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  چکیده   

 يبر رو یلیکونس ینهدر زم یموجبر بلور فوتون یکمقاله،  یندر ا

ار هوا جهت انتش یرويدا يهااز حفره ی) با شبکه مثلثSOI( یقعا

با  یونفوت یالس یقنور کند مورد مطالعه قرار گرفته است. با تزر

 ینمجاور موجبر و همچن یفدر دو رد n_2و  n_1شکست یبضرا

موجبر  نینور کند حاصل شده در ا ياهیژگیموجبر، و يپهنا ییرتغ

)، NDBPضرب تأخیر در پهناي باند بهنجار شده (حاصل یلاز قب

) به طور GVDسرعت گروه ( یشکست گروه و پاشندگ یبضر

ت در دو شکس یبضرا ییر. با استفاده از تغشوندیم ینههمزمان به

در گستره  377/0تا  187/0از  NDBPمناسب  یراول، مقاد یفرد

گروه  یبجبر ضرمو يپهنا ییرنانومتر و با تغ 32تا  12 وجیطول م

حاصل شده است.  c/ng یین= و سرعت گروه پا49/33ngبزرگ 

 يبعد بسط موج تخت سه سازيیهبا استفاده از روش شب یجنتا ینا

 بدست آمده اند.

 ،یموجبر بلور فوتون ی،فوتون یالس :واژگان کلیدي

  .نور کند ی،پاشندگ

  

  مقدمه  1

معروف به  یفوتون يگاف نوار يمواد دارا یراخ يهادر سال

تابش امواج  يکنترل موثر بر رو یلبدل یفوتون يبلورها

مهم جهت  یرساختز یکبه عنوان  یس،الکترومغناط

 یابیتدس يمناسب برا ینهايو گز یدجد یکیفوتون يکارکردها

-3به نور کند توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است [

 کند،یکند که به کاهش سرعت گروه نور اشاره م ور]. ن1

 ییکفوتون يکاربرد در ابزارها يرا برا یديجد هاييتوانمند

دازش پر يهامدوالتورها و دستگاه ی،فوتونتمام یدهايکل یرنظ

 یکی]. آثار اپت4،5[ نمایدیم یشنهادپ یفوتون هايیگنالکننده س

 ياثرها ونی،فوت يبافرها ی،فوتون يهاحافظه خطی،یرغ

 یلور کند بدلن یدهاز پد توانندیم یکیاپتو مگنتو یکیالکترواپت

 يهاپالس ییفضا یبرهمکنش نور با ماده و فشردگ یشافزا

ه کند کردن سرعت گرو ي]. برا6،7مند شوند [بهره یفوتون

ماده و  یتماه ییرتوسط تغ یکیمعموالً دو روش مرسوم، 

استفاده  مورد ی،بلور فوتون ارساخت ییربا استفاده از تغ یگريد

ر ب ی]. کند کردن نور با استفاده از ماده، مبتن8[ گیردیقرار م

ه ماده است ک یطمح یدمربوط به تشد یپاشندگ هايیژگیو

) و EIT( یسیالکترومغناط ییالقا یتدر شفاف يمورد ینچن

 یکهدر حال افتد،ی) اتفاق مCPOهمدوس ( یتجمع يهانوسان

 هايیدبر تشد یاستفاده از ساختار، مبتن باکند کردن نور 

رخ  یبلور فوتون يدر موجبرها يمورد یناست که چن يساختار

 یبلور فوتون يکه نور کند در موجبرها یی. از آن جادهدیم

 يرباند بزرگت ياتاق را داشته و پهنا يدماکاربرد در  يتوانمند

مورد توجه  کند،یرا فراهم م CPOو  EITينسبت به اثرها

 يانواع مختلف موجبرها ین]. از ب9قرار گرفته است. [ یاريبس

که توسط  W1 ايیغهت یبلور فوتون يموجبرها ی،بلور فوتون

 یشبکه بلور فوتون يمرکز یفهوا در رد يهاحذف حفره

و  قیاز انواع موجبرها مورد تحق یشترب شوند،یم یجادا يدوبعد

 يت باالب شکسیاختالف ضر یلقرار گرفته است. به دل یبررس

، SOIاز نوع  ايیغهت یبلور فوتون يقابل حصول در موجبرها

 از يعمود يدر راستا یو انتشار پالس فوتون یمحدودشدگ

گاف  قیاز طر یافق يو در راستا یکل یاصل بازتاب داخل یقطر

وجود،  ین]. با ا10[ شودیم ینتام یشبکه بلور فوتون ينوار

سرعت  یاغلب با پاشندگ W1 يانتشار نور کند در موجبرها

همراه است که موجب  یکبار یارباند بس يگروه باال و پهنا

 یبلور فوتون ينور کند در موجبرها هايیژگیو سازيینهبه

   یفوتون یالس یقبا استفاده از تزر 
 3صمدزاده يهاد | 3 یفالح یدوح  | 2 یماخوش س یبحب|	 ،*1يخدامحمد یرام

  یشرق یجانواحد بناب، بناب، آذربا ی، دانشگاه آزاد اسالم یزیکدانشکده ف1

  یشرق یجانآذربا یز،تبر یز،، دانشگاه تبر یو ستاره شناس يکاربرد یزیکپژوهشکده ف 2

  یشرق یجاناپتیک و لیزر، دانشگاه بناب،  بناب، آذربا یو طراح یزیکگروه ف 3

ایمیل مسئول مکاتبات:    30/9/95تاریخ پذیرش         2/7/95تاریخ دریافت :  akmohammadi@yahoo.com  
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ا نور کند ر يابزارها يو کاربردها یفوتون هايیگنالاعوجاج س

 يبرا يمتعدد يهاروش یر،اخ يها. در سالنمایدیمحدود م

 یمشکالت به کار گرفته شده است که اصطالحاً طراح ینرفع ا

مثل  يبه موارد توانیراستا، م ینشوند. در ایم یدهنام یپاشندگ

] و 12ها [اندازه حفره ییر] ، تغ11هوا [ يهاشکل حفره ییرتغ

اول موجبر بلور  یف] در دو رد13ها [مکان حفره ییجابجا

از  ییساختارها ین، چنوجود یناشاره نمود. با ا ايیغهت یفوتون

قت د نیازمند ینبوده و همچن یچیدهپ یاربس یدنظر تول نقطه

آنها  يساخت هستند و لذا کاربردها ياز نظر تکنولوژ ينانومتر

، مشکالت ینغلبه بر ا ياز محققان برا ی. برخگرددیمحدود م

ر هندسه نانومتري د به جاي تغییرات یاز ایده تزریق سیال فوتون

شاخه  ی،فوتون یال]. س14-16[ کنندیبلور فوتونی استفاده م

 یکفوتون و یکروسیالاز م یبیکه ترک ودهب یکاز فوتون یديجد

از حفره  یبه درون برخ ينور یالس یوهش یندر ا ].17است [

 ،يتکنولوژ ینشود. به لطف ا یم یقتزر یبلور فوتون يها

 کیینانو فوتون يکنترل شده و ابزارها ينور یالس یژگیهايو

 شود. یساخته م

 یقتزر بر روش یساده مبتن یموجبر بلور فوتون یکمقاله،  یندر ا

شده  نهیبه نور کند تخت باند به یابیدست يبرا یفوتون یالس

 یوتونف یالس یقتزر یقاز طر یپاشندگ یگزارش شده است. طراح

 يدر حفرهها یببه ترت n_2و  n_1شکست متفاوت  یببا ضرا

و  W1 ايیغهت یاول و دوم موجبر بلور فوتون یفرد يهوا

موجبر  يپهنا ییرتغ یقکار از طر یناز ا یگرد یدر بخش ینهمچن

  انجام شده است. یفوتون یالس یقبه همراه تزر W19/0به 

 

  تئوريبخش  2

  ندنور ک یهو نظر ايیغهت یموجبر بلور فوتون یطراح

  

 یندر ا یشنهاديپ W1 ايیغهت یموجبر بلور فوتون یساختار هندس

 یغۀساختار، ت ین) نشان شده است. در ا1مقاله در شکل (

از  یشبکه مثلث ينانومتر دارا 210به ضخامت  یلیکونیس

بوده و  nm 420برابر با  aهوا با ثابت شبکه  یرويدا يهاحفره

فته است. قرار گر نانومتر3aبه ضخامت  یلیکااز س ايیهال يبر رو

شکست  یببوده و ضرا 0.3a) برابر rهوا ( يهاشعاع حفره

در نظر  0/1، و 5/1، 4/3برابر  یبو هوا به ترت یلیکاس یلیکون،س

 اند.گرفته شده

 یبرض ییرتغ و یهندس یماتتوسط تنظ یپاشندگ یطراح با

 اي،یغهت یموجبر بلور فوتون يهوا يهااز حفره یشکست برخ

ند گسترده، با يمانند پهنا ايینهبه هايیژگینورکند با و توانیمیم

باال NDBPو  یزسرعت گروه ناچ یپاشندگ یین،سرعت گروه پا

را به اختصار  هایژگیو ینبخش ا ینکه در احاصل شده است، 

 .کنیمیم یمعرف

که  یشنهاديپ یموجبر بلور فوتون یساختار هندس يدو بعد ي: نما 1شکل

 یف) و ردیشکست  (رنگ آب یببا ضر یفوتون یالاول با س یفدر آن رد

 .شکست  (قرمز) پر شده است یبدوم با ضر

 
 درون یتهدا يهامد يبرا ینمودار پاشندگ یبسرعت گروه، ش 

 یاست و به صورت مشتق رابطه پاشندگ یباند گاف فوتون یهناح

 : شودیم یانب

v_g=dω/dk                                    )1(  

گروه  یببردار موج نور هستند. پارامتر ضر kبسامد و ωکه  

متناسب با عکس سرعت گروه بوده و نشان دهنده کند شدن 

 یانب یراست که توسط رابطه ز یطپالس منتشر شونده در مح

 : شودیم

n_g=c/v_g=dk/dω                        )2(  

ز گروه کمتر ا یبضر ییراتکه در آن تغ ايیهاغلب موارد، ناح در

قرار  یباند نور کند مورد بررس يدرصد باشد، به عنوان پهنا 10

نور کند،  يمهم در ابزارها ياز پارامترها یگرد یکی. گیردیم

اعوجاج  یل) است که به دلGVDسرعت گروه ( یپاشندگ

ت اشکاال یبرخ جبآنها مو یشدگو پهن یفوتون هايیگنالس

به صورت  یشود،نشان داده م βبا که  GVD]. پارامتر 3[ شودیم

 : گرددیم یفتعر یمشتق مرتبه دوم رابطه پاشندگ
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β=(d^2 k)/(dω^2 )=-1/(v_g^3 )  (d^2 ω)/(dk^2 

) )3 (         

از  ی،بلور فوتون يموجبرها یابیو مشخصه یسهمنظور مقا به

) NDBPبهنجار شده ( یرباند در تاخ يحاصل ضرب پهنا

  :شودیم یانب یرکه به صورت ز کنیمیاستفاده م

���� = ���.
∆�

�
                                          )4(  

د، نور کن یهباند بهنجار شده ناح يپهنا ω/ω∆رابطه  یندر ا که

ω بهنجار شده و  يبسامد مرکز(n_g ) ̃ گروه متوسط  یبضر

  است. ω∆ يدر محدوده بسامد

  

  نتایج و بحث 3

  :اول و دوم یفشکست رد یبضر ییرتغ 1-3

 
در  شکست یبضر ییراتبا استفاده از تغ یپاشندگ طراحی

 ينور کند کارآمد تواندیم W1 ايیغهت یبلور فوتون يهاموجبر

 قیاثر تزر اي،یدهپد یننشان دادن چن ي. برایدنما یدرا تول

در  n_2و  n_1شکست مختلف  یببا ضرا یفوتون هايیالس

 یژگیهايو يبر رو یمجاور نقص خط یفدو رد يهوا يهاحفره

دار مق یقتزر ی،تجرب يدر کارها. کنیمیم ینور کند را بررس

به داخل حفره ها توسط  ينور یالو کنترل شده س یقدق

حد و  در یقتزر یستماستاندارد و س یکروسکوپیم یزاتتجه

 يرنانو مت یقتزر یزات. تجهیردپذ ینانومتر انجام م ياندازه ها

 یه مباشد ک یم ییسوراخ با اندازه نانو يدارا یپتپ یک شامل

 یالکه س يموجبر يبر رو یکی،دست مکان یکتواند توسط 

 یاسشود با مق یم یقآن تزر يبه داخل حفره ها ينور

 رويیتوسط ن ينور یالس یقتزر یندجابجا شود. فرا ينانومتر

و  یونبلور فوت يحفره ها يوابسته به ابعاد نانومتر یینگیمو

 یپر م ينور یالو حفره ها بطور کامل با س یرفتهانجام پذ یپتپ

 n_2و  3/2تا  9/1از  n_1 یرمقادکار،  ین]. در ا14-16شوند[

 یالدو س ینماب 2/0شکست  یبو با اختالف ضر 1/2تا  7/1از 

ستفاده با ا یپاشندگ ياند.  نمودارهادر نظر گرفته شده یفوتون

محاسبه شده و  یتهدا يهامد ياز روش بسط موج تخت برا

 یشاند. واضح است که با افزا(الف) نشان داده شده2در شکل 

 به سمت يساختار نوار ی،فوتون هايیالشکست س یبضر

گروه مربوط به  یب. ضراشودیبجا مجا تریینپا يهابسامد

و با استفاده از  یپاشندگ ينمودارها یقاز طر یتهدا يمدها

 در آمده یش(ب) به نما2اند و در شکل ) محاسبه شده2رابطه (

درصد باشد  10گروه کمتر از  یبضر ییراتاست. که در آن تغ

وده ب واریگروه به فرم صندل یبضر ينمودارها یبه عنوان تمام

  باند نور کند در نظر گرفته شده است.  يپهنا ايیهو ناح
  

 یگروه و (ج) پاشندگ یب(ب) ضر ي،(الف) ساختار نوار هايی: منحن2شکل 

 یفو رددر د یفوتون یالشده با س یقتزر یسرعت گروه موجبر بلور فوتون

 .شکست متفاوت یباول با ضرا

  

 الیشکست س یبضر یشبا افزا شود،یهمانطور که مالحظه م

 ولا یفدو رد يهوا يهاشده به حفره یقتزر یفوتون يها

 و یافتهتخت کاهش  یهگروه در ناح یبضراموجبر،  یرامونپ

دست ب يعدد یج. نتایابدیم یشباند مربوطه افزا يمتناظراً پهنا

) نشان داده شده است. همانطور 1بخش، در جدول ( ینآمده در ا

 باند در يگروه و پهنا یبضرا شود،یجدول مشاهده م ینکه در ا

 – 62/24ب در محدوده [یبه ترت nm 1550 يطول موج مرکز
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 NDBP. پارامتر یابدیم ییر] نانومتر تغ12 – 32[ و] 20/14

هر کدام از  ي) و برا4رابطه ( یقاز طر یتهدا يهامربوط به مد

 n_2و  n_1متفاوت  یفوتون یالهايس یقتزر يها و به ازاحالت

 یر) مقاد1گزارش شده در جدول ( یراند که طبق مقادمحاسبه شده

  .کندیم یداپ ییرتغ 377/0تا  187/0از  NDBPپارامتر 

 يسرعت گروه مربوط به مدها پاشندگی بخش، یندر ا ینهمچن

(ج) 2و در شـــکل  یده) محاســـبه گرد3رابطه ( یقاز طر یتهدا

رعت س یپاشندگ یرها، مقادحالت یتمام ياند. برانشان داده شده

به صــفر داشــته و در  یککوچک و نزد یاربســ یر) مقاد βگروه( 

قاد S^2⁄m)  20-(^〗10〖محدوده  به م با توجه  ند.   یرهســـت

ست آمد ستگیشا یارهايو با در نظر گرفتن مع هبد ند در نور ک ی

ها نهبه ی،بلور فوتون يموجبر  لت در ا ترینی به ینحا  بخش 

ست. در ا2/0n_2= و n_1 2/2يازا شده ا صل  حالت،  ین= حا

بدست  377/0برابر با  NDBPو  نانومتر 32باند گسترده  يپهنا

ست. کارآمد شنپ ايیغهت یموجبر بلور فوتون ینا يآمده ا  هاديی

سبت به برخ شینپ يهااز پژوهش ین ] در 11-13[ یافتهانجام  ی

و  هندسه موجبر يبدون دستکار یپاشندگ یاست که طراح ینا

  حاصل شده است. یفوتون یالس یقصرفاً با تزر

 
 یبمختلف ضر یرمقاد يبرا NDBPباند و  يگروه، پهنا یب: ضر1جدول 

 شکست
NDBP gn ( )nm 2n 1n 

٩/١  ٧/١  ١٢  ٦٢/٢٤  ١٨٧/٠  
٠/٢  ٨/١  ٢١  ٣٢/٢١  ٢٥٨/٠  
١/٢  ٩/١  ٢٨  ٦٧/١٨  ٣٢٩/٠  
٢/٢  ٠/٢  ٣٢  ٦٢/١٦  ٣٧٧/٠  
٣/٢  ١/٢  ٣٠  ٢٠/١٤  ٣٣١/٠  

 

 

  :موجبر يشکست و پهنا یبضرا ییرتغ 3-2

 یالس یقدرحالت قبل، تزر یشنهاديپ یدر موجبر بلور فوتون

 W1 یاول موجبر بلور فوتون یفدو رد يهادر حفره یفوتون

 ينور کند به ازا هايیژگیبخش، و ینانجام گرفت. در ا

 يهناپ ییراول به همراه تغ یفدر دو رد یفوتون یالس یقتزر

 يهای. منحنیدهیمقرار م یلرا مورد تحل W19/0موجبر به 

تا  7/1از  n_2و  3/2تا  9/1از  n_1 یرمقاد يبه ازا یپاشندگ

در  یفدو رد ینماب 2/0شکست  یبو با اختالف ضر 1/2

 دهدیشکل نشان م ین(الف) نشان داده شده است. ا3شکل 

به  يوارساختار ن ی،فوتون یالشکست س یبضر یشکه با افزا

ربوط م وهگر یب. ضراشودیجابجا م تریینپا يهاسمت بسامد

 شده است. یم(ب) ترس3در شکل  یتهدا يهامد ینبه ا

پارامتر عدد  ینماب يتخت ساختار نوار یهناح یتهدا يهامد

و  n_1که  یاند. در حالتقرار گرفته 452/0تا  352/0موج 

n_2 تخت کاهش  یهدر ناحه گرو یبضر یابد،یم یشافزا

  .یابدیم یشباند مربوطه افزا يو متناظراً پهنا یافته

  

مختلف  یرمقاد يبرا NDBPباند و  يگروه، پهنا یب: ضر2جدول 

  W19/0موجبر  يپهنا يبه ازا n_2و  n_1شکست  یبضر
NDBP gn ( )nm 2n 1n 

٩/١  ٧/١  ١٢  ٦٢/٢٤  ١٨٧/٠  

٠/٢  ٨/١  ٢١  ٣٢/٢١  ٢٥٨/٠  

١/٢  ٩/١  ٢٨  ٦٧/١٨  ٣٢٩/٠  

٢/٢  ٠/٢  ٣٢  ٦٢/١٦  ٣٧٧/٠  
٣/٢  ١/٢  ٣٠  ٢٠/١٤  ٣٣١/٠  

  

 حالت در جدول یننور کند در ا يمحاسبه شده برا يپارامترها

 شود،یم یدهجدول د ین) آورده شده است. همانطور که در ا2(

حالت  یندر ا NDBP یرمقاد یگروه و برخ یبضر یرمقاد

 یافته یش) افزاW1 ناينسبت به حالت قبل (موجبر با په

موجبر  يحالت و با کاهش پهنا ینکه در ا ياست، به طور

تا  70/15یرمقاد ینگروه ماب یبضرا یشنهاديپ یبلور فوتون

 .دیابنیم یشواقع شده و نسبت به حالت قبل افزا 49/33

 ياشده ینههب یموجبر بلور فوتون یماما توانسته یب،ترت ینبد

 یشزااف یلحالت بدل ینکه در ا ییمنما ینور کند طراح يبرا

و  خطییرآثار غ یشافزا یرنظ ییکاربردها يگروه، برا یبضرا

 یپاشندگ هايیاسب است. منحنبرهمکنش نور با ماده من

(ج) رسم 3در شکل  یتهدا يسرعت گروه مربوط به مدها

 ينور کند حاصل شده دارا یزحالت ن یناند، که در اشده

  است. یزسرعت گروه ناچ یپاشندگ
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 یگروه و (ج) پاشندگ یب(ب) ضر ي،(الف) ساختار نوار ي: نمودار ها3شکل 

در دو  یفوتون هايیالس یقبا تزر W19/0سرعت گروه مربوط به موجبر 

 .n_2و  n_1شکست  یباول با ضرا یفرد

  نتیجه گیري  4

  

با  یفوتون یالس یقبر تزر یمبتن SOI یموجبر بلور فوتون یک

اول و  یفدر رد یببه ترت n_2و  n_1شکست متفاوت  یبضرا

ند با به نور ک یابیموجبر جهت دست يپهنا ییرتغ یندوم، و همچن

 سازينهیقرار گرفته است. با به یلو تحل یهباند مسطح مورد تجز

 یرشد که در آن مقاد حیطرا يمذکور، موجبر يپارامترها یقدق

 يو با پهنا 377/0تا  187/0در محدوده  NDBPشده  ینهبه

 49/33گروه  یبو ضر nm 32≤∆λ≤12در گستره  یعباند وس

  .ل شده استحاص nm 1550طول موج  یرامونپ

 یونموجبر بلور فوت ینکار، ا ینحاصل شده در ا یجبا توجه به نتا

نانو فوتون یم به عنوان ابزار  ند  مورد  يبافر نور یرنظ یکیتوا

در  هاديیشــنپ یموجبر بلور فوتون ین. همچنیرداســتفاده قرار بگ

ـــتن ابعاد بســـ ینا تواند در  یکوچک، م یارمقاله به خاطر داش

ـــر  یمالت يبه عنوان مدوالتور و د يمجتمع نور يمدارها پلکس

  کاربرد داشته باشد. ينور

  

  سپاسگزاري

 ینتام بابت یزدانشگاه تبر یامور پژوهش یریتاز مد نویسندگان

  .یندنما یو تشکر م یرتقد یکار علم ینا ياجرا یمیدا
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In this paper a silicon on insulator (SOI) photonic crystal waveguide 
with a triangular lattice of circular air holes for propagation of slow 
light has been investigated. The characteristics of the waveguide such 
as the normalized delay-bandwidth (NDBP), group index, and group 
velocity dispersion (GVD) have been simultaneously optimized by 
changing the waveguide width and infiltrating optical fluids in the first 
two rows of the air holes adjacent to the waveguide with different 
refractive indices n_1 and n_2. An improved NDBP ranged from 
0.187 to 0.377 is obtained through changing the refractive indices of 
the two first rows. The high group index n_g=33.49 and low group 
velocity c/n_g through changing the width of PCW is obtained. These 
results are obtained by numerical simulation based on three-
dimensional plane wave expansion method. 
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