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Tóm tắt: 

Chúng tôi đề xuất một thiết kế mới của thiết bị tách/ghép kênh phân chia ba mode dựa trên phân 
tầng của hai ống dẫn sóng silic ghép định hướng đối xứng. Các mode cơ bản, mode bậc nhất và 
bậc hai theo phân cực điện ngang (TE) được tách riêng ra ba cổng ở đầu ra. Thiết kế được thực 
hiện bởi phân tích lý thuyết và mô phỏng số sử dụng phương pháp mô phỏng truyền chùm ba 
chiều (3D-BPM) và phương pháp hệ số hiệu dụng (EIM). Các kết quả cho thấy tách ba kênh 
thành công trong một dải băng C của cửa sổ thông tin quang 1550 nm, với suy hao và xuyên 
nhiễu kênh thấp. Thiết bị đề xuất có diện tích tích hợp nhỏ, do đó nó không chỉ có tiềm năng 
trong các hệ thống truyền dẫn ghép kênh phân chia theo bước sóng và theo mode, mà còn cho  
các mạch tích hợp quang tử silic mật độ cao. 
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Abstract: 

We propose a design of a low loss silicon three-mode (de)multiplexing  device  based  on  two  
cascaded    symmetricaly  directional   couplers.  Input  lights  at   fundamental,  first-order,  and  
second-order  modes  of  transverse  electric  (TE)  polarization  are demultiplexed at three 
different ports at the outputs. The design is carried  out  through  both  theoretical  analysis  and  
numerical simulation  using  three  dimensional - beam  propagation  method (3D-BPM) and 
effective index method (EIM). The results show a successful three-mode multiplexing in the 
wavelength range of C band (1550 nm) with low insertion loss and crosstalk. The proposed 
device also exhibits a small footprint that makes it potential for not only  wavelength-division  
multiplexing  (WDM)  and  multimodedivision multiplexing (MDM) transmission systems, but 
also for high bitrate and compact on-chip silicon photonics integrated circuits. 
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