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با سطح  الكتريكدي هاياستوانه ور فوتوني دو بعدي متشكل ازمطالعه ساختار نواري موجبر بل
   در محيطي با سه ضريب شكست متفاوت مقطع بيضوي

 زهرايي، سيد حسن ؛قرائتي، عبدالرسول
 شيراز  ،پيام نور دانشگاهگروه فيزيك،  

  
  چكيده

  TEقطبشبراي هر دو  با روش بسط موج تخت الكتريك با سطح مقطع بيضويهاي ديمربعي متشكل از استوانه دو بعدي با شبكه موجبر بلور فوتونيدر اين مقاله 
الكتريك نقص و افزايش با ايجاد نقص خطي و تشكيل موجبر بلور فوتوني، ساختار نواري و تأثير تغيير ضريب دي سپس .مورد بررسي قرار گرفته است TMو 

طراحي نمود و با افزايش  ن موجبري با پهناي نوار گاف معينتوايبنا به نتايج حاصل شده، با استفاده از نقشه نوار گاف م. گرفته استرديف نقص مورد بررسي قرار 
    .يابندو با افزايش رديف نقص خطي، تعداد مدهاي هدايتي موجبر افزايش مييافته  ، بزرگي مدهاي هدايتي كاهشالكتريك نقصضريب دي
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Abstract  
 

In this paper, the band structure for TE and TM polarization modes in two dimensional (2D) photonic crystal 
and photonic crystal waveguides with square lattice composed of dielectric elliptic cross section elements in air, 
by using plane wave expansion method are investigated. Then, with creation of defect we study, how the band 
structure of created 2D PhC waveguide is affected by changing in dielectric constant of defects and increasing 
of the number of defects. It is observed that the photonic band gap and guiding modes are affected by the 
change in the dielectric constant of the constituent dielectric elliptic and number of defects in 2D photonic 
crystal waveguide. 
  
PACS No.  42 
 

   قدمهم
اي از ضريب هاي فوتوني ساختارهايي اپتيكي با تغيير دورهبلور     

ها باشند كه بدليل همين مشخصه، بسياري از فركانسشكست مي
هاي مجاز، حق انتشار از بلور را ندارند و تشكيل برخالف فركانس

اي به نام  نوار گاف فوتوني در ساختار نواري بلور را نوار پيوسته
هاي فوتوني هم مرتبه بودن طول موج تابش مشخصه بلور. دهندمي

هاي فوتوني را بلور. برهمكنش كننده با ساختار و ثابت شبكه است
-توان به منظور جايگزيدگي، تقسيم، تقويت، تشديد و قطبيدهمي

سنجش  كردن تابش الكترومغناطيسي و همچنين آشكارسازي گازها
- فرد بلوره ب ز خواص منحصرا. [5-1]مورد استفاده قرار داد دما

تابش  و فركانس ها به قطبشهاي فوتوني حساسيت آن
نقشه نوار  با استفاده از توانبه طوري كه مي .الكترومغناطيسي است

-با انتخاب مناسب پارامترها، ميوابسته به قطبش و  گاف فوتوني

ها را طراحي ابزارهاي اپتيكي وابسته به قطبش نظير قطبندهتوان 
با ايجاد نقص در ساختار بلورهاي فوتوني  .[9-6]نمود پذيرنامكا
  .بودهاي مجاز خواهيم اي كامل، شاهد تغيير فركانسدوره
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حالت جديدي در ناحيه نوارگاف تاثير چنين نقايصي، ايجاد ويژه 
نقص است كه فقط قابل انتشار يا  مد با انرژي متناظر با ويژه

در مورد نقص چندگانه، . بودجايگزيدگي در ناحيه نقص خواهد 
موجبرهاي بلور در  .شودتابش شبيه در موجبرها هدايت مي

- ايجاد يك يا چند نقص خطي در ساختار دوره بافوتوني دوبعدي 

در اين  .[1]دشوايجاد مي مود نقص اي كامل بلور فوتوني دوبعدي
به محاسبه رابطه  ه از روش بسط موج تختله با استفادمقا

رسيم نقشه نوار گاف فوتوني و ساختار نواري وابسته پاشندگي و ت
به قطبش بلور فوتوني دو بعدي متشكل از استوانه هاي با سطح 

سپس با . مقطع بيضوي از جنس گاليم آرسنايد پرداخته شده است
استفاده از نقشه نوار گاف فوتوني ساختار مورد مطالعه، نشان داده 

ها و ايجاد نقص استوانه شود كه با انتخاب مناسبي از شعاعمي
با توان به موجبر بلور فوتوني خطي در ساختار بلور فوتوني مي

تغيير تأثير در مرحله بعد از محاسبات . نوار گاف پهني دست يافت
و ايجاد موجبر بلور فوتوني با سه نقص  الكتريكدر ضريب دي

و افزايش رديف نقص بر ساختار نواري  ضريب شكست متفاوت
  . مورد مطالعه قرار گرفته است  ور فوتونيموجبر بل

  
  طراحي ساختار بلور فوتوني دو بعدي

به منظور مطالعه ساختار بلور فوتوني دو بعدي و تأثير ايجاد      
نقص خطي و تغيير پارامترها، بلور فوتوني دو بعدي نشان داده 

بيضوي با  هاي با سطح مقطعمتشكل از استوانه 1شده در شكل
0.5eكشيدگي r R   و ضريب شكستa  در زمينه با و

   .شوددر نظر گرفته مي bضريب شكست 

  
هاي با شبكه مربعي متشكل از استوانهبلور فوتوني دو بعدي ) الف: ( 1شكل 

  .توني مورد مطالعهسلول واحد بلور فو) ب(الكتريك در زمينه هوا، دي

با محاسبات انجام شده مشخص شده است كه ساختار مورد      
0.5eبررسي با كشيدگي r R  پهن ترين نوار گاف را نسبت

   .اي دارا استهاي با سطح مقطع دايرهبه مورد موجبر با المان
  

  نقشه نوار گاف فوتوني  
براي بلور فوتوني مورد  محاسبات نقشه نوار گاف فوتوني     

700aثابت شبكه مطالعه با nm 0.5كشيدگي وe   و المان
11.35aاي از جنس گاليم آرسنايد باهاي استوانه  [8]  در

 .نشان داده شده است TMو  TEبراي هردو مد قطبشي  2شكل
در روش بسط موج تخت، معادالت ويژه با توجه به اين كه 

لذا  ،[1]مقداري تركيبي خطي از تعدادي نامتناهي موج تخت است
ساختار نواري ، معادالت ويژه ها و ترسيم براي حل عددي آن

موج تخت،  169مقداري با تعدادي متناهي موج تخت، در اين جا 
 ر، بيشت تعداد موج تخت استفادهو نتايج حاصل از  زده شدتقريب 

  .مطابقت داردنيز با همين نتيجه 

  
مد ) الف(نقشه نوار گاف فوتوني دوبعدي ساختار مورد مطالعه براي :  2شكل 

 .TMمد قطبشي ) ب(، TEقطبشي 
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يعني نمودار تغييرات  شكل، نقشه نوار گاف فوتوني،در اين 
ساختار مورد هاي المانبهنجار شده  فركانس بر حسب شعاع بزرگ

هاي واقع در نواحي در اين شكل فركانس. دهدان ميمطالعه را نش
سبز رنگ، قابليت انتشار در ساختار بلور فوتوني را نخواهند داشت 

، بلور 2بنا به نتايج شكل . دهندوتشكيل نوارهاي گاف بلور را مي
0.23Rبهنجار شده  شعاع بزرگفوتوني براي  aترين ، پهن

اشت در صورتي كه را خواهد د TMنوار گاف را براي مد قطبشي 
 TEاي در مد قطبشي نوار گاف قابل مالحظه به ازاي اين شعاع، 

هاي نوار بهنجار شده ديگري، شعاع بزرگبه ازاي  .نداردوجود 
در . د داشتنوجود خواهاز فركانس ديگري در محدوده گاف 

فوتوني مورد مطالعه  اري بلورمرحله بعد از محاسبات ساختار نو
0.23Rبهنجار شده با شعاع بزرگ a از جنس گاليم آرسنايد در

 .ترسيم شده است 3زمينه هوا در شكل 

  

  
مد ) الف(ساختار نواري بلور فوتوني دو بعدي مورد مطالعه براي :  3شكل 

  .TMمد قطبشي ) ب(، TEقطبشي 

است  و نوار گاف بلور فوتوني  ،رنگ هاي قرمزنوار 3شكل در 
 بهنجار در محدوده فركانسيشود، يده ميد 3از شكل همانگونه كه 

0.32شده  / 0.45a   نسبتا پهني بلور فوتوني نوار گاف 
با ايجاد يك رديف نقص . خواهد داشت TMبراي مد قطبشي 

ديفي از ، كه با جايگزيني ر1خطي در ساختار بلور فوتوني شكل 
شود مي ايجاد dالكتريك متفاوتها با ضريب دياستوانه

هاي مشخصي را از تواند فركانسكه مي شودحاصل ميساختاري 
. [4-1]نقص عبور دهد و موجبر بلور فوتوني دوبعدي حاصل شود

بلور موجبر xدر جهتآن كه با تكرار و سلول واحدي  اين ساختار
  .نشان داده شده است 4شكل  در شود،مي فوتوني تشكيل

  
بلور فوتوني دو بعدي مورد مطالعه با يك رديف نقص خطي به ) الف(:  4شكل 

  .سلول واحد موجبر بلور فوتوني) ب(عنوان موجبر بلور فوتوني دو بعدي، 
فوتوني  با در مرحله بعد از محاسبات، ساختار نواري موجبر بلور 

به ازاي مقادير مختلفي از ضريب دي  يك رديف نقص خطي
 ضريب شكست متفاوت 3و تشكيل موجبري با dالكتريك نقص

همچنين  . نشان داده شده است 5نتايج در شكل . رسيم شده استت
از يك رديف به سه  نتايج مربوط به افزايش رديف نقص خطي

 .نشان داده شده است 6در شكل  ،ر مورد مطالعهموجب رديف در
آشكار است مدهاي هدايتي مد قطبيده  5همانگونه كه از شكل 

TM الكتريك نقص موجبر مورد مطالعه با افزايش ضريب دي
هيچ تغييري صورت نمي  TEكاهش يافته و در هدايت مد قطبشي 

با افزايش رديف نقص خطي تعداد  6همچنين مطابق شكل . گيرد
از اين عدم حضور مد هدايتي قابل . يابدمدهاي نقص افزايش مي
و حضور مد نقص براي مد قطبشي  TEتوجه براي مد قطبشي 

TMهاي قطبشگر توان در طراحي موجبر، ميTM استفاده نمود. 
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ني دو بعدي مورد مطالعه به ازاي ساختار نواري موجبر بلور فوتو:  5شكل  
) ب(، TEمد قطبشي ) الف(دي الكتريك نقص براي  قادير متفاوتي از ضريبم

  .TMمد قطبشي 
 

  
  

  

  
سه ساختار نواري موجبر بلور فوتوني دو بعدي مورد مطالعه به ازاي :  6شكل 

  .TMمد قطبشي ) ب(، TEمد قطبشي ) الف(براي  رديف نقص خطي
  

   نتيجه گيري
ور فوتوني در اين مقاله با استفاده از نقشه نوار گاف فوتوني بل     

، موجبر بلور فوتوني با فوتوني و انتخاب مناسبي از پارامتر بلور
سپس با تغيير . نوار گاف نسبتا پهني مورد بررسي قرار گرفت

بزرگي مدهاي هدايتي كاهش يافته و با الكتريك نقص ضريب دي
تعداد مدهاي هدايتي افزايش  ،افزايش تعداد رديف نقص خطي

  .يابندمي
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