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  هاي تحليل فوريه و پراكندگي مدها در محيط
  بلوري متناوب خطي و غير خطي

  
  

  حسن فرخ پيام، مسعود ابراهيمي
  

روش مناسب براي تعيين نوع و اندازه  بلورهاهاي متناوب مانند  ستفاده از تبديل فوريه در محيطا: كيدهچ
توان تأثير ميدان اعمال شده خارجي تك ميبا بكارگيري اين الگو . به مدهاي موجود در يك بلور است مربوط

توان محاسبات را از به كمك اين روش مي. ها را بررسي و تحليل كرد مد يا چند مد، در اين نمونه از محيط
. فضاي ابعاد به فضاي عدد موج تغيير داد تا به سهولت، تأثيرات غير خطي محيط مانند اثر كر را مطالعه كرد

شده منبع  قياسبه صورت مدهاي م سامانهكنش بين ميدان خارجي و محيط بلور در خروجي حاصل برهم
  .سازندهمچنين مدهاي با دامنه كم ايجاد اثرات پاشندگي در محيط بلور را فراهم مي. تحريك كننده خواهد بود

  

  غير خطي متناوب بلورِ متناوب خطي و بلورِ، تبديل فوريه :هاي كليديواژه
  
  
  
 

 1قدمهم - 1
از نظر ساختار دروني و ترازهاي انرژي  مواد بلوري

غير خطي خواص ]. 1[هستندويژه  2داراي گاف انرژي
با معادله موج ماكسول  3و متناوب بلورهاي فوتوني

در حالت كلي  ].2[بندي و توصيف استقابل مدل
 تابع غير خطي از مختصات ضريب شكست محيط

تأثير  داراي در آن نيز ديگري عواملِ ،است مكاني
توان اين تأثيرات را به صورت توابعي از مي .گذار است

براي توان دوم . ميدان الكتريكي نيز در نظر گرفت
 ميدان الكتريكي، ضريب شكست به صورت

n x, |E| شدت ميدان بنابراين تأثيرات . است  
تواند اثرات غير خطي ضريب شكست ميدر الكتريكي 

اثر كر، يكي از . را براي محيط به دنبال داشته باشد
صورت  را به اين  توانبنابراين مي. اين موارد است

 : نوشت
, | |  | |  

                                                            
دانشگاه آزاد عضو هيئت علمي دانشگاه،  )استاديار( :پيام حسن فرخ

  اسالمي واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد دانش آموخته كارشناسي ارشد،  :مسعود ابراهيمي

  اسالمي واحد تهران شمال
2 Band Gap 
3 Photonic Crystal 

 
پارامتر اختالل   ثابت و يمقدار كه در اين رابطه 

n در صورتي كه. است x هاي متناوب باشد، جواب
صدق  4فلوكيت -دله بلوخامعادله موج ماكسول، در مع

اثرات غير خطي محيط به صورت شدت  ].3[كندمي
با پارامتر گذارد و ميدان در ضريب شكست تأثير مي

خطي با افزايش عامل غير . يان استقابل ب  5اثر كر
و اثرات پراكندگي موج در  كندافزايش پيدا ميورودي 

ω محيط را به صورت ω k  براي  .شودميبيان
بندي سرعت مدل 6بلوري فوتونيكي طراحي موجبر

همچنين بررسي  ].4-5[گروه بسيار مفيد است
در بلورهاي با افزايش ناخالصي  7هاي فوتونيمحفظه

در تمامي موارد  ].6[مكان پذير مي باشدفوتوني ا
هاي  مؤثر مدها در محيط اشاره شده ميزان حجم
قابل محاسبه خواهد  ]7[ميوبلوري از الكترونيك كوانت

در يك بلور با به ها عمل جفت شدگي مد]. 8[بود
و به كمك موجبر  8كارگيري فيبر نوك مخروطي

                                                            
4 Bloch- Floquet 
5 Kerr  
6 Photonic Crystal Waveguide= PCWG 
7 Photonic Cavity=PC 
8 Fiber - taper 
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32  1388، زمستان 1سال اول، شماره  ،مولكولي -اتمي فصلنامه فيزيك

نوري سيكلوني در محفظه تشديد نوري و محاسبه 
 ضرايب مربوط به جذب و پاشندگي مدها انجام 

  ].9-11[گيرد مي
  توان براي تحليلمناسب ديگري كه ميروش 
هاي بلوري به كار برد، استفاده از خواص  محيط

 مكانفضاي ساختاري تغيير  با .تبديالت فوريه است
در . توان اين تحليل را انجام دادبه فضاي عدد موج مي

ساختار مختصات فضايي ضريب شكست محيط تابعي 
nي به صورت،مكاناز متغيرهاي  x, y, z باشد، مي  

در صورتي كه در تحليل فوريه اين متغيرها تابعي 
k بصورت , k , k كه در اين شوندبيان مي ،

k رابطه سه تايي  , k , k اعداد موج وابسته به
,x مختصات y, z  است، بنابراين هر نقطه در

  مختصات فضايي تبديل به يك نقطه در فضاي
توان را مي nتبديل فوريه يك تابع مانند . خواهد شد

  :به صورت زير نشان داد
n k , k , k

n x, y, z e  . 
)1( 

  .شوددر حجم بلور محاسبه مي) 1(رابطه 
 

 تبديل فوريه معادله موج در سه بعد- 2

در  .طبق معادله موج 
خواهيم  Xبلورهاي فوتوني و با در نظر گرفتن مؤلفه 

  :داشت

 ∂ E
∂y

∂ E
∂z

∂ E
∂x ∂y

∂ E
∂x ∂z  

1
c  

∂
∂t n E  

)2(  
يك معادله با مشتقات جزيي بر حسب ) 2(عبارت 

است و ضريب شكست محيط تابع  مكانيمختصات 
به زمان  nزمان نيست، لذا حل معادله بدون وابستگي 

نشان را به صورت زير  Eميدان . انجام خواهد گرفت
 :يمدهيم

     , , , ,
 , ,  k x z  ا

)3(  
و اعمال تبديل فوريه ) 2(در ) 3(با جايگذاري معادله 
  :در آن خواهيم داشت

    2   –  
   –   2   –         

           
         

       ,  ,   

 )4(  
,، )4(در معادله   تبديل فوريه  ,

E , E , E است، كه سه تايي اول تابع 
k , k , k  و سه تايي دوم تابعX,Y,Z  ،هستند

  همچنين

n k , k , k ε  n k , k , k ε   
k K , k K , k K  dk  dk  dk  

)5( 
در فضاي سه بعدي  1هم گردشانتگرال ) 5(رابطه 
هاي بلوري كه حالت ذرات و براي محيط. است

را  nها به صورت متناوب است، تابع چيدمان در آن
  :توان به صورت زير نوشتفوريه ميطبق بسط 

n x, y, z C e
, ,

 

)6( 
 :داريم) 6(در رابطه 

k
2π
a

    ,   k
2π
b

   ,    k
2π
c

  
با  .هاي شبكه بلوري هستند ثابت cو  a ،bكه 

و پس از مرتب نمودن آن ) 4(در ) 6(جايگذاري رابطه 
  :خواهيم داشت

                                                            
1 Convolution Integral 
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33  و همكار پيام خفر .../تحليل فوريه و پراكندگي مدها در محيط هاي بلوري متناوب

k 2k k k k 2k k k
w
c ε k k k k k k k k ε

k k k k k k k k ε
ω
c c   ,  ,  

, ,

 

)7(
نيز  z و  yهاي توان براي مؤلفهمي) 7(مشابه رابطه 

  .معادالتي به دست آورد
مشخص است كه موج ورودي در ) 7(با توجه به رابطه 

داخل بلور مدوله شده و خروجي بصورت موج مدوله 
بنابراين مدهاي مختلفي را در  .شده، خواهد بود

سهاين مدها با آرايش . آوريمخروجي بلور بدست مي
. در فضاي سه بعدي قابل محاسبه است m,n,lتايي 

شود، مشخص مي Cmnl ميزان دامنه هر مد با ضريب
كه مقدار آن بستگي با مد جفت شده در درون 

همچنين طبق رابطه . ساختار بلور تغيير خواهد كرد
ميزان مدوله شدن موج ورودي با ساختار بلور ) 7(

درون بلور، اندازه رابطه مستقيم با نحوه آرايش ذرات 
  .ذرات، فواصل ذرات و جنس ذرات دارد

مقدار  nبه عنوان يك نمونه ساده اگر ضريب شكست 
باشد، حاصل مدوالسيون موج ورودي با بلور،  n0ثابت 

فقط ورودي را در درون بلور جفت خواهد كرد، يعني 
 :داريم

  

n k ε k n δ k ε k n ε k )8(     

  
با استفاده از هاي بلوري  بررسي محيط -3

 روش تبديل فوريه

بررسي روش تبديل فوريه حالت يك بعدي را در  براي
 گيريم و ضريب شكست محيط را به صورتنظر مي

n x n n x فرض كرده، كه در آنn   
nمقدار ثابت بوده و  x 1(شكل  هاي متغيرتپ (

و  20هايي به تعداد  تپبنابراين محيط را . است
 واحد فرض  d=1 فواصل پالسي و w=1 پهناي

 را در نظر  n براي تحليل فوريه مقدار. كنيممي
 زيرا تحت اين تبديل يك مد به صورت گيريمنمي

n δ k لذا . در مبدأ مختصات ايجاد خواهد شد

n خود را معطوف بخشبررسي  x  ،خواهيم كرد
ايم كه را يك واحد فرض كردهها  تپچنين دامنه هم
توان آن را نسبت به ضريب شكست محيط تغيير مي

داد، و دامنه مدهاي جديد در محيط را به دست آورد، 
با . مدها تغييري حاصل شودبدون اينكه در محل 

توان شبيه سازي يك بعدي از چنين آرايشي مي
محيط بلوري فراهم ساخت و سپس به سادگي و با 

هاي  ، محيطdو  Wتغييرات دلخواه در مقادير 
  .هاي متنوعي را ايجاد نمودختلف و آرايشم

. هاي، اشاره شده است تپبا ) 1(شكل  ساختار اصلي
، تپطيف عدد موج مربوط به ساختار ) 2(در شكل 

، در اين شكل با افزايش عدد موج. رسم شده است
يابد و بزرگترين دامنه مربوط ها كاهش ميدامنه طيف
نظر گرفتن  اين نمودار بدون در .است k=0به حالت 
ها رسم شده است و در واقع ميزان عددي  فاز طيف

مربوط به دامنه محور عمودي . طيف، عدد موج است
مدهاي بلور است و براي مشخص شدن دامنه مدها و 

بين صفر تا مقايسه بين هر مد با مدهاي ديگر 
تبديل فوريه اين . واحد مندرج شده است 14000

sin| ها متناسب با مقداردامنه kd 2⁄ kd 2⁄⁄ | 
  .است

چهار برابر شده است،  ها، پتبين فاصله ) 3(در شكل 
در اين طيف . اما ميزان پهناي آن ثابت مانده است

 )2(لكنيم كه تعداد مدها نسبت به شكيمالحظه م
تواند تعداد مدهاي افزايش يافته است و بلور مي

البته دامنه مدها . بيشتري را در درون خود جفت كند
 براينبنا. اوليه كاسته شده است نسبت به حالت

جفت كردن مدهاي  برايتوان نتيجه گرفت كه مي
بيشتر بايد ضمن افزايش فاصله ذرات بلور، ميزان 
ضريب شكست آن را نيز افزايش داد تا عالوه بر جفت 

به توان دامنه مناسبي از هر شدن تعداد بيشتري مد، 
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  1388ستان 

 جديدي 
به   2 مدي

) 1(شكل 
 در شكل 
 مشخص 
ده بلوري 

با )  350

با مدهاي 
 و كردهض

) 10(كل 
هاي دامنه

اي جفت 

 با پهناي
ت، اعداد، 

 .ده است

               
2 Single M
3 Multi M

، زمس1 اول، شماره 

 داراي طيف
ورودي با تك

ختار بلوري ش
 جفت شدگي
در اين نمودار

تك مد در ماد
0تا  0( حوزه 

  
ورودي را با 

     0, فرض20
در شك )1(بلور 

كسان بودن د
 هستند، مدها

  .اهند داشت

هاي بپتصورت 
واحد است d=1 م

ر نظر گرفته شد

                      
Mode 

Mode 

سال ،مولكولي -ي

واحد 6000 
 ديگري، موج و

cos در ساخ
حاصل اين. 

د . شده است
 تركيب اين ت
هاي وسيع در
.ف خواهد بود

توان موج مي
0π, 40π, … . ,

دگي آن را با ب
با توجه به يك
 همگي واحد
ي يكساني خوا

به ص n  شكست
ها از هم تپصل 

انگستروم در 8

                       

اتمي لنامه فيزيك

ودار در نقطه
در بررسي .ت

100π( ورت

فت شده است
نشان داده)

ت كه حاصل
ه جموعه طيف

هاي مختلف منه
 نمونه ديگر

200π, 3كب

صل جفت شد
شاهده نمود، ب
اج ورودي كه

هايده نيز دامنه

ضريب - 1 شكل
واحد و فواص 1=

8شده بر  هنجار

فصل

 كه
ي
ور
ن
در
زه
ت

 با
ش
ف
ش
كه
 با
ل
 .د
 را
ه د
دد
 پ
به
 -
در
نه
ي
 اد
ق
ن
ي
 س
كه
ام
كه

  
1 

نمو
است
صو

جفت
)9(

است
مج
دام
در
مرك
حاص
مش
امو
شد

 

ش
w=
به

 

هم ديگري ك
براي. وري است

ك منطقه از بلو
جازه داد در اين
به عكس د
م نمود و اجاز
د، به اين صورت

  . شود
ناحيه بلوري

مل افزايش و ع
طيف. فته است

نمايش) 5(كل
خص است ك
ياني هر گروه

از اين تحليل .ت
ن استفاده كرد
ير خطي شده

ر كر را مشاهد
با عد 2 
تپبه ) اي اوليه

خش مربوط ب
طيف اين اثر
ين نوسانات د
 جديد با دامن

نتيجه مهمي. د
د است، ايجا

 از اين مناطق
همچنين د بود،

هاي  عدد موج
ع يافته با پالس

ك) 8(ر شكل
واحد انجا 50

كنيم كظه مي

                      
Hetrostructure

نتيجه مه. رد
 موجبرهاي نو

توان در يكمي
ياد كرده و اج
. جفت شوند

ل ذرات را كم
ه ندادين ناحي

ميري ايجاد
ناخالصي در ن

بررسي) 25/0
انجام گرفت 1ب

 ساختار در شك
شكل مشخن

هاي ميقسمت
د گرديده است

توانخت آن مي
هاي غيتپ از
توان اثرها مي 

0و  يرات

هاتپعدد موج
تا بخده است،

.كر ايجاد گردد
اي، اهده است

هاي طيفجاد
شودد موج مي

ير خطي موا
رها و استفاده
ي جديد خواهد
 ايجاد طيف

دد موج جمع
اين نمونه در 

 با عدد موج
مالحظ ه است،

                      
e 

يز بدست آو
رفت مربوط به
تار موجبري م
ت را از هم زي

زيادتري هاي
گر بلور فواصل
ن مدها را در ا
 بلور موجبر نو

افزايش ن) 4( 
w 5( متفاوت 

 ساختار مركب
مربوط به اين

در اين.  است
ديد ديگر در ق
 مالحظه، ايجا

ها و ساخ فظه
هايينمونه) 6(

تپهد، با اين 
جديدي با تغيي

نسبت به ع( 2
ليه افزوده شد
ير خطي اثر كر

قابل مشا )7( 
ايجوري سبب 

 در گستره عد
ير خواص غي
 جديد در بلور
ت شدن مدهاي
ي بلورها براي

 الزم است، عد
.ي تغيير يابد
ير خطي بلور
يش داده شده

             

34

كدام را ني
توان گرمي

ايجاد ساخت
فاصله ذرات
ناحيه مده
مناطق ديگ
جفت شدن
در ساختار
در شكل

تپپهناي 
به صورت

عدد موج م
داده شده
مدهاي جد
دامنه قابل
در ريز محف

(تپ  شكل
دنشان مي

موج ج. كرد
20π موج

ساختار اول
تغييرات غي
در شكل

ساختار بلو
نسبتاً زياد
كه از تĤثي

هايطيف
براي جفت
در طراحي

نظرمورد 
هاي ورودي
تغييرات غي

نماگرفته، 
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35

 
ها كه با 
 به ور افقي
 .ده است

  
دادي مد 

 بهنجار 1
 

ه پت بخشي از 
محو. شده است

ر نظر گرفته شد

ط به شكل، تعد
106حور افقي به 

.كس متر است

ش ناخالصي در
خالصي افزوده ش

انگستروم در 8

 عدد موج مربوط
مح. فزوده است

عك Kواحد . ست

  

  مكار

افزايش - 4 شكل
ناخ w=0.25دار

8شده بر  هنجار

طيف -5شكل
جديد به طيف اف
شده اس

و هم پيام خفر ../

  

 د

  

K 

مقد
به

ش
ج

..ي بلوري متناوب

،)1(هاي شكل 
 عمودي دامنه

واحد. شده است

 و w=1  در آن
د مدها افزايش

Kواحد . ده است

ها در محيط هاي

پتج مربوط به
و محور دد موج

ش بهنجار 106  به
 .س متر است

 
 
  

هايي كه پتبه 
ها تعداد تپصله

شد بهنجار 106 
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