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  مواد تک منفی حاویدر بلورهای فوتونی یک بعدی  مد های نقص تنظیم پذیررفتار غیر خطی 
  1,2،حبیبتجلی ؛2روشن انتظار،صمد ؛ 1نیما،  حیدرزاده
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تبریز1

 بهمن،تبریز 92انشکده فیزیک،دانشگاه تبریز،بلوار د 2

 

 چكیده
غیر خطی مد های نقص تنظیم پذیر در بلورهای فوتونی یک بعدی حاوی مواد تک منفی مطالعه شده است. با استفاده از روش ماتریس  خطی و  در این مقاله رفتار

مدهای  دشده است که با افزایش تعداروی شدت آستانه دوپایداری اپتیکی بررسی شده است. نشان داده  یی با هندسه خاص تاثیر هندسه انتقال و معرفی ساختارها

 ه دوپایداری اپتیکی به فرکانس مد نقص بستگی خواهد داشت.آستان نقص 
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Abstract 
 

In this paper linear and nonlinear behavior of tunable defect modes in one-dimensional photonic crystals 

containing single negative materials has been studied. By using transfer matrix method and introducing 

structures with special geometry the effect of geometry on the threshold intensity of the optical bistability has 

been investigated.It is shown that by increasing the number of deffect modes,the threshold intensity of optical 

bistablity may depend on the frequency of the deffect modes. 
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 :قدمهم
اپتیکی، مبحثی است که در سال های اخیر بررسی دوپایداری     

ت آن، های زیادی روی آن انجام گرفته است. بخشی از دلیل اهمی

به امکان بکارگیری ابزارهای دوپایداری اپتیکی به عنوان حافظه یا 

عناصر کلیدزنی در کامپیوترهای نوری و تحلیل داده ها بر می 

گردد. دوپایداری اپتیکی، وقتی ایجاد می شود که ما برای یک 

ورودی ثابت دو خروجی پایدار داشته باشیم و این یعنی، زمینه 

[. در سالهای 9،2دوتایی فراهم می شود] برای ایجاد یک حافظه

اخیر محققان مختلف تالش های زیادی جهت کاهش آستانه 

نیز با معرفی یک  در این مقاله[. 4-3]ند.ه ادوپایداری انجام داد

مواد تک منفی و  جدید با بلورهای فوتونی حاوی شبههندسه 

، صفر-ایجاد مدهای نقص تنظیم پذیر در داخل گاف باند فاز

مدهای  این تعداد و تاثیر افزایشبررسی شده  ایداری اپتیکیدوپ

 نقص تنظیم پذیر بر روی آستانه دو پایداری نشان داده خواهد شد.

 :ولبندی مسئله و ساختار مورد استفادهفرم
 (:2زیر است)شکلبکار رفته در این مقاله بصورت  هندسه     
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 ساختار مورد بررسی در مقاله. شماتیکی از طرح: 1شکل

 

روش به کار رفته در این مسئله روش ماتریس انتقال است. در این 

روش میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی در انتهای یک الیه توسط 

ماتریس انتقال زیر به میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی در ابتدای 

 الیه مربوط می شود: 

(2)            )( zM j = 












)cos()sin(
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 مورد نظر است که: بردار موج در الیه zمؤلفه  zkدر اینجا 

 /)(sin1)/( 0
2 ckz و 

 /)(sin1)/( 0

2q .است 

 :نتایج عددی و بحث
بر  1Sبرای بررسی دوپایداری اپتیکی قابلیت عبوردهی ساختار 

 نشان داده شده است. 9حسب فرکانس در شکل

 
 .1Sیت عبوردهی بر حسب فرکانس برای ساختار : قابل9شکل

 

اپتیکی فرکانس میدان فرودی از  در ادامه جهت بررسی دوپایداری

نان انتخاب چبلور فوتونی  در داخل گاف باند پای مد نقص 

باشد. قابلیت  50/5می شود که مقدار عبوردهی خطی برابر 

2عبوردهی ساختار بر حسب شدت میدان نرمالیزه 

iE  برای

با توجه به شکل نمایش داده شده است. 3در شکل 1Sساختار 

اص دوپایداری از خود نشان خو 1Sمالحظه می شود که ساختار 

 می دهد.

 
یت عبوردهی بر حسب شدت میدان فرودی نرمالیزه برای ساختار قابل: 3شکل

1S. 
 

2نیز نشانگر منحنی شدت خروجی نرمالیزه  4شکل 

tE  بر

2حسب

iE  .است 
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شدت خروجی نرمالیزه :4شکل

2

tE  بر حسب شدت ورودی

نرمالیزه
2

iE 1برای ساختارS. 

 

ی میدان الکتریکی به ازای میدان ورودی که در ادامه نیم رخ عرض

( برای مد 3در شکل p)متناظر با نقطه در آن عبوردهی بیشینه است

 1تار در ساخS .رسم شده است 

 
 .1Sنیم رخ عرضی شدت میدان الکتریکی برای ساختار  :0شکل

 

مالحظه می شود که در محل مد نقص شدت میدان الکتریکی 

دارای بیشینه مقدار است که دلیل رفتار دوپایا می باشد.در ادامه 

 6در شکل 2Sرای ساختار بر حسب فرکانس ب خطی عبوردهی

 نشان داده شده است.

 
 .2Sیت عبوردهی بر حسب فرکانس برای ساختار قابل: 6شکل

دو الیه نقص با دو  2S ساختارمالحظه می شود که در عبوردهی 

شدت خروجی نرمالیزه  7شکل. (و )مد نقص وجود دارد 
2

tE 2شدت ورودی نرمالیزه  بر حسب

iE  را برای مد های

,نقص    2در ساختارS نشان می دهد. را 

 
2شدت خروجی نرمالیزه :7شکل

tE  بر حسب شدت ورودی

2نرمالیزه

iE 2برای ساختارS. 

 

آستانه کامال واضح است که اوال  7با شکل 4با مقایسه شکل

خیلی پایین تر  2Sدر ساحتار  دوپایداری اپتیکی حاصل از مد 

ثانیا آستانه دوپایداری حاصل از  است. 1Sانه آن در ساختار از آست

دلیل این مسئله  است هم کمتر از آستانه حاصل از مد   مد

به ترتیب  2و شکل  8دیده می شود.شکل 2و  8در شکل های 

,کی حاصل از مد های پروفایل عرضی شدت میدان الکتری  

 است. 2Sدر ساختار 
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 .مد برای2S : نیم رخ عرضی شدت میدان الکتریکی در ساختار8شکل

 

الکتریکی  میزان افزایش میدان  مالحظه می شود که در مورد مد

در محل نقص غیر خطی خیلی بیشتر از میزان افزایش میدان 

آستانه دوپایداری  خیلی  است.لذا در مورد   الکتریکی برای مد

 است. پایین تر از مد

 
 .برای مد2S ار: نیم رخ عرضی شدت میدان الکتریکی در ساخت2:شکل

 

 نتیجه گیری:
در این مقاله رفتار غیر خطی مد های نقص تنظیم پذیر در بلورهای 

معرفی شد. با فوتونی یک بعدی حاوی مواد تک منفی مطالعه 

بر روی شدت آستانه هندسه های با هندسه خاص تاثیر ساختار

که افزایش تعداد  نشان داده شدرسی شد اپتیکی بردوپایداری 

مدهای نقص سبب کاهش شدت آستانه دوپایداری می شود در 

ضمن آستانه دوپایداری سیستم های بیش از یک مد نقص به 

 فرکانس مد نقص نیز بستگی دارد.
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