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 مکان به ایب شکست وابستهضروهاضخامت با یک بعدی ارهای الیه ایگاف باند ساخت بررسی 
 رامیه ظُرابی، صمد؛ ريشه اوتظبر،

 ُ تثزيشفيشيك داًطگا ذُداًطک

 

 چكیدٌ

درايي هقالِ قيف ػثَری تلَر فَتًَی يك تؼذی تا ساختار 
m

AB ضذُ است. در ايٌدا، ل اس اليِ ای تا ؾخاهت ٍ ؾزية ضکست ٍاتستِ تِ هکاى تزرسی هتطک

در ساختار  Aّا ثاتت ّستٌذ. ؾخاهت اليِ ّایای ًَری يکساى در ًظز گزفتِ ضذُ است. در ساختار اٍل، ؾزية ضکست ٍ ؾخاهت اليِ ّْ چْار ساختار تا را

ٍ  A، ؾخاهت اليِ ّایتلَر فَتًَی ٍاتستِ تِ هکاى ّستٌذ. درساختار آخز Bؼ ضذُ اًذ. در ساختار سَم،ؾزية ضکست اليِ ّایدٍم ٍاتستِ تِ هکاى فز

ی گاف تاًذی ّستٌذ کِ پٌْای آى طاى هی دٌّذ کِ ّوِ ساختارّا داراً ی هاّا تزرسی ًتايح ضذُ اًذ. ٍاتستِ تِ هکاى در ًظز گزفتِ Bؾزية ضکست اليِ ّای

زية ضکست ٍ ؾخاهت ٍاتستِ تِ ّوچٌيي ًطاى دادُ اين کِ پْي تزيي گاف تاًذ تِ ساختاری هتؼلق است کِ دارای ؾ ضذيذا تِ ًَع ساختار تِ کار رفتِ تستگی دارد.
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Abstract  

In this paper, the transmission spectra of one-dimensional photonic crystal with the structure  
m

AB  

constructed from layers with position depending refractive index and thicknesses are investigated. Here, four 

structures with equal optical thicknesses are considered. In the first structure, the refractive indexes and the 

thicknesses of the layers is assumed to be constant. The thicknesses of layers A are assumed to be position 

depending in the second structure. In the third structure, the refractive index of the layers B  of the photonic 

crystal are position depending. In the last structure, the thickness of the layers A and the refractive index of the 

layers B  are considered to be position dependent. The results of our investigation show that all of the structures 

have a band gap, which its width strongly depends on the type of the used structure. Additionally, we show that 

the widest band gap belongs to the structure with the position depending refractive index and thickness. 

 

PAC No.42 

 

 قدمٍم
تلَر فَتًَی يك ساختارهتٌاٍب دی الکتزيکی است کِ تِ اسای 

فاغلِ قَل هَخی خاغی تاتص الکتزٍهغٌاقيسی را اس خَد ػثَر 

  ًوی دّذ تِ ايي فاغلِ قَل هَخی گاف تاًذ تلَر فَتًَی گفتِ

تلَرّای فَتًَی اس ًظز ساختار فؿايی تِ سِ دستِ  هی ضَد.

ی ٍسِ تؼذی تقسين تٌذی هی تلَرّای فَتًَی يك تؼذی ،دٍتؼذ

ساخت  تلَرّای فَتًَی کِ در ًاحيِ هاکزٍٍيَ ٍ   .[1]ضًَذ

هادٍى قزهش تِ کار هی رٍد تِ قَر ًسثی راحت است تِ ّزحال سيز

تِ خاقز ثاتت ضثکِ ای کَچك کِ تايذ قاتل هقايسِ تا قَل هَج 

تاتص تاضذ  ساخت تلَرّای فَتًَی هخػَغا تلَرّای فَتًَی 

 . [2]قزهشسخت است زای ًاحيِ ًَر هزيی ٍ هادٍىسِ تؼذی ت

آٍردى گاف تاًذ ّای هَرد ًياس تالش ّای سيادی تزای تذست 

ضذُ است تِ قَر هثال تا تغييزساختارّای هتذاٍل تا استفادُ اس 

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1472
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ٍغيزُ. استفادُ اس  [4]تن ّای ًيوِ هتٌاٍب سي ،[3]ا ًقع ّ

ساختارّای  تا ؾخاهت ّای ٍاتستِ تِ هکاى تِ خای ساختارّای

هَلَدی ٍ کٌشاری تا تغييز   هتٌاٍب يکٌَاخت ًيش هفيذ تَدُ است.

ؾخاهت اليِ ّا تا الگَّای هختلف  افشايص پٌْای تاًذ درًاحيِ 

ًطاى دادُ اًذ کِ ج ّای هخاتزاتی را تزرسی کزدُ اًذ آًْا قَل هَ

تا ٍاتستِ تِ هکاى قزار دادى ؾخاهت اليِ ّا پٌْای گاف تاًذ تِ 

اخيزا هكالؼات تزٍی ساختارّای تا . [5]ثز افشايص هی ياتذقَر هَ

ؾزاية ضکست ٍاتستِ تِ هکاى ًيشهَرد تَخِ قزارگزفتِ است ايي 

ساختارّا تِ دليل تغييزات پيَستِ در ؾزية ضکست رفتارّای 

تسيار هتفاٍتی ًسثت تِ ساختارّای ّوگي ًطاى هی دٌّذ تَکلی 

يي ساختاری را تزرسی چٌهقذم ٍرٍضي اًتكار هطخػات اپتيکی  

فقف خػَغيات تلَرفَتًَی  [5]اس آًدا کِ در هزخغ .[6]کزدُ اًذ

ًيش  [6]تا ؾخاهت ٍاتستِ تِ هکاى تزرسی ضذُ است ٍدر هزخغ

فقف خػَغيات تلَر فَتًَی تا ؾزاية ضکست ٍاتستِ تِ هکاى 

تاثيز ٍاتستگی ّن سهاى  ها تزرسی ضذُ است در ايي هقالِ،

ی  تلَر فَتًَی را تز رٍی اليِ ّاؾخاهت ٍ ؾزية ضکست 

خَاظ قيفی آى را تزرسی کزدُ اين ًٍطاى دادُ اين کِ در ايي 

تز اس دٍ  غَرت تلَر فَتًَی حاٍی گاف تاًذی تِ هزاتة ػزيؽ

حالت قثلی خَاّين داضت. رٍش تِ کار رفتِ در ايي هحاسثات  

ر استفادُ اس رٍش هاتزيس اًتقال تزای هحاسثِ تاستاتٌذگی ٍساختا

تاضذ کِ تؼذ اس هحاسثات تَسف ًزم افشار  یهتاًذ تلَر فَتًَی 

 رسن ٍتزرسی خَاّذ ضذ.هكلة 

 مسئلٍبیبن  ي فرمًلبىدی

تا  A ٍBتا اليِ ّایدرايٌدا تلَرفَتًَی يك تؼذی 

قيف تزای تذست آٍردى . درًظز هيگيزين راm(AB)ساختار

فزؼ هی . [7]اسرٍش هاتزيس اًتقال استفادُ هی کٌينتزاگسيل 

اس َّا تحت ساٍيِ  کٌين يك هَج تخت تا قكثص الکتزيکی ػزؾی

θ  هاتزيس  رٍش تلَرفَتًَی تك تؼذی تتاتذ. تا استفادُ استِ يك

 اًتقال هی تَاى ًطاى داد کِ هَلفِ ّای هواسی هيذاى ّای

 ldغٌاقيسی در اتتذا ٍ اًتْای اليِ ای تِ ؾخاهتهالکتزيکی ٍ 

 .سيز تِ ّن هزتَـ هی ضًَذ هاتزيس تَسف 

(1)     
cos(k d ) (i / ck )sin(k d )

(ck / i )sin(k d ) cos(k d )

zl l zl zl l

l

zl zl l zl l

M




 
  
 

 

)2 کِ در آى  / c) (sin )zl lk      هی تاضذ ٍ تِ ايي

ًتطار اس اليِ ّای تٌاتزايي اهاتزيس، هاتزيس اًتقال گفتِ هی ضَد. 

ؾزب هاتزيس اًتقال آًْا تِ تزتية در ّن هختلف را هی تَاى تا 

تزای يك تلَر فَتًَی هتٌاٍب هاتزيس اًتقال تزای  .تَغيف کزد

اها در يك تزاتز است.  ،تا ؾزية ضکست يکساى توام اليِ ّا

ساختار تا ؾخاهت ّای ٍاتستِ تِ هکاى اليِ ّای تا ؾزية 

اى، هاتزيس اًتقال تا هکيل تغييز ؾخاهت آًْا ضکست يکساى  تِ دل

تزای يك ساختار تا ؾزاية ضکست هتفاٍتی خَاٌّذ داضت. 

ٍاتستِ تِ هکاى ًيش هی تَاى اس رٍش هاتزيس اًتقال استفادُ کزد 

درايٌدا اليِ ای کِ ؾزية ضکست آى تِ غَرت پيَستِ تغييز هی 

ايي سيزاليِ ّا کٌذ تِ اليِ ّای خيلی ًاسکتز تقسين هی ضَد کِ در 

ؾزية ضکست را هی تَاى ثاتت درًظزگزفت تا ؾزب هاتزيس 

اليِ ّا را تِ دست اًتقال سيز اليِ ّا در ّن هی تَاى هاتزيس اًتقال 

اًتْای تلَر ٍ هَلفِ ّای هواسی هيذاى دراتتذالذا  [.9،8]آٍرد

 تِ ّن هزتَـ هی ضًَذ. (2)تِ قثق راتكِ  فَتًَی

 (2)    
2

1

m
y y y

l

lX x xz l z l z l

E E E
M M

H H H  

     
      

     
   

هحاسثِ هی  (4)ٍ (3)تا استفادُ اس راٍاتف  Tؾزية تزاگسيل 

 ضَد.

(3)                                                   1/ (1,1)t M  

(4)                                                               2
T t  

 بحث ي بررسی وتبیج

دراداهِ قيف تزاگسيل ساختار در چْار حالت هختلف سيز تزرسی 

30m هی ضَد ٍفزؼ هی ضَد کِ . 

 ية ضکستاؾزتا  اليِ ّايی طکل استلَر فَتًَی هت. 1هذل

  :تِ غَرت سيز در ًظز هی گيزينثاتت  ّای ٍؾخاهت

2.5an  ,1.45bn  ,0 / 4a ad n 0ي / 4b bd n. 

0 در ایىجا 550nm   ساختار ایه  1شذٌ است. شکلفرض  

ومًدار  2شکل .وشان می دَذ بٍ صًرت شماتیک بلًر فًتًوی را

کٍ دارای یک گاف باوذ حًل تراگسیل را برای آن وشان می دَذ 

طًل مًج مرجع 0 550nm   می باشذ. با تًجٍ بٍ شکل

 .می باشذ  195nmشًد کٍ پُىای ایه واحیٍ برابرمالحظٍ می 
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: ًوايص ضواتيك تلَر فَتًَی تا ساختار1ضکل  

30
AB 2.5تاan ، 

1.45bn  ،0 / 4a ad n ،0 / 4b bd n  ٍ0 550nm . 

 

 
تا قيف تزاگسيلی  تلَرفَتًَی :2لضک 

30
AB 0تزای ساٍيِ تاتص  

  ّستٌذ. 1اراهتز ّا هكاتق ضکلدرايٌدا سايز پ
 

ية ضکست درحالت دٍم فزؼ هی ضَد ؾخاهت ٍؾز. 2هذل 

ثاتت ّستٌذ،  Aای ّؾزية ضکست اليِ  ٍّوچٌيي Bاليِ ّای 

 ذ.ٌتغييز هی کٌ  (5)قثق راتكِ  تا هکاى تز Aاليِ ّای ؾخاهت 

(5)                                                    ajd ja b  

a,ٍرا ًطاى هی دّذ ّا ضوارُ اليِ  jايٌدا اًذيس  b  ؾزاية

00.2bثاتت ّستٌذ. تا ايي فزؼ کِ   ؾزيةa  ِ(6)اسراتك 

 تذست هی آيذ.  00.0065تزاتز  

(6)                                   
30

0

1

30( / 4 )a aj a

j

n d n


   

تزاتزهی  1ٍ2در ّزدٍ هذل  Aتذيي تزتية راُ ًَری کل اليِ ّای

 3تِ هکاى در ايي هذل درضکل A. تستگی ؾخاهت اليِ ّای ضَد

 4قيف تزاگسيل ايي ساختار ًيش درضکل دادُ ضذُ است. ًطاى

ًطاى دادُ ضذُ است. تا تَخِ تِ ضکل هالحظِ هی ضَد ساختار 

0اخيزحاٍی يك گاف تاًذ حَل قَل هَج  550nm   تا

   مالحظٍ 2با شکل 4می باشذ. با مقایسٍ شکل 400nmپُىای

برابر گاف باوذ 2 ،2ی گاف باوذ در مذلمی شًد کٍ پُىا

 .است 1ساختاردرمذل

 
 2در هذل اليِ )مكبن( تِ ضوارُ Aًوَدارتستگی ؾخاهت اليِ ّای :3ضکل

0تا 0( 0.0065 ) 0.2ajd j    .  

 

 
ر ايٌدا د 2ساختار در هذل قيف تزاگسيل :4ضکل

0 00.2ajd j  ،0  َستىد. 1ٍسايز پاراهتزّا هكاتق ضکل  

 
 A. درایه مذل فرض می کىیم ضرایب شکست الیٍ َای 3مذل

ثابت َستىذ، ضریب شکست الیٍ  Bي Aيضخامت الیٍ َای

 غییر می کىىذ.مکان تبا  (7)ر طبق رابطٍ ب  Bَای 

(7)                         21.2 0.7(2x/ d 1)b bn    

(8)                                                  0

0

/ 4
bd

bn dz  

0 در ايٌدا  bx d  يbd یّا اليِ ؾخاهتB بب  کِ است

کِ در  هی دّذ ًطاى هحاسثاتهحاسثِ هی ضَد. (8)تَخِ تِ راتكِ 

1.073bdايي حالت nm .راُ (8) تا فزؼ راتكِ هی تاضذ 

 5ضکل ّن تزاتز هی ضًَذ.تا  1ٍ 3در هذل Bّای اليِ ًَری

 هی دّذ. را تِ هکاى ًطاى B ت اليِ ّاضکس تستگی ؾزية 
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  به مکان. Bالیه شکست ضریببستگی   :5شکل 

 
 ًطاى دادُ ضذُ است. تا 6ًيش در ضکل 3اگسيل ساختار در هذلتز

 ك گافتَخِ تِ ضکل هالحظِ هی ضَد کِ ايي ساختار حاٍی ي

0تاًذ حَل 550nm  267 تا پٌْایnm ايي است. لذا 

 است. 2ٍکوتز اس هذل 1ساختاردارای پٌْای تيطتزی اس هذل

 
21.2تا 3قيف تزاگسيل ساختار در هذل :6ضکل 0.7(2 x/ d 1)b bn   ، 

1.073bd nm ،0  ّستٌذ. 1ٍسايز پاراهتز ّا هكاتق ضکل 

 

طبق  A. درایه مذل فرض می کىیم ضخامت الیٍ َای 4مذل

 تغییر می کىىذ. 3طبق مذل Bيضریب شکست الیٍ َای 2مذل

. با تًجٍ شذٌ است وشان دادٌ 7طیف تراگسیل ایه مذل در شکل

مالحظٍ می شًد ایه ساختار حايی یک گاف باوذ حًل  7بٍ شکل

0طًل مًج  550nm  560 با پُىای nm ٍاست. کٍ وسبت ب

 .سایر مذل َا پُىای بیشتری دارد

 

   وتیجٍ گیری
ا در چْار هذل در ايي هقالِ تا استفادُ اس آًاليش ػذدی گاف تاًذ رها 

ؾزاية  یهختلف تذست آٍردين. تا اًتخاب الگَّای هٌاسة تزا

ضکست ٍؾخاهت اليِ ّا هی تَاى پٌْای تاًذ را تِ قَر هٌاسة 

 تا هکاىAحالت دٍم يؼٌی تغييز ؾخاهت اليِ ّای افشايص داد.

      تا Bًسثت تِ حالت سَم يؼٌی تغييز ؾزية ضکست اليِ ّای

 تغييز يؼٌی 4حالت گاف تاًذ را تيطتز افشايص هی دّذ ٍ هکاى

 زتية،تِ ت باَم Bي Aاليِ ّایضکست ؾزية  ؾخاهت ٍ

      ًسثت تِ حالت دٍم ٍسَم دارد. تيطتزيي گاف تاًذ را

 
 2قثاق هاذل   A. درايي هذل ؾخاهت اليِ ّاای 4: قيف تزاگسيل هذل7ضکل 

0تغييز هی کٌٌاذ. درايٌداا   3قثق هذل Bٍؾزية ضکست اليِ ّای   ي

   ّستٌذ. 1تزّا هكاتق ضکلتقيِ پاراه
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