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Abstract: 
 

A novel ultracompact FTTH triplexer has been designed by utilizing a ring resonator and a 
directional coupler based on submicron silicon on insulator (silica) waveguides. First, the ring 
resonator waveguide was designed to separate the wavelength 1490 nm by resonating and 
allowing two wavelength of 1310 nm and 1550 nm to pass through. A directional coupler was 
utilized for separating the wavelengths of 1310 nm and 1550 nm into two distinguish outputs. 
The total length of the present triplexer was short - only about 81 µm. Numerical simulations 
were implemented with a three-dimensional Beam Propagation Method (BPM) and a Finite 
Differential Time Domain (FDTD) for designing and optimizing the operation of the whole 
triplexer. Results showed good optical performances and the proposed triplexer was suitable 
for FTTH applications.                     
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Tóm tắt: 
 
 
Một thiết bị ghép kênh ba bước sóng cho ứng dụng cáp quang đến tận nhà - FTTH được thiết 
kế bằng cách sử dụng một bộ cộng hưởng và một bộ ghép định hướng dựa trên các ống dẫn 
sóng silic (Si) trên nền thủy tinh silic (SiO2). Đầu tiên, một ống dẫn sóng cộng hưởng dạng 
vòng tròn được thiết kế để tách biệt bước sóng 1490 nm bởi sự cộng hưởng và cho phép hai 
bước sóng 1310 nm và 1550 nm truyền qua. Bộ ghép định hướng sau đó được sử dụng để tách 
riêng hai bước sóng 1310 nm và 1550 nm ra hai cổng ra riêng biệt. Tổng chiều dài của cấu 
kiện là ngắn chỉ khoảng 81 µm. Mô phỏng số dựa trên sử dụng hai phương pháp BPM và 
FDTD cho thiết kế và tối ưu hóa hoạt động của toàn bộ triplexer. Các kết quả mô phỏng cho 
thấy hiệu năng quang học tốt của thiết bị và triplexer đề xuất là phù hợp cho những ứng dụng 
của cáp quang đến tận nhà FTTH.  
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