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 PLC 2. پیکره بندی پایه پلتفرم
شکل 1 شماتیک پلتفرم PLC بر مبنای سیلیس را نشان می دھد. این پلتفرم از سه منطقه تشکیل 

می شود. منطقه PLC از موجبر سیلیس کم تلفات تعبیه شده ای استفاده می کند که برروی 
سوبسترای سیلیکونی تراس دارتشکیل شده است. این پیکره بندی ساختارSTS نامیده می شود. 

ساختار موجبر سیلیسی با استفاده از   FHD  ساخته شد. این تکنیک شبیه PLC ھای بر مبنای 
سیلیس مرسوم و متوالی می باشد. بنابراین، مدارھای نوری فراگیر و چند بعدی قبالً بدست آمده با 

PLC بر مبنای سیلیس، در پلتفرم ھایPLC قابل استفاده می باشند. منطقه مونتاژ از تراس ھای 
سیلیکونی و پدھای لحیم تشکیل می شود. دستگاھھای نوری الکترونیکی نیمه رسانا فلیپ چیپ 
متصل به این منطقه بوده و به روش الکتریکی با لحیم به ھم وصل شده اند. از منطقه برای اتصال 
خطوط نیرو و خطوط سیگنال بین دستگاھھای نوری الکترونیکی و مدارھای خارج از مدول استفاده 

شده است.مدارھای مجتمع الکتریکی (IC) توانایی مونتاژ شدن برروی این منطقه را نیز دارند
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