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Tóm tắt: 
 

Bài báo đề xuất một bộ chuyển đổi ghép/phân kênh hai mode với băng rộng, hiệu suất cao và dung 

sai chế tạo lớn bởi nền tảng vật liệu silic trên nền thủy tinh silic SiO2. Bằng cách sử dụng một bộ 

ghép giao thoa đa mode 3×1 MMI, một bộ ghép tiếp giáp chữ Y hình sin ở hai nhánh ra và hai bộ 

dịch pha hình cánh bướm tuyến tính, tổng hợp mode từ sự kết hợp của mode cơ sở và mode bậc 

một được chuyển đổi thành mode cơ sở, được sáng tỏ thông qua mô phỏng. Kết quả mô phỏng 

bằng phương pháp mô phỏng truyền chùm ba chiều 3D-BPM (three dimensions – beam 

propagation method) kết hợp phương pháp hệ số chiết suất hiệu dụng cho thấy hiệu suất chuyển 

đổi mode cao lên đến 93,32% trong toàn bộ băng C với suy hao chèn thấp. Thêm nữa, cấu trúc đề 

xuất có dung sai chế tạo theo chiều rộng vùng đa mode có thể đạt được ± 20nm. Cấu kiện được đề 

xuất phù hợp cho những ứng dụng của mạch tích hợp quang trên một chíp.                

           Từ khóa: Bộ ghép (phân) kênh theo mode; Bộ ghép đa mode; Bộ ghép hình chữ Y; Phương 
pháp truyền chùm; Ống dẫn sóng silic.      
 

Abstract: 
 

This paper proposes a new design for a mode (de) multiplexing synthesizer with broad bandwidth, 

high mode conversion efficiency and large fabrication tolerance on a silicon-on-insulator (SOI) 

platform. By using a 3×1 multimode interference (MMI) coupler, a sinusoidal symmetric Y 

junction coupler and two linear butterfly-shaped phase shifters, mode synthesis from the 

fundamental mode TE0 and the first-order mode TE1 to the fundamental mode TE0 is achieved by 

numerical simulation. The phase evolution in the structure is discussed in detail. Performance 

analysis of the mode synthesizer is carried out numerically. Simulation results by using three 

dimension beam propagation method (3D-BPM) incorporated with effective index method (EIM) 

show high performance of the device whose maximal mode conversion efficiency can be up to 

93.32% (i.e., insertion loss can be less than 0.3 dB) in the whole C-band. In addition, the proposed 



mode synthesizer has large fabrication tolerance. For example, the width deviations of the 

multimode interference coupler can be as large as 20 nm. The proposed device is suitable for 

applications to on-chip photonics integrated circuits.   
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