMEC Institute. 

• Design and experimental Evaluation of Grating Coupler structures for silicon waveguides to 

SMF optical interfacing. 

• Design of optical interface, between Multi-Core Fiber (MCF) and silicon waveguides, 

implementing intermediate optical polymer mode converters and glass fan out interface 

available by Optoscribe Ltd. 

• Design of adiabatic power transfer optical interface, between silicon and polymer waveguide. 

SiN layer is also employed on top of silicon chip, whereas its optical properties, extra losses it 

introduces, as well as its effect on coupling efficiency is investigated. 

• Design of 3D pluggable optical interface to achieve optical interfacing between silicon and 

glass waveguide, available by Optoscribe Ltd. Power transfer is based on Constant Loss Taper 

(CLT) structure and can operate for both TE and TM state of polarization.  

In Chapter 2, some theoretical issues are discussed. These building block investigation and 

power transfer techniques will be used in next Thesis chapters. Firstly, solving of E/M equations 

results to modelling of directional coupler, using Coupled Mode Theory (CMT). The directional 

coupler transfer function cosine-squared is extracted, while the coupling length is specified (the 

length that power is transferred totally from the one waveguide to the other). Nextly, the extraction 

of MZI transfer function is extracted. MZI is consisted of two directional couplers, with 

intermediate waveguide branches between them. In our case, an unbalanced MZI structure is 

investigated, and the transfer function is extracted. Nextly, the ring resonator structure theory is 

discussed. Starting from an all-pass ring resonator, to an add-drop ring resonator and, finally a 

second order serially coupled ring resonator, the transfer function as well as the basic metrics such 

as, 3-dB bandwidth, FSR, ER, and Finesse are extracted. Coupling coefficient between serially 

coupled cavities, as well as optical path of the cavities, arise as basic values that will be widely 

used in Chapter 3, when designing a flexible integrated filtering element. Nextly, the adiabatic 

power transfer is investigated, employing tapered waveguide structures. By investigating adiabatic 

power transfer via tapered waveguides, a CLT taper is concluded as the optimum taper function to 
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achieve low-loss adiabatic optical interface. Finally, supermode theory is investigated, making use 

of CMT, a theoretical approach to calculate the supermodes of a coupled waveguide system, in 

general, and the supermodes of a two-coupled waveguide system, specifically. Adiabatic power 

transfer, CMT and supermode theory, will be widely used for the design activities that will be used 

in Chapters 4 and 5.  

In Chapter 3, we report on the design of a thermo-optically controlled serially-coupled second-

order ring resonator filtering element fabricated on SOI platform. Compared with previous 

implementations of such structures, we take a significant step forward by presenting an extensive 

analysis of our ambitious geometry and providing a solid background for its operation. The full 

bandwidth and wavelength flexibility of our proposed filtering synthesis is verified through 

simulation and experimental results. The SOI-based filtering element offers 94 GHz bandwidth 

tunability with negligible spectral ripple and insignificant power loss variation of maximum 1.6 

dB for different passband shapes, while exhibiting 1.2 dB IL. The low-power consumption 

operation is experimentally confirmed by showing full-bandwidth tuning operation with required 

power of less than 27 mW, while its full-FSR wavelength tunability is attained with less than 65 

mW. In addition to the superior performance on low power consumption, the device exhibits 

exceptional operation in terms of low-complexity control operation. Bandwidth tunability in the 

range of 9 GHz to 103 GHz in addition to full FSR (1.73 nm) wavelength tunability, as well as ER 

from 31 dB to 7.5 dB, is achieved by controlling only two independent voltage sources. The 

bandwidth tuning mechanism relies on the use of three variable optical couplers which control the 

optical power exchange between bus-to-ring (A), ring-to-ring (B) and ring-to-bus (C) waveguides. 

By properly choosing the coupling ratio of these variable couplers, the bandwidth of the drop port 

filter response is tuned from narrow to broad condition. These variable coupling elements can be 

realized through thermo-optically controlled MZI structures. MZIs are consisted of input/output 

directional couplers with 3-dB splitting ratio. Their length is equal to 10.25 μm, whereas the 

spacing is 0.2 μm. The balanced MZIs consist of arms with the straight part length equal to 52.5 

μm and 60° S-bend curves. The bandwidth tuning mechanism based on MZI-based variable 

couplers is combined with conventional in-cavity phase shifters which allow for wavelength tuning 

of the resonances. This opportunity for enhanced control of bandwidth and resonance 

characteristics comes at the cost of increased number of control signals.   However, to reduce the 

topology complexity of the above control set, these electrodes were arranged into three individual 

groups with each group dedicated to control different characteristic of the filter response. In order 

to properly set-up the 9 GHz FWHM filter response, all three MZIs are used, with a power 

consumption of 12.78 mW. By controlling only one electrical signal a full FSR tuning is obtained. 

The extra power load needed to achieve full FSR tuning is 64.3 mW, while the wavelength tuning 

efficiency is 0.297 mW/GHz. Regarding the 80 GHz FWHM box-like filter response, the power 

consumption to heat all three MZIs is 23.6 mW. The added power load to obtain the full-FSR 

tuning of transfer function shift is 62.2 mW. The results show clearly that the filter’s passband 

shape remains practically unchanged for both narrow and broad filter profile along the full-FSR 

tuning. This result verifies the thermally stable operation of the proposed configuration. 
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A second generation of the filtering element is then presented. Its design and evaluation results 

are in detail presented. The fully flexible SOI filtering element exhibits 104 GHz bandwidth 

tunability, full FSR tuning capability at enhanced FSR values, compared to first generation. 

Moreover, a remarkable ER value of 37.5 dB, proliferates the structure’s sliceability. Furthermore, 

the introduction of air trenches formed between adjacent electrodes, results to a considerable 

improvement in terms of thermal crosstalk between the respective waveguides and provide higher 

thermo-optic tuning efficiency (>5× and 1.5× enhancement on thermo-optic bandwidth and 

wavelength efficiency respectively), leading to augmented filter elasticity and lower power 

consumption. The compactness (3× area reduction factor), low power consumption and the 

reduced control complexity of the proposed scheme, pose an elegant solution for high density 

system-on-chip implementations. This novel SOI-based filtering element exhibits 12-116 GHz 

bandwidth tunability. The use of air trenches between different on-chip control sections allows for 

ultra-dense integration, high bandwidth tuning efficiency of 3.95 GHz/mW and offers thermally 

stable operation by alleviating the thermal crosstalk. The reported results denote the strong 

potential of the SOI ring-based elements as flexible filtering elements in support of elastic optical 

networking concepts. 

Finally, we present and discuss the results of a polymer-based structure of polarization rotator. 

This structure enables use of polarization division multiplexing (PDM) techniques, an excellent 

candidate to achieve the data rates required for next generation optical communication systems. 

We demonstrate, an integrated polymer polarization rotator employing a right-trapezoidal 

waveguide crossection hosted between two square polymer waveguides. The right-trapezoid 

waveguide topology enables the rotation of the perpendicular waveguide symmetry axis by 45⁰, 

which in turn leads to indirect spatial rotation of the propagation axis causing the excitation of two 

hybrid modes, with equal (or almost equal) power distribution across their vertical and horizontal 

components, supporting both TE and TM polarization. The two hybrid modes beat with each other 

along the propagation axis resulting in periodic power transfer between the TE and TM 

polarization. In this way, if the beating length is properly chosen, the state of polarization of the 

input signal can be rotated from TE to TM and vice versa. Our study is focused on the optimization 

of trapezoid waveguide crossectional characteristics and length employing a combination of Finite 

Difference Elements (FDE) and Eigen Mode Expansion (EME) simulation tools. The 

implementation of the right-trapezoid can be realized by performing angled etching of an 

integrated rectangular polymer waveguide along a certain waveguide length, utilizing the tilted 

laser ablation technology available at IMEC. To this end, the proposed polarization rotator fully 

adheres to the design rules and variations imposed by the aforementioned technology. The overall 

maximum theoretical conversion efficiency stands at above 95% over the entire C-band, resulting 

in more than 25 dB polarization extinction ratio. 

In Chapter 4, we demonstrate a polarization-insensitive in-plane MCF-to-SOI coupling 

concept employing commercially available components combined with well-established SiPh 

interfacing and assembly technologies. The proposed scheme comprises a commercially available 

3D glass fanout transforming the circular MCF core arrangement to linear, as shown in Figure 1(a) 
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and (b), ensuring compatibility to planar waveguide topologies of SOI PICs. The fanout-to-SOI 

coupling relies on a “SiN-assisted” SU8-loaded Spot-Size Converter equipped with a thin SiN 

layer that improves the SSC conversion efficiency. Even though the use of SiN layer on top of 

silicon tapers has been reported before, this is the first time, to the best of our knowledge, that the 

optical functionality of such layer is being exploited and investigated. Our study was focused on 

the step-by-step optimization of the MCF-to-SOI coupling employing a combination of Film Mode 

Matching (FMM), EigenMode Expansion (EME) and 3D Finite Difference Time Domain (FDTD) 

simulation tools facilitating the co-design of the respective components. First, the spatial mode 

matching between the glass fanout and the SU8 waveguide was maximized, respecting fabrication 

capabilities. The efficient interfacing between the two aforementioned platforms is investigated 

and the optimum glass and SU8 core dimensions are defined. Our study relies on the calculation 

of the respective fundamental TE and TM modes using a Film Mode Matching (FMM) mode 

solver, as well as the estimation of the overlap between the glass and the SU8 mode by performing 

overlap integral calculations for both polarizations. The optimization procedure follows a step-

wise approach, starting from the calculation of the overlap for the standard fixed core dimensions 

of the two technologies and proceeding to the co-design of both waveguides by simultaneously 

varying the glass and the SU8 core dimensions. 

Subsequently, adiabatic coupling and inverse taper supermode theory was applied to investigate 

mode conversion from the optimum SU8 cross-section to the SOI waveguide. The principle of 

operation of the described SSC is based on the gradual transition of the optical power, propagating 

in the SU8 waveguide, towards the silicon core that can be achieved by slowly widening the latter, 

along the direction of the propagating field, to its nominal width. The taper profile, the starting and 

ending width, the taper length (that can be readily translated to the taper profile rapidity) and the 

spatial separation between the SU8 and the silicon mode constitute the most important attributes 

of the SSC, fully determining the theoretically expected conversion efficiency. The optimization 

of the silicon taper, targeting polarization insensitive operation by segmenting the taper profile, is 

investigated while the width of the SU8 waveguide and the thickness of the intermediate SiN layer 

are defined. Our study relies on the calculation of the local modes excited in the unpertubated 

polymer and silicon waveguides focusing on the effect that the intermediate nitride has on the 

overlap and, thus, the coupling coefficient between two fundamental modes. The pace of the power 

transfer between the two waveguides is identified by importing the entire structure in the FMM 

solver and calculating the supermodes, whereas the overlap integrals between the local modes and 

the zero order (symmetric) supermode reveal the optimum starting and ending width of the taper 

segments. The optimum length of each segment is estimated employing an EigenMode Expansion 

(EME) propagation solver tailored for long tapered photonic structures. more than 90% coupling 

efficiency is exhibited for both TE and TM polarization operation. Further improvement is 

possible, at the expense of increased fabrication complexity, considering structured instead of 

uniform nitride layer. The overall MCF-to-Si theoretical loss was found to be less than 1dB for 

both polarizations while the wavelength dependence was below 5% over the entire C-band. 
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Nextly, an optimum compact size silicon tapered adiabatic power coupling configuration 

between SiPh and polymer board is designed. The optimization of this adiabatic coupling scheme 

is based on the minimization of the losses introduced by three loss mechanisms: 

• SiPh platform propagation losses: Propagation losses are result of a series of loss mechanisms, 

such as material absorption, poor material fabrication quality, substrate leakage and scattering 

losses due to roughness on a variety of surfaces. Since all the materials used in coupler 

configuration are highly transparent on C-band wavelength operation, material fabrication is 

assumed to be high quality, and no leaky modes are calculated across the whole coupler, the 

surface roughness scattering is assumed as the dominant propagation loss mechanism. Since 

TE polarization operation is investigated, the surfaces that high density of electro-magnetic 

energy is confined and thus, highly contribute to scattering losses insertion, are the silicon 

waveguide sidewall sides as well as the top and bottom SiN layer boundaries. 

• Polymer platform abrupt transition losses: Abrupt transition losses should be investigated in 

abrupt interfaces, such as SiPh chip edge and silicon taper tip. In order to calculate the insertion 

loss at these interfaces, the crossections are imported and simulated in Finite Difference 

Elements (FDE) and EigenMode Expansion (EME) solver simulation environments. 

• Polymer-to SiPh taper coupling efficiency: Concerning the mode coupling efficiency between 

the polymer waveguide and silicon waveguide mode, the loss minimization is achieved by 

designing an optimum adiabatic silicon inverse taper, using the CLT configuration. The design 

procedure is based on polymer-silicon coupled system fundamental supermode calculation, 

utilizing FDE simulation environment. Afterwards, an optimization process is followed and 

the corresponding taper coupling efficiency is specified via EME simulations. 

Optimized taper designs are specified varying SiN roughness properties and SiN layer 

thickness.  

Nextly, the proposed coupler tolerance versus a series of possible variations arising during 

fabrication and assembly process is investigated. The most common variations during SiPh chip 

fabrication process are silicon waveguide width and silicon nitride layer thickness variations. The 

overall coupler efficiency versus silicon waveguide width variation up to ±5 nm, stands beyond 

65 %, while the effect of SiN layer thickness variation on coupler efficiency, up to ±5 nm, is 

negligible. Since, standard flip-chip assembly techniques are targeted to be employed to realize 

the Si-to-Polymer bonding, the most important assembly variations are the lateral and vertical 

misalignment between the two integration platforms. The effect of lateral misalignment is 

negligible, enabling the use of passive alignment bonding machinery, characterized by ±1000 nm 

lateral axis misalignment. The effect of Polymer-to-Si separation distance between 100 nm 

(targeted value) and 1000 nm is calculated, revealing the moderate effect on overall coupler 

efficiency for a nominal value of 500 nm vertical separation, and could be characterized as the 

most critical assembly tolerance affecting the coupler efficiency. 

This extensive study results on comments regarding SiN layer utilization on adiabatic coupling 

configurations and its enhancement factor on overall coupler efficiency. 
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In Chapter 5, we demonstrate a numerical study on the design of a novel low-loss, low-cost 

and low fabrication complexity, angled 3D Glass-to-SiPh coupling interface. The interface 

comprises a 2 degrees angled 3D glass waveguide and a thin-SOI platform, flip-chip assembled in 

close proximity, and relies on the simultaneous inverse tapering of the glass and the silicon 

waveguide cores. The definition of the angled glass core is enabled by the 3D waveguide 

inscription technology developed by Optoscribe, while access to the glass waveguide, prior the 

assembly, can be achieved through regular polishing, leading to the generation of the tapered glass 

section. On the SiPh side, the silicon inverse taper is properly designed and engineered so as to 

realize smooth power transfer between the two cores. TE-only polarization performance is 

evaluated. The simultaneous tapering of the two waveguides increases the coupling performance 

ensuring adequate power coupling even within the relatively short coupling region that is 

inelastically defined by the inscription angle and the height of the glass waveguide core. 

The coupler’s design methodology involves the extraction of a silicon taper shape that ensures 

constant loss (constant loss taper, CLT) offering higher coupling efficiency compared to other 

possible taper shapes. However, since the coupling interface structure includes two concurrent 

inversely tapered sections, one should also calculate the optimum position of the one with respect 

to the other along the propagation axis. Obviously, since the shape of the glass waveguide taper is 

predefined, due to the constant waveguide angle, changing the relative position of the two 

waveguides along the x-axis will result in different silicon CLT shapes. Among all the possible 

CLT shapes and relative x-axis position pairs, only one will achieve the optimum performance, 

resulting in the absolute maximum 3D Glass-to-SiPh coupling efficiency. The glass core height 

and the silicon waveguide width at the phase matching region are directly linked to the optimum 

x-axis position of the silicon taper with respect to the glass core. In order to identify the phase 

matching region with the highest coupling strength, for TE polarization, the methodology 

described below was followed: first the effective indices of the fundamental unperturbated glass 

and silicon TE modes were calculated, for glass core height varying from 2 μm to 5 μm and silicon 

waveguide width ranging between 175 nm and 195 nm. To accurately locate the phase matching 

points, for 2 μm to 5 μm glass core height, we calculated parameter delta (δ). The coupling strength 

κ between the glass core and the silicon waveguide was then calculated. Having determined the 

phase matching point with the highest coupling strength, the rest of the silicon taper remained to 

be extracted. To this end, a CLT algorithm was adopted. Following the silicon taper definition, the 

entire CLT structure was imported in EigenMode Expansion (EME) simulation environment for 

conducting propagation simulations, and then verified via 3D Finite Difference Time Domain 

(FDTD) simulation environment. The TE conversion efficiency was found to be marginally higher 

compared to EME, reaching 89%. Nextly, the broadband operation of the Glass-to-SiPh coupler 

was investigated by calculating the conversion efficiency across C-band. 

Finally, a basic tolerancing study was carried out, focusing on the most important fabrication 

and assembly variations. The effect of the glass core angle deviation as well as silicon core height 

and width variation (±10 nm), are investigated. The silicon core width variation was found to have 

the higher effect on coupler efficiency. Subsequently, the impact of the glass-to-silicon chip x-axis 
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assembly misalignment for position error ranging ±20 μm, and the y-axis assembly tolerance (±3 

μm), is investigated. y-axis assembly misalignment was found to have the most profound effect on 

the coupling performance, leading to 3dB degradation for approximately ±2.6 μm glass-to-silicon 

lateral position error. Nevertheless, this value is still quite higher than the typical misalignment 

achieved by the current flip-chip bonding equipment, enabling the realization of the proposed 

scheme using standard low-cost flip-chip assembly techniques. 

Following the design of the proposed Glass-to-Si coupling interface for TE polarization 

operation, we extended the design of the 3D coupling concept for dual polarization operation. By 

assuming that power transfer for each polarization state takes place around each polarization phase 

matching region, and that the CLT taper is composed of two parts, each one primarily transfers 

mode power of each state of polarization, the iterative algorithm used for TE polarization operation 

is modified. While CLT criterion is applied for both taper parts for both polarizations, the starting 

point specification procedure is changed. The dividing point is specified by choosing the right 

silicon waveguide with and glass core thickness that concurrently achieves maximum and 

minimum overlap integral value for TM and TE polarization state, respectively. As a result, CLT 

taper is divided in two inversed tapering parts. The first part will primarily couple TM mode power 

to silicon waveguide by tapering the silicon core up to the dividing point silicon waveguide width. 

The second part will couple TE mode power to silicon waveguide by tapering the silicon core from 

dividing point silicon waveguide width up to nominal silicon waveguide width (450 nm). Having 

specified the starting point, the iterative algorithm runs to calculate the shape of the silicon 

waveguide taper. The 2-part CLT structure is imported in EigenMode Expansion (EME) 

simulation environment for conducting propagation simulations, and then verified via 3D Finite 

Difference Time Domain (FDTD) simulation environment. The TE conversion efficiency was 

found to be marginally higher compared to EME, reaching 89%. Nextly, the broadband operation 

of the Glass-to-SiPh coupler was investigated by calculating the conversion efficiency across C-

band. The obtained results, confirm that maximum coupling efficiency is achieved for 1.55 μm for 

both polarization states (the wavelength for which the CLT taper was designed). Coupling 

interface overcomes the limitations of current flip-chip in-plane coupling configurations, while 

coupling efficiency for 1.55 μm central wavelength is found to be 83.50 % and 81.22 % for TE 

and TM polarization state, respectively. 

Finally, a tolerancing study is carried out to investigate impact of fabrication and assembly 

misalignments during fabrication and assembly process. Regarding fabrication process, we find 

that the coupler is highly tolerant against variations for TE polarization operation, while TM 

coupler efficiency is found to becomes too low especially for silicon waveguide height variation. 

Nextly, coupler tolerance on misalignments taken place during the assembly process is 

investigated. More specifically, assembly variations under investigation are underfill layer 

thickness (z-axis separation), and misalignment between the center of the glass and the silicon 

waveguide (y-axis coupled system misalignment). Coupling efficiency stands well beyond 70% 

for both polarization states operation, varying underfill thickness in the range of 100 nm to 1 μm. 

Since flip-chip assembly bonding equipment is targeted to be used, lateral y-axis misalignment of 
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up to ± 1 μm is investigated, revealing good tolerance versus Y-axis misalignment, since more 

than 80 % mode coupling efficiency is calculated for both polarization states.  

In Chapter 6, we summarize and conclude on the most important results that described in the 

previous chapters. More specifically, we focus on the performance and the low complexity control 

of the serially coupled ring resonator structure, as well as on the high performance of the 

polarization beam rotator designed. Nextly, we discuss the low-loss interface between MCF and 

silicon photonic waveguides, exploiting glass waveguide fan-out and polymer waveguides 

fabricated on Silicon-on-Insulator integration platform. We then, summarize the results regarding 

adiabatic coupling mechanism proposed to couple optical power between polymer integration 

platform and silicon waveguides, utilizing constant loss per unit length principle. Finally, we report 

on the low-loss, low fabrication and assembly complexity, as well as high bandwidth solution, of 

3D glass-to-silicon adiabatic coupling scheme.  

Nextlty, we discuss about future research regarding the proposed concepts. Regarding ring 

resonators, a series of advancements are discussed to increase performance such as offset heaters 

that could replace MZI-based power couplers, as well as higher order ring resonators to increase 

performance and achieve lower 3-dB bandwidth values. Nextly, a very interesting concept 

(thermal eigenmode decomposition - TED) is discussed, that enables thermal stability by 

controlling all heating electrodes according to the solution of the thermally coupled system. 

Furthermore, adoption of ring resonator elements in all optical signal processing circuits is 

investigated. More specifically, adoption of non-linear ring resonator elements in all-optical 

systems such as Reservoir Computers is investigated, to enhance digital signal processing 

operations like pattern recognition and time-series prediction. Regarding the proposed coupling 

interfaces, their adoption on high density photonics is investigated, in parallel with their wide 

adoption as a low-cost and assembly tolerant optical interconnection. In this direction, design-wise 

optimization should focus on maximizing the assembly tolerances rather than maximizing 

performance for ideal assembly process. Moreover, their high-density characteristics, make these 

adiabatic coupling concepts ideal for adoption in high density switches, utilizing silicon MEMS 

technology. Next steps on adiabatic coupling concepts, could also focus on higher order 

propagation modes, in order to enable mode multiplexing concepts across photonic boards. 

Furthermore, more complex transmission schemes utilizing mode and polarization multiplexing 

could be investigated. Adiabatic coupling solution would be ideal for this application, since high 

bandwidth, and high tolerance on fabrication and assembly tolerance are two of its main inherent 

characteristics. 

 

 

 


