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 بر روی نور موازی شده و هوا در سطح مشترک بلور فوتونی تغییرات سطحی تاثیر بررسی

 بعدی در یک بلور فوتونی دو در اثر پدیده خودموازی سازی نور

 3اسکویی،سمیه ؛ 2بروستانی،جمال ؛ 1 مالپور، سلیم

1, 2    ، 3ز، تبری تبریز هفیزیک دانشگا انشکدهگروه فیزیک حالت جامد و اکترونیک، د 

 چکیده

سطح مشترک بلور فوتونی و هوا، برای نور موازی شده، مانند آینه عمل  .یکی از پدیده هایی که در بلورهای فوتونی رخ می دهد ، پدیده خودموازی سازی نور است
ابتدا یک . ، مورد بررسی قرار گرفته استبر روی نور موازی شده ، شعاع های متفاوت در سطح مشترک بلور فوتونی و هوا در این مقاله تاثیر استفاده از میله های با .میکند
، (graded)سپس شعاع میله های سطح بلور فوتونی را یک بار بصورت کاهشی ویک بار بصورت تغییرات تدریجی و فوتونی دوبعدی با شبکه مربعی انتخاب کردهبلور 

برای شبیه سازی مسیر حرکت نور در داخل ساختار، از روش تفاضالت محدود در  . را کانونی میکند آن پهنای نور بازتابیده و تغییر داده ایم که این تغییرات باعث کاهش 
 .ایم استفاده کردهبا شرایط مرزی برنگر   (FDTD)حوزه زمان

Investigation of the effect of surface changes on self-collimated beam in photonic crystal-

air interface in a two-dimensional photonic crystal 
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Abstract 

Self-collimation phenomenon is one of phenomena occur in photonic crystals. The photonic crystal-air 

interface, act as a mirror for self-collimated beam.  In this paper, we investigate the effect of change of 

dielectric rods radius in the photonic crystal-air interface, on self-collimated beam. First we consider a 

two dimensional photonic crystal with square lattice and change the radius of dielectric rods in the pc-air 

interface with reducing the radius and gradually change of radius These changes reduce the width of 

reflected beam and focus it. For simulation of light propagation in the structure, we use the finite 

difference time domain method with Beranger’s boundary condition.     

 

 مقدمه

هستند که ثابت دی الکتریک در  ختارهاییبلورهای فوتونی سا   

در بلورهای فوتونی نحوه انتشار . آنها بصورت منظم تغییر میکند

یکی از . نور و پدیده های مربوط به آن مورد مطالعه قرار میگیرد

در این پدیده، نور پس . این پدیده ها، خود موازی سازی نور است

این . از ورود به یک محیط، بصورت پرتوهای موازی در می آید

مشاهده  9111برای اولین بار در سال پدیده در بلورهای فوتونی، 

هنگامی که نور موازی شده در داخل بلور فوتونی .  [1]شده است

منتشر میشود، اندرکنش چندانی با محیط پیرامون ندارد و بنابراین 

بنابراین . میتواند بدون اتالف چندانی به انتشار خود ادامه دهد

یجاد نقصهای مهندسی شده، از این خاصیت موجبری میتوان بدون ا

از نور موازی شده در اثر پدیده خودموازی سازی در . استفاده کرد

کانونی زمینه های مثل مدارهای مجتمع فوتونی، تزویج موجبرها، 
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... مطاله سنسورها، تداخل سنجها و   سازی نور، شکافتن نور،

 .[2,3,4,5].استتفاده میشود

ظر یک بلور فوتونی دو بعدی با شبکه مربعی در ن اله،در این مق   

خواهیم گرفت و در سطح آن شعاع میله های دی الکتریک را تغییر 

خواهیم داد و تاثیر این تغییرات روی پرتو بازتابیده از سطح را 

از روش تفاضالت محدود در حوزه زمان . خواهیم کردبررسی 

(FDTD)  با شرط مرزی برنگر(PML) بیه سازی مسیر برای ش

 .حرکت نور استفاده میکنیم

 ساختار و روشهای محاسبه

با شبکه  بلور فوتونی مورد استفاده ما یک بلور فوتونی دو بعدی    

ثابت دی  . ستدر هوا  متشکل از میله های دی الکتریک مربعی،

 aمی باشد که در آن  a5..1و شعاع آنها  99.11الکتریک میله ها، 

این  .میباشد a19    a 19  ابعاد شبکه  .ثابت شبکه است

 .نشان داده شده است 9شبکه در شکل 

 
بلور فوتونی با شبکه مربعی که دارای سطح مشترک با هوا برای  : 9شکل 

 .بازتاب نور است

برای پی بردن به اینکه نور با کدام فرکانس در این ساختار موازی 

میشود، از کنتورهای همفرکانسی ساختار فوق استفاده میکنیم که در 

با توجه به این شکل، نور انتخابی ما باید . آورده شده است 1شکل 

محاسبات خود را محدود به . باشد 5.910دارای فرکانس نرمالیزه 

مدی است که در آن میدان مغناطیسی در  TMمد . میکنیم  TMمد 

از روش  .است zو میدان الکتریکی موازی محور  xyصفحه 

با شرط مرزی برنگر  (FDTD)تفاضالت محدود در حوزه زمان 

(PML) که  برای شبیه سازی مسیر حرکت نور استفاده میکنیم

 .[7] آن خود نوشته است کامپیوتری برنامه

 

 .مشخص همفرکانسی به ازای چند فرکانسکنتورهای : 1شکل

 نتایج

ساختار ما را نشان میدهد که یک سطح مشترک با هوا در  .شکل 

در اینجا شبکه مربعی به گونه ای  . ایجاد شده است  Γجهت 

درجه نسبت به شبکه مربعی عادی چرخش داده شده  01است که 

در جهت قطری ساختار مربعی و جهت   Γبنابراین جهت . است

نحوه انتشار نور در  0شکل .خواهد بود yو xدر جهت   Γهای 

نور در .رسم شده است   داخل ساختار را نشان میدهد که برای 

موازی شده و از سطح مشترک بلور فوتونی و هوا،   Γجهت 

یعنی سطح بلور فوتونی برای پرتو تابشی که از  .بازتابیده است

این کار . ت چپ به رست منتشر میشود مانند آینه عمل میکندسم

 .انجام شده است [3]در مرجع 

 

 ساختار و سطح مشترک آن با هوا: .شکل

 

 بلور فوتونیدرجه از سطح مشترک هوا و  15بازتاب : 0شکل 

 95ازی شده به اندازه منبع نوری را طوری قرار داده ایم که نور مو

در وضعیت فوق . گسترده شده باشد ساختار،ثابت شبکه داخل 
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نور منتقل میشود و اتالف چندانی در فرایند  درصد 955تقریبا 

تغییرات سطحی را به صورتهای زیر در نظر .بازتاب رخ نمیدهد

 .تو بازتابی بررسی میکنیممیگیریم و یک به یک تاثیرشان روی پر

برای اولین تغییر ، شعاع میله های موجود در سطح و ( حالت الف

مربوط به قسمتی که تحت تابش پرتو موازی شده قرار 

انتخاب میکنیم که کمتر از شعاع میله های ساختار   0.25aدارند،

ایجاد شده در سطح را نشان میدهد و  تغییر 1شکل . اصلی است

نحوه ی انتشار و بازتاب نور در این حالت را نشان  1شکل 

که استفاده از میله های با شعاع  مشاهده میشود 1شکل در .میدهد

کمتر در محل بازتاب نور در سطح مشترک، باعث کاهش پهنای 

عالوه بر آن به وضوح معلوم است که . پرتو بازتابیده شده میشود

د در سطح، وارد هوا مقدار کمی از نور از محل تغییرات موجو

استفاده از میله های با شعاع بزرگتر باعث بروز اثر قابل .میشود

 ..توجهی نمیشود

 

 نقص ایجاد  شده در سطح با میله هایی با شعاع کوچکتر :  1شکل

 

 0نحوه انتشار نور موازی شده برای ساختار شکل : 1شکل 

برای ایجاد دومین تغییر، از خواص نوع خاصی از بلور  (حالت ب

بلورها   در این. با عنوان بلور فوتونی مدرج استفاده میکنیمفوتونی 

 ، امامقدار مشخصی دارد شعاع میله ها در ردیف مرکزی ساختار،

با دور شدن از ردیف مرکزی، شعاع میله ها نسبت به میله های 

تعداد میله . یا کم میشودردیف مرکزی بصورت یکنواخت، زیاد 

میله  99هایی که برای ایجاد نقص در سطح انتخاب کرده ایم، 

میله را برابر شعاع میله  99اگر شعاع میله مرکزی از این . میباشد

له های انتخاب کنیم و شعاع می a5..1های ساختار اصلی یعنی 

کم کنیم، نقص ایجاد شده  a5..1از  a5.51مجاور را به اندازه 

 .نشان داده شده است 7که در شکل . ت مدرج به خود میگیردحال

برای بررسی حالت کانونی شوندگی نور که از ویژگی های بلور 

  a.9  های مدرج است، شبکه را کمی بزرگتر و در ابعاد 

  a 19 در نظر گرفته ایم. 

 

 .نقص ایجاد شده در سطح مشترک که به حالت شعاع متغیر میباشد:  7شکل 

 

 7بازتاب از ساختار مربوط به شکل   8شکل 

معلوم میشود که به کار بردن میله هایی که  8با توجه به شکل

تغییرات تدریجی در  شعاع آنها وجود دارد، باعث میشود که نور 

فاصله نقطه . بازتابیده شده حالت کانونی شونده به خود بگیرد

ای است که نور  برابر با فاصله تقریبا کانونی تا سطح بازتابنده،

در فواصل دورتر نور حالت واگرا  .فرودی تا سطح پیموده است

تغییر دیگری که مشاهده میشود، ورود   .شونده به خود میگیرد

. بیشتر نور به هوا در محل میله ای است که کمترین شعاع را دارد
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شعاع این میله . طوری که شبیه به یک منبع نقطه ای عمل میکند

a5.1 میباشد. 

به عنوان آخرین مورد ، تغییرات شعاع میله های  (حالت ج  

موجود در سطح را طوری در نظر میگیریم که  شعاع میله ها در 

را داشته باشد اما با کاهش  a5..1طرفین میله مرکزی مقدار بیشبنه 

میرسد شکل  a5.1ی، در محل میله مرکزی به مقدار کمینه تدریج

نحوه انتشار و بازتاب از ساختار مربوطه را  95ساختار و شکل  1

 .نشان میدهد

 

تغییرات شعاع میله ها به گونه ای است که میله مرکزی کمترین شعاع : 1شکل 

 .را دارد

 

 1نحوه بازتاب از ساختار شکل : 95شکل 

لتی که تغییرات شعاع میله ها به سمت ادر ح 95با توجه به شکل

پهنای پرتو بازتابی نسبت به پرتو تابش میله مرکزی، کاهشی باشد، 

کمتر میشود و عالوه بر پرتو ازتابی اصلی، پرتو بازتابی دیگری نیز 

گرچه نسبت به پرتو بازتابی  .در سمت راست آن مشاهده میشود

چنین به  .پهنای کمتری داشته و به خوبی موازی شده نیست اصلی

تابش تاثیر نظر میرسد که حظور امواج سطحی هم بر نحوهی باز

از محل  ،در اینجا نیز ورود نور به هوا در سطح مشترک .میگذارد

میله مرکزی که کمترین شعاع را دارد، اتفاق می افتد که در 

 .کامال واضح میباشد 95شکل

 نتیجه گیری 

استفاده از میله های با شعاعها و تغییرات مختلف در محل بازتاب 

تونی و هوا، اثرات جالبی نور موازی شده از سطح مشترک بلور فو

دست یافت  بروز میدهد که با بررسی بیشتر آنها میتوان به حالتهایی

 .که در برخی موارد، میتواند از لحاظ کاربردی هم مورد توجه باشد

همچنین به نظر میرسد، حضور مدهای سطحی هم در بروز این 

 .پدیده ها، موثر میباشد

 مرجع ها

1.    H. Kosaka, T. Kawashima, A. Tomita,  

M.  Naumi, T. Tamamura. Self-
collimating phenomena in photonic 

crystals. Appl. Phys. Lett. Vol. 74, No. 9, 

( 1999). 
2. X. Yu, S. Fan. Bends and splitters for 

self-collimated beams in photonic 

crystals. Appl. Phys. Lett. Vol. 83, NO. 

16, (2003). 
3. C. S. Kee, D. K. Ko, J. Lee. Self-

collimated beams in two-dimentional 

photonic crystals: properties and 
applications. . Journal of the Korean 

Physical Society, Vol. 51, No. 4,(2007). 

4. Y. Wang, H. Wang, Q. Xue, W. 

Zheng. Photonic crystal self-

collimation sensor. OPTICS EXPRESS. 

Vol. 20, No. 11,(2012). 
5. T. Yamashita, C. J. Sumers. Evaluation of 

self-collimated beams in photonic crystals 

for optical interconnect. IEEE. Vol. 23, 

No. 7,(205). 

6. D. Gao, Z. Zhao, S. Citrin. Self-collimated 
waveguide bends and partial bandgap 

reflection of photonic crystal with 

parallelogram lattice. Opt. Soc.Vol. 25, 
No. 3,(2008). 

7. A. Toflov, S. C. Hagness. Computational 

electrodynamics : the finite difference 
time-domain method. Second edition. 

مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1393                                                                                                                                                                             1626
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

