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L3 تأثیر ثابت شبکه بر بهبود مشخصههای محبوسسازی مذهای نانوکاواک بلور فوتونی
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چکیذه
 تاػث ضذُ است کِ ایي،ٌِ) تْیQ/Vmodal( جایگشیذگی تسیار تاالی هذّای الکتزٍهغٌاطیسی در ًاًَکاٍاکّای تلَر فَتًَی تا ًسثت فاکتَر کیفیت تِ حجن هذی
 تِ کٌتزل دقیق، ایٌچٌیي کارتزدّایی. ضًَذ، گشیٌِّای هٌاسثی تزای افشیص آثار اپتیکی غیزخطی هاًٌذ لیشیٌگ راهاى ٍ الکتزٍدیٌاهیک کَاًتَهی کاٍاک،ًاًَساختارّا
 تفاٍتّای جشئی در. تستگی دارًذ، در آرایص تلَر فَتًَیr  ٍ ضؼاع حفزُ َّاa ِ تِ هیشاى سیادی تِ ثاتت ضثک، هذّای ًاًَکاٍاک. ًیاس دارًذ،هذّای فَتًَی کاٍاک
 تا تغییز ثاتت ضثکِی ًاًَکاٍاک تلَر فَتًَی،ِ در ایي هقال، تٌاتزایي. هٌجز هیضًَذ، تِ تفاٍتّای سیادی در هطخصِّای پاضٌذگی،پاراهتزّای ٌّذسی تلَر فَتًَی
 تا ثاتتّای، درٍى تیغِ تلَر فَتًَی دٍتؼذی ضصٍجْی، ایي ًاًَکاٍاک. پزداختِ ضذُ است، تِ تزرسی تغییزات هطخصِّای هذّای هحثَط در ایي ًاًَکاٍک،L3
.) ضثیِساسی ضذُ استa= 270 ,285 ,300 ,315 ,330 nm( ،ضثکِ هختلف
. هذ هحثَط، تلَر فَتًَی، لیشیٌگ،ِ ثاتتضثک، اپتیک غیزخطی-ُکلیذٍاص

Effect of Lattice Constant to Improving Confinement Characteristics of the L3 Photonic
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Abstract
The strong localization of electromagnetic modes in high-Q/Vmodal (quality factor / modal volume) photonic
crystal nanocavities are strong candidates for enhanced optical nonlinear effects, such as Raman lasing and
cavity quantum electrodynamics. These applications require precise control of cavity resonances mode. The
cavity resonance is strongly dependent on the lattice constant, a, and the air-hole radius, r, of photonic crystals.
Slight differences in the photonic crystal geometries will result in large differences in the dispersion
characteristics. Therefore, in this letter, we examine characteristics of resonant mode confined in L3 photonic
crystal nanocavity with change of lattice constant of photonic crystal. This nanocavity is simulated in a
hexagonal two dimensional photonic crystal slabs with lattice constants, a=270, 285,300,315 and 330 nm.
Keywords: Nonlinear Optics, Lattice Constant, Lasing, Photonic Crystal, Confined Mode.
PACS No.: 80, 81,85, 89, 40

،جایگشیذُ ٍ هَجثزّای تلَر فَتًَی تا کٌتزل کاهل پاضٌذگی هذّا
 ًقصی تا اختالف ضزیة، اگز در ایيگًَِ کاٍاکّا.ایجاد هیضًَذ
 هحثَطساسی ًَر تا،ضکست سیاد تا هَاد سهیٌِ طزاحی ضًَذ

مقذمه
 ًَر را درٍى صفحِ تیغِ تَسط،تیغِّای تلَر فَتًَی دٍتؼذی
 تَسط،تاستابّای تزاگ اس آرایِّا ٍ در راستای ػوَد تز سطح

 تا کیفیت تاالیی فزاّن،حجن هذی اس هزتثِ هکؼة طَلهَج ًَر

ٍ  تا ایجاد ًقصّای ًقطِای. هحثَط هیکٌٌذ،تاستاب داخلی کلی

 هٌجز تِ افشایص تزّنکٌصّای، ایي ًیش تِ ًَتِ خَد.هیآیذ

 تِتزتیة کاٍاکّای تطذیذ،خطی طَیل در ایي ساختارّا
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غیزکالسیکی ٍ غیزخطی ،هیضَد .ػالٍُ تز ایيً ،اًَکاٍاکّای

ضذُ است .فاکتَرّای کیفیت تذست آهذُ دارای هقادیز قاتل

تلَر فَتًَی تا فاکتَرّای کیفیت قاتل تَجِ ،تِدست آهذُاًذ[-3

هالحظِای تزای تسیاری اس کارتزدّا ّستٌذ.

.]1
جایگشیذگی قَی هذّای الکتزٍهغٌاطیسی ٍ طَلػوزّای
طَالًی فَتَى در ایي ًاًَکاٍاکّای تلَر فَتًَی تا ًسثت فاکتَر
کیفیت تِ حجن هذی ( )Q/Vmodalتْیٌِ ،تاػث هیضَد کِ ایي
ًاًَساختارّا ،گشیٌِّای هٌاسثی تزای افشیص آثار اپتیکی غیزخطی
هاًٌذ لیشیٌگ راهاى [ ٍ ]5ٍ4الکتزٍدیٌاهیک کَاًتَهی کاٍاک [،]6
تاضٌذ .ایي کارتزدّا ،تِ کٌتزل دقیقی اس هذّای کاٍاک ًیاس دارًذ.
هذّای تطذیذ کاٍاک ،تِ هیشاى سیادی تِ ثاتت ضثکِ  ٍ aضؼاع

(ب)

(الف)
ضکل :1الف) طزحَارُای اس ًاًَکاٍاک تلَر فَتًَی  L3تا ثاتت ضثکِ  ،aب)
ًوایص تغییزات هَضؼی ثاتت دیالکتزیک در ًاًَکاٍاک  ،L3تزسین ضذُ تَسط
ًزمافشار .RSoft Photonics CAD Suite

حفزُ  rتلَر فَتًَی ،تستگی دارًذ .تفاٍتّای جشئی در
پاراهتزّای ٌّذسی تلَر فَتًَی ،تِ تفاٍتّای سیادی (در حذ

جذٍل :1هحذٍدُ گاف ًَاری هذ  TEتلَر فَتًَی ،طَل هَج هذ تطذیذ

دُّا ًاًَهتز در طَلهَج) در هطخصِّای پاضٌذگی ،هٌجز

هحثَطضذُ در گاف ٍ فاکتَر کیفیت آى ،در ساختارّایی تا ثاتت ضثکِ هتفاٍت

هیضًَذ.
در ایي هقالِ ،تا تغییز ثاتت ضثکِ ًاًَکاٍاک تلَر فَتًَی ،L3
تِ تزرسی تغییزات ٍ تْثَد هطخصِّای هحثَطساسی هذّای ایي
ًاًَکاٍک ،پزداختِ ضذُ است.

محاسبات انجام شذه
ًاًَکاٍاک خطی  ،L3هطاتق ضکل(-1الف) ،یک کاٍاک خطی

طول موج

محذوده گاف

ثابت

مذ تشذیذ

نواری TE

شبکه

()nm

()nm

()nm

10260

1026

931 -1179

270

10830

1083

979/9 -1239/4

285

11400

1140

1031/7 -1304/1

300

11970

1197

1083/4 -1369/4

315

12540

1254

1134/8 -1435/1

330

فاکتورکیفیت
()Q=λ/Δλ

ٍ کَچک است کِ درٍى تیغِّای تلَر فَتًَی دٍتؼذی تا آرایص
حفزُّای َّای ضصگَضی (استَاًِّای اچیٌگ ضذُ) ،تا ثاتت

تِطَر ًوًَِ در ضکل  ،2ساختار ًَاری ٍ هحذٍدُ تطکیل

ضثکِ  ، aایجاد ضذُ است .حذف سِ حفزُ َّا (ٍ اچیٌگ ضیویایی

گاف ًَاری فَتًَی تزای هذ  ،TEتزای ساختار تا ثاتت ضثکِ 270

ًطذى) ٍ تطکیل  ،L3در ضکل دیذُ هیضَد .در ایي هقالِ ،تزای

ًاًَهتز ،تزسین ضذُ است.

ضثیِساسی ثاتتّای ضثکِ هختلف تِ تزتیة ( a=270, 285, 300,

 )315, 330 nmدر ًظز گزفتِ ضذُ است .تغییزات هَضؼی ثاتت
دیالکتزیک در ًاًَکاٍاک  ،L3درج ضذُ در ضکل(-1ب) ،تَسط
تستِ ًزمافشاری  RSoft Photonics CAD Suiteتزسین گزدیذُ
ٍ هحاسثات تا استفادُ اس  BandSOLVEاًجام ضذُ است.
طَل هَج هذ تطذیذ هحثَط ضذُ درٍى هحذٍدُ گاف ًَاری
هزتَطِ ٍ فاکتَر کیفیت آى ،درٍى ساختارّای ضثیِساسی ضذُ
هذکَر ،تزرسی ضذُ استً .تایج تِ دست آهذُ ،در جذٍل  ،1درج
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ضکل :2تطکیل گاف ًَاری فَتًَی  TEتزای ثاتت ضثکِ . 270 nm
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تا تَجِ تِ تزرسیّای تِػول آهذُ در ضثیِساسی ،هطاّذُ
هیضَد کِ تا افشایص ثاتت ضثکِ ،هحذٍدُ گاف ًَاری فَتًَی تِ

(الف)

سوت طَلهَجّای تلٌذتز اًتقال یافتِاًذّ .وچٌیي ،هقادیز حاصلِ
اس هحاسثات (گشارش ضذُ در جذٍل ضوارًُ ،)1طاى هیدٌّذ کِ
طَل هَج هذ تطذیذ هحثَط ضذُ درٍى گاف ،افشایص هییاتذ
(ضکل -3الف) .ایي ًیش تِ ًَتِ خَد ،تِ ّوزاُ تزرسیّای تَسیغ
هیذاى هذی در ًاحیِ تسیار کَچک ،افشایص فاکتَر کیفیت هذ
هحثَط ضذُ را تَجیِ هیًوایذ (ضکل -3ب).
(ب)
(الف)

(ج)
(ب)

ضکل :3الف) ًوَدار تغییزات طَل هَج هذ تطذیذ تز حسة ثاتت ضثکِ ٍ ب)
فاکتَر کیفیت هذ ًاًَکاٍاک  ،L3تز حسة ثاتت ضثکِ.

(د )

در قسوتّای (الف) تا (د) ضکل  ،4تزخی اس ٍیضگیّای هذ
تطذیذ هحثَطضذُ درٍى ًاًَکاٍاک تلَر فَتًَی  ،L3تِ طَر
ًوًَِ تزای ساختار تا ثاتت ضثکِ ً 270اًَهتز ٍ حفزُّای َّا تا
ضؼاع ً 78/3اًَهتزً ،طاى دادُ ضذُاًذ.
فاکتَر کیفیت تاال ٍ حجن هذی تسیار کَچک ،اس ٍیضگیّای
قاتل اضارُ ساختار هَرد تزرسی ،تَدُ است .ایي توزکش هیذاى قَی

ضکل :4الف) هؤلفِ  Eyهذ تطذیذ تزحسة طَلهَج ،ب) تَسیغ ضذت هذّای
هیذاى الکتزیکی در راستای ػوَد تز صفحِی تلَر ،هحاسثِ ضذُ تا استفادُ اس

تزای تزّنکٌص تاتص ٍ تاتصگز ًاًَهتزیً ،ظیز ًقاط کَاًتَهی،

رٍش تسط هَج تخت (ً )PWEزم افشارّای FullWAVE ٍ BandSOLVE

تسیار هفیذ است.

ج) الگَی تَسیغ هیذاى سِتؼذی هذ تطذیذ ٍ د) الگَی دٍتؼذی هذ تطذیذ،
رسن ضذُ تا ًزمافشار .Origin
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نتیجهگیری
 درٍى تیغِّای تلَر فَتًَیL3 تا ضثیِساسی ًاًَکاٍاک خطی
،دٍتؼذی تا ثاتتّای ضثکِ هتفاٍت آرایِّای حفزُّای َّا
تغییزات هذ تطذیذ هحثَط ٍ ٍیضگیّایص هیتَاًذ هَرد تزرسی
 تا افشایص ثاتت ضثکِ (تا تَجِ تِ ًسثت.قزار گزفتِ ٍ تٌظین گزدًذ
ُ ٍ تا افشایص ضؼاع حفزُّای َّای تطکیلدٌّذ،) ثاتتr/a
 تِ سوت، هحذٍدُ تطکیل گافًَاری فَتًَی،ًاًَکاٍاک
ِ تطذیذ هذ پای، تٌاتزایي.طَلهَجّای تلٌذتز اًتقال هییاتذ
ًاًَکاٍاک ًیش در طَلهَجّای تلٌذتز ٍاقغ ضذُ ٍ فاکتَر کیفیت
 کٌتزل هطخصِّای هذّای تطذیذ. افشایص هییاتذ،ایي هذ ًیش
هزتَطِ تزای کارتزدّای ًاًَکاٍاکّای تلَر فَتًَی در آثار اپتیک
غیزخطی ّوچَى لیشیٌگ راهاى ٍ در آسهایصّای الکتزٍدیٌاهیک
. تا اّویت است،ُ هاد- تزای تزّنکٌص تاتص،کَاًتَهی کاٍاک
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