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مرتبه باالتر  یمدهای و بررس L3و  L1 یبلور فوتون یهامد محبوس در نانوکاواک نیاول سهیمقا

 L3در نانوکاواک 
  لیسه، یفیشر ؛احمدرضا ،یدارائ ؛فروغ ،شهیسرب مهیخز

  ، زاهدان53189-476 یو بلوچستان، کدپست ستانیدانشگاه س دانشکده علوم، ک،یزیگروه ف
 

 چكیده
 زرینانول مختلف از جمله یهادر حوزه یفراوان یکاربردها ،یسازمحبوس یباال تی، با قابلL3و  L1 یها(، از جمله نانوکاواکLn) یبلور فوتون یخط یهانانوکاواک

از بسته  FullWAVEو  BandSOLVE یافزارهامقاله، با استفاده از نرم نیدارند. در ا ره،یو غ یارتباطات کوانتوم یفوتون براتک یگرهاتابش ن،ییبا آستانه پا
RSoft Photonics CAD Suite ابتدا نانوکاواک ،L1 شعاع  یهااز حفره یوجهشبکه شش کی، در( هواrبا ثابت شبکه ) nm 277=aثابت،  یپرشدگ بی، و ضر

(25/7=r/a در ،)9/5 کیالکتریبا ثابت د دیآرسناومیالگ مبنای جنس بر غهیت کی  =ε  یگاف نوار بهاست. سپس، با محاس شده یسازهیشب نانومتر 137و ضخامت 

 یاشدهمحبوس دیمد تشد چی. در ابتدا، هشوندیم یسازهیشب افته،یبا شعاع کاهش ییانتها یبا دو حفره هوا L1 یها، نانوکاواکL1نانوکاواک  یبرا یفوتون یانرژ
 L1مختلف مد محبوس درون ساختار  یهایژگیمرحله کاهش شعاع، و نیدر آخر شده و یوارد محدوده گاف نوار ی. اما، با کاهش شعاع، مدشودیمشاهده نم

پژوهش، با  نیدر ا نی. همچنشودیم سهیمقا L3(، محبوس درون ساختار یمد، )مد اصل نیبا اول ،یشدت دوبعد یموج و الگوطول ت،یفیاز جمله: فاکتور ک افتهیرییتغ
و  دهیگرد دارینانوکاواک، پد نیمحبوس شده مرتبه باالتر موجود در ا ی، مدهاL3اطراف نانوکاواک  یهوا یهاحفرهاز  یتعداد یرتقارنیغ یهاییاستفاده از جابجا

  مورد تفحص قرار داده شده است.
 

Comparison of the First Confined Mode in L1 and L3 Photonic Crystal Nanocavities 

and Examination of High-Order Modes in the L3 Nanocavity  
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Department of Physics, Faculty of Science, University of Sistan and Baluchestan, P. O. Box: 98135-674, Zahedan  
 

Abstract  
The photonic crystal linear nanocavities (Ln), such as L1 and L3 with high confinement capabilities have many 

applications in different fields such as, low-threshold nanolasers, single-photon emitters for quantum 

communications, and etc. In this paper, by using BandSOLVE and FullWAVE software of RSoft Photonics CAD 

package, at first L1 nanocavity in a GaAs-based slab (with dielectric constant ε =9.5 and thickness 180 nm) has 

been simulated in a hexagonal lattice of air-holes (radius r) with lattice constant a=270 nm and constant fill 

factor (r/a=0.29). Then, with calculation of photonic energy bandgap for L1 nanocavity, L1 nanocavities with 

reduced radius of two ends air-holes are simulated. At first, no resonant cavity mode is observed. But, with 

decreasing of radius, a resonant mode would be appeared in the photonic bandgap, and in the last step of 

radius reduction, various resonant mode properties, (confined in the modified L1), such as: quality factor, 

wavelength and two dimensional field profiles are compared with the first resonant mode, (fundamental mode), 

confined in the L3 nanocavity. Also, in this research we study higher order confined modes existed in the L3 

nanocavity, using unsymmetrical displacements of some of the adjacent air-holes.  

Keywords: Photonic Crystal, L1 and L3 Nanocavities, Quality Factor, Fundamental Mode, High-Order Modes.  
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  قدمهم
 یهادر طول موج یکوانتوم کینامیالکترود شاتیانجام آزما     

با  یبه ساختار ازین رایدر نانوساختارها مشکل هستند، ز ینور

مشکل با استفاده از  نیدر حد طول موج نور است. امروزه ا یابعاد

از  ی[. انواع مختلف1آسان شده است] مرساناها،یساخت ن یفناور

 یهاکروکاواکیاند، مانند: ماشده تهو ساخ شنهادیپ هاکروکاواکیما
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 ،یبلور فوتون یهانانوکاواک ها،سکیکرودیما ،یااستوانه

 یهاها، نانوکاواکگونه نیا نی[. از ب1-2]کروحلقهیو ما کروکرهیما

 ینورمصارف ادوات تمام یو برا یلیبنا به دال یبلور فوتون

ز مرتبه مکعب طول که هم حجم کوچک ا رایتر هستند، زمناسب

در محبوس  ییباال، به همراه توانا تیفیموج نور و هم فاکتور ک

 یریپذمی[. عالوه بر آن، به خاطر تنظ8-9کردن نور را دارند]

 میدر تنظ ،یبلور فوتون یهانانوکاواک ،یو تنوع در طراح یساختار

 قیاز طر یو موجبر یریپذتیطول موج مد کاواک، قطبش و هدا

 یخط یهامطلوب هستند. نانوکاواک اریبس ه،تار شبکساخ میتنظ

 تی، با قابلL3و  L1 یها(، از جمله نانوکاواکLn) یبلور فوتون

مختلف از  یهادر حوزه یفراوان یکاربردها ،یسازمحبوس یباال

 یگرهاتابش ن،ییبا آستانه پا زرینانول ،یموجبر تیجمله، قابل

 . [4]رنددا ره،یو غ یارتباطات کوانتوم یفوتون براتک
 

 ه انجام شد یهایسازهیبش
است، که  L1، نانوکاواک Ln یهاشکل از نانوکاواک نیترساده   

شبکه  کی(، در مرکز یانقص نقطه جادیحفره هوا، )ا کیبا حذف 

مقاله، نانوکاواک  نی. در اشودیحاصل م ،یدلخواه از بلور فوتون

L1 شعاع  یهااز حفره یوجهشبکه شش کی، درون( هواr با )

 کی(، در r/a=25/7) یپرشدگ بی، و ضرnm 277=a ثابت شبکه

 الکتریکبا ثابت دیآرسناید گالیوم جنس بر مبنای مرساناین غهیت

9/5 =  انتخاب است.  شده یسازهیشبنانومتر،  137و ضخامت(

دی م هایمشخصه پارامترهای ساختاری ذکر شده برای تطابق

، با محاسبه گاف سپسهای مدی تجربی است(. تئوری با مشخصه

ها که امواج از فرکانس یا)بازه ،یفوتون یانرژ ینوار

ها، مجاز به انتشار درون فرکانس نیا یدارا یسیالکترومغناط

و ، L1نانوکاواک  ی(، براستندیمربوطه ن یساختار بلور فوتون

 افته،یبا شعاع کاهش ییهاانت یبا دو حفره هوا L1 یهانانوکاواک

نانوکاواک، شعاع دو  نی. اگر در اشوندیم یسازهیدر پنج مرحله شب

 یمراحل ی(، طیدو طرف نقص، )واقع بر محور افق یحفره هوا

 اریشعاع بس نیکه در مرحله آخر، ا یاگونه کاهش داده شود، به

، )حذف L3نانوکاواک نوع  باًیبه صفر شود، تقر کیکوچک و نزد

، 1. در شکلگرددیم جادیخط(، ا کیحفره هوا در امتداد  سه

شدن  کینانوکاواک و کاهش شعاع در آن، )نزد نیاز ا یاطرحواره

 .ت(، نشان داده شده اسL3 یبه ساختار نانوکاواک فوتون

در هر مرحله، و مرحله انجام گرفته  9 یکاهش شعاع در ط     

 افتهینانومتر، کاهش  4/19مجاور نقص، به اندازه  یهاشعاع حفره

 زانیدهنده مکه نشان یتیکمبه عنوان  (Q) تیفیفاکتور ک. است

نانوکاواک بلور  مجاز درون تشدید مد یسازمحبوس یچگونگ

موجود در  FDTDبوده، در هر مرحله، با استفاده از روش  یفوتون

مد  یمحاسبات فیافزار محاسبه شده و سپس با استفاده از طنرم

 ینهیشی، بλ) گردد؛ی، محاسبه مQ=λ/Δλوجه به رابطه با ت د،یتشد

در نصف  دیموج مد تشدطول ی، پهناΔλو  دیطول موج مد تشد

 .قله مد است( نهیشیارتفاع ب

 
 

، ب( و ج( مراحل نشان دهنده کاهش L1طرحواره الف( نانوکاواک : 1شکل

   L3نانوکاواک تقریبی  لیشعاع و د( تشک
 

مد  تیفیشعاع، طول موج و فاکتور ک رییاز تغدر هر مرحله      

 دیمد تشد، L1. در ابتدا، درون نانوکاواک کندیم رییمحبوس، تغ

با شدت و  یمرحله از کاهش شعاع، مد نی، اما در اولنشده انینما

ظاهر  یفوتون یگاف نوار یکوچک، در ابتدا تیفیفاکتور ک

ر هر و کاهش شعاع د یپرشدگ بیضر ریی. سپس با تغشودیم

 شیمد محبوس، رفته رفته افزا تیفیموج و فاکتور کمرحله، طول

آن در  جیو نتا دندیو محاسبه گرد یسازهیشب رات،ییتغ نی. اابدییم

، با همان L3ی، آمده است. اگر نانوکاواک بلور فوتون1جدول

شود، محاسبات  یسازهیشب L1نانوکاواک یساختار یهایژگیو

و  نانومتر 1724 موجآن طول دیتشد مد نیکه اول دهندینشان م

محاسبه  ریبا مقاد ر،یمقاد نیدارا است. ا را 17247تیفیفاکتور ک

 (ب) )الف(

 (د) (ج)
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 8/7  افتهی، با شعاع کاهشL1مد محبوس در نانوکاواک یشده برا

 . (، در تناظر هستند1)اعداد سطر آخر جدول ،نانومتر

، و L1مد محبوس در نانوکاواک دانیم یدوبعد ی، الگو2در شکل

 یابیهوا، و دست یهامراحل کاهش شعاع حفره یآن در ط راتییغت

، رسم شده است. L3موجود در نانوکاواک دیمد تشد نیبه طرح اول

در  دانیشدت مافزایش حجم کاواک در حین گذار و توزیع مجدد 

اتالف ی قابل توجه در امدیپ، آن یهاوارهینسبت به دمیانه و دور 

با توجه به آید. به شمار میباالتر  تیفیو فاکتور ک ترنییپا

که در مرحله آخر  شودی، مشاهده م2)ه( و )و( شکل یهامتقس

 دو طرف نقص به مقدار یکه شعاع دو حفره هوا ییجا رات،ییتغ

 قاًیدق رفت،یمد، همانطور که انتظار م نیا یالگو ،صفر میل کرده

بدون  L3اکموجود در نانوکاو دیمد تشد نیهمان طرح اول

 .راستییتغ
 

شعاع  رییمد محبوس بر حسب تغ تیفیموج و فاکتور کطول راتییتغ: 1جدول

 دو طرف نانوکاواک  یهاحفره
 (nm) شعاع (nm) طول موج مد تشدید Q، تیفیفاکتور ک

- - 8/73 

59/1179 74/567 7/42 

39/4579 32/544 1/67 

74/7449 99/554 9/81 

97/9675 57/1731 5/19 

17247 1724 8/7 

 

مد محبوس در  تیفیموج و فاکتور کطول راتییتغ، 8در شکل

دو طرف آن، رسم  ی، بر حسب شعاع دو حفره هواL1نانوکاواک

مد  Qو  λ شود،یم دهیگونه که در شکل دشده است. همان

از  شیبه ب رات،ییدر مرحله آخر تغ زین Qو  افتهی شیمحبوس، افزا

 ست.ا دهیخود رس هیبرابر مقدار اول 5

مرتبه باالتر موجود در  یمشاهده مدها یبرا نیهمچن     

 ییباال یهاطرف نانوکاواک، حفره کی یها، حفرهL3نانوکاواک

به سمت باال انتقال  zدر جهت  nm 1 یها، با گام6طرحواره شکل

در  زین نیطرف یهوا یهاطور همزمان، حفرهو به شوندیداده م

جا جابه وکاواک،مرکز نان با همان گام، نسبت به یجهت افق

های ساختاری ذکر شده در با همان ویژگیL3 نانوکاواک . شوندیم

های سازی شده و قبل از تغییرات مکان حفرهقسمت اول کار، شبیه

نانومتر و  1724هوای اطراف آن، دارای یک مد اصلی با طول موج 

 درون محدوده گاف نواری محاسبه شده با 17247فاکتور کیفیت 
که  گرددیمالحظه م است.نانومتر،  9911و  139 یعدد ابتدا و انتها

مد محبوس(،  نی)اول محبوس، یمد اصل Qو  λ رییعالوه بر تغ

 دهیکش ،یفوتون یگاف نوار هیبه داخل ناح زین یگرید یمدها

، L3شده درون نانوکاواک محبوس یتعداد مدها یعنی. شوندیم

 .شوندیتر مشاهده ممرتبه باال یو مدها افتهی شیافزا

 
مراحل  ی، در طL1مد محبوس در نانوکاواک  دانیم یدوبعد یالگو: 2شکل

، 9/81، ج( 1/67، ب( 7/42الف(  طرفین کاواک به هوا یهاکاهش شعاع حفره

  .L3محبوس در نانوکاواک  دیمد تشد نیاول ینانومتر و و( الگو 8/7، ه( 5/19د( 
 

 
بر حسب  ت،یفیفاکتور ک راتییطول موج و ب( تغ راتیینمودار الف( تغ: 8شکل

 . L1دو طرف نانوکاواک  یشعاع دو حفره هوا

 نی)اول یطول موج مد اصل رات،ییمرحله از اعمال تغ نیدر اول     

با  گریدو مد د نیو همچن دهیرس nm 9/1768مد محبوس(، به 

nm 1/1743  9/1732و =λشوندیم انی، درون محدوده گاف نما 

 )الف(

 (ب) الف()
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 شی. اگر روند افزانددش دهیمد دوم و مد سوم، نام بیترتکه به

که  میابییادامه داده شود، درم nm 1 یهاها با گامحفره ییجاجابه

تر موسوم کوتاه یهاموجطول یهیاز ناح یگریدر مرحله نهم، مد د

مد را، مد چهارم  نی. اشودیم ی، وارد گاف نوار"نوار هوا"به 

ادامه  nm19  ییها تا جابجامکان حفره ریینموده و تغ ینامگذار

 .شودیداده م

 
 نیجا شده در اجابه یهوا یهاو حفره L3از نانوکاواک  یاطرحواره: 6شکل

مکان سابق  نیچخط یهارهی(. دای)افق x)قائم( و  z ینانوکاواک در دو راستا

   .دهندیهوا را نشان م -یهاحفره
 

 یموج مدهاو طول تیفیبه فاکتور کبا انجام محاسبات مربوط      

هر چهار مد محبوس، در  یهاموجکه طول میابییشده درممحبوس

در هر  ن،ی. همچناندافتهی شیافزا کنواخت،ی باًیهر مرحله، بطور تقر

 باًیتقر ییزهایافت و خ یاول، دوم و سوم، دارا یمدها Qمرحله، 

 یشیگام، روند افزامد چهارم، در هر  تیفیمنظم است. اما، فاکتور ک

 nm 12 ییداشته و در مرحله دوازدهم، )جابجا کنواختی

خود،  هیبرابر مقدار اول 3از  شی(، به بL3هوا از مرکز یهاحفره

 ییمد چهارم، در هر مرحله از جابجا یبرا Q راتییتغ .رسدیم

 اند.، رسم شده9هوا، در شکل یهاحفره

 
   .یسازهیدر مراحل مختلف شب مد چهارم تیفیفاکتور ک راتییتغ: 9شکل

 

 1145به گاف نواری فوتونی،  کتورکیفیت این مد در ابتدای ورودفا

. سپس در اثر شکستن رسیده است 3316و در مرحله دوازدهم به 

بازتوزیع میدان ، 6مورد ترسیمی شکلتقارن بیشتر با استفاده از 

 آن شترکاواک و در نتیجه ارتقاء فاکتور کیفیت بیغیرتقارنی مد 

 .استئیات بیشتر آن در همایش مقدور جزارائه  و ،گرددمیسر می
 

 ی ریگجهنتی
طول موج، فاکتور  یو بررس سهیمقاله، به مطالعه، مقا نیدرا     

 یخط یهامحبوس در نانوکاواک یمدها دانیم یو الگو تیفیک

Lnیهوا که شعاع دو حفره یهنگام ی، پرداخته شد. به طور کل 

ساختار  ابد،یی، به سمت صفر کاهش مLn یوکاواک خطنان نیطرف

 هیشب اری، بس L(n+2)به ساختار نانوکاواک نوع  یمورد بررس

دو طرف  یهوا یهابا کاهش شعاع حفره نجا،ی. در اشودیم

 یمناسب طیساختار به شرا یپارامترها رییکه تغ ی، وقتL1نانوکاواک

کاهش  کنواختی ندرویشده و با ادامه داریمد محبوس پد د،یرس

 یساختار یمربوطه به پارامترها یساختار یشعاع، پارامترها

مد محبوس  Qو  λ ریکه مقاد یاگونهشدند؛ به هیشب، L3نانوکاواک

 λ ری، همان مقادnm 8/7 افتهیبا شعاع کاهش  L1درون نانوکاواک 

با  ن،یهستند. همچن L3مد محبوس درون نانوکاواک  نیاول Qو 

مجاور نانوکاواک  یهوا یهاحفره یرتقارنیغ یهاییجاتوجه به جاب

L3 باالتر در مراحل  تبهمر یمؤثر، مدها یحجم مد شیو افزا

 یهوا یهامتفاوت حفره شیبا آرا یعنی) یسازهیمختلف شب

شدند.  داریپد ،یفوتون یجا شده(، درون محدوده گاف نوارجابه

برابر  3از  شیب یمد چهارم در مراحل آخر، به مقدار تیفیفاکتور ک

مرتبه باالتر و شناخت  ی. مدهادیخودش رس هیمقدار اول

نانوکاواک، و  یزرهایپمپ کردن مؤثر در ل یبراآنها،  یهایژگیو

کاواک،  یکوانتوم کینامیمشاهده اثرات الکترود یبرا نیهمچن

 هستند. تیاهم یدارا
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