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 بلور فوتوني مغناطيسي دو بعديموجبر بررسي ساختار نواري 

 در شبكه مربعي مربعيمقطع هايي با سطح  متشكل از المان

   4؛ زهرايي، سيد حسن3مژده، محمدي ؛ 2نجمه، گري عباسي تل ؛ 1قرائتي ، عبدالرسول
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 كازرون پژوهشكده نانو تكنولوژي، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، 4

 چكيده
اثر بردار  .گرفته استورد بررسي قرار مهايي با سطح مقطع مربعي  از المانمتشكل عدي مغناطيسي با شبكه مربعي بلور فوتوني دو ب موجبر در اين مقاله ساختار نواري

و تفاوت و مزيت اين طرح نسبت به  با هم مقايسه شده. حالت بدون نقص و نقص مغناطيسي مطالعه شده استچرخش بر ساختار نواري بلور فوتوني مغناطيسي 

نتايج به بنا بر  .ي مربعي بر ساختار نواري پرداخته شده استها به مطالعه آثار تغيير اندازه طول ضلع المان همچنين . ه استمورد مشابه با المان دايره اي نشان داده شد

كه پهناي نوار  شود در حالي هاي هدايتي و افزايش تعداد مد نقص مي ويژه فركانس منجر به افزايش بزرگي TMو  TEافزايش اندازه ضلع در هر دو مد دست آمده 

يابد در حالي كه براي مد  عالوه بر كوچك شدن پهناي نوار گاف، تعداد مدهاي نقص نيز كاهش مي TMها در مد  يابد. با كاهش اندازه ضلع المان گاف كاهش مي

TE نقص را داريم اما اين موارد به شدت مد نيز كوچكي نوار گاف و كاهش تعداد مدهايTM  .نيست 
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Abstract

In this article, we study the band structure of two-dimensional magnetophotonic crystal waveguide that 

composed of square elements in square lattice. We study the effect of gyration vector on the band structure of 

2D magnetophotonic crystal. No defect state and magnetic defect state are compared with each other and the 

difference and benefit of this design in comparing with circle element are showed .Also we study the effect of 

changing size of square element. According to our results with increasing the size of square we have bigger 

eignfrequency  and more number defect modes in both of  TE and TM modes but we see the decreasing wide of 

gap band. With decreasing square size in TM modes we have decreasing wide of gap band and the number of 

defect modes. For TE modes also we have this situation but that is not as TM modes.

PACS No. 42 
  قدمهم

بلورهاي فوتوني ساختارهايي هستند كه از چينش متناوب مواد 

آيند. معموال از دو نوع ماده يكي  الكتريك در كنار هم بوجود مي دي

با ضريب شكست كمتر و ديگري با ضريب شكست بيشتر در اين 

هاي تحقيقاتي  هاي اخير تالش طي سالشود.  مواد استفاده مي

بلورهاي فوتوني متشكل در تيكي اپ -وسيعي به آثار مواد مغناطيسي

 -اثر مغناطيسياپتيكي معطوف گرديده است.  -از مواد مغناطيسي

هايي است كه هنگام عبور يك موج  اپتيكي يكي از پديده

!"#$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$#&#%'()*(%+*,-.%/0()123%4560%47685
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٢

الكترومغناطيسي از محيطي كه در حضور يك ميدان شبه استاتيك 

دهد. در چنين موادي، قطبش  مغناطيسي متغير است، رخ مي

تواند در  و چپ مي چرخش به سمت راستبيضوي در حال 

هاي مهمي  هاي گوناگوني انتشار يابد و منجر به پديده سرعت

نويني از مواد مصنوعي  نسل بلورهاي فوتوني مغناطيسي گردد.

اقل يكي از مواد حدكه داراي ساختار متناوبند اپتيكي  -مغناطيسي

ص ايجاد يا داراي يك نق اپتيكي دارند -سازنده فعاليت مغناطيسي

 منحصربفردي دارند خواص نورياين بلورها  .اند شده مغناطيسي

كه توانايي تنظيم پذيري ويژه مدهاي بلور فوتوني و ساختار نواري 

يك ميدان مغناطيسي خارجي مغناطيدگي توسط فوتوني را با كنترل 

 ]. 1[سازد به كار رفته را ممكن مي

 كاربرد بلورهاي فوتوني مغناطيسي دو بعدي

در بلورهــاي فوتــوني مغناطيســي يــك درجــه آزادي بيشــتر بــراي 

هاي پراش و جهـت و حالـت قطـبش     ساختار نواري فوتوني، نقش

تواننـد توسـط    هـا مـي   بدين معنا كه اين مشخصـه  ؛نور وجود دارد

]. بلورهــاي فوتــوني 3ميــدان مغناطيســي خــارجي كنتــرل شــوند[

] ، 2[مغناطيســي دوبعــدي در ســاخت ابرمنشــورهاي مغناطيســي  

 روند.  ] به كارمي5هاي نوري [ ] و عايق4موجبرهاي چرخنده [

 روش ساخت بلورهاي فوتوني مغناطيسي دو بعدي

اپتيكي كه در بلورهاي فوتوني مورد استفاده  -اغلب مواد مغناطيسي

) و گارنـت  BIGگيرند بيسموت آيرون گارنـت خـالص (   قرار مي

اين است كـه داراي   علت انتخاب اين مواد) اند؛ Bi:YIGايتريوم(

اتالف كم و عبور باال در ناحيـه مرئـي و مـادون قرمـز و چـرخش      

ساخت بلورهاي فوتوني دو بعـدي بـا   .]3[فاراده ذاتي بزرگ هستند

آن ها بـا كمـك روش    گيرد. هاي مختلف صورت مي تركيب روش

بـراي تنظـيم دوره تنـاوب    ]. 6[شـوند  خودشبيه سازي سـاخته مـي  

توانند در جايي مورد  يسي بسترهاي الگو ميبلورهاي فوتوني مغناط

استفاده قرار گيرند كه مواد كندوپاش يافته تقارن بسترها را جابجـا  

مراحــل ســاخت بــراي يــك بلــور فوتــوني  1كننــد. در شــكل مــي

 مغناطيسي دو بعدي آورده شده است.

 
بلورهاي فوتوني مغناطيسي دو بعدي ساخته شده توسط روش خود :  1شكل

بر روي فيلم نازكي از عقيق. ب) همان الف  Bi:YIGسازي: الف) الگوي  شبيه

ساخته شده بر روي يك بستر بلوري  YIGج) گارنت  .]٧بعد از سونش يون [

GGG چند بلوري زير –شود كه توسط يك آرايه دو بعدي پالتين تك  ديده مي

]. د) پوشش چنداليه موج دار 8، پوشش يافته است [YIGساخت 

Bi:YIG/SiO2 9[ با يك تناوب شبه دو بعدي.[ 

 تئوري

هاي  در اين مقاله ما در يك بلور فوتوني دو بعدي متشكل از حفره

مربعي از هوا در زمينه گاليم آرسنايد يك رديف نقص خطي 

ايجاد كرديم. علت انتخاب  Bi:YIGاپتيكي از جنس  -مغناطيسي

اي  المان مربعي اين بود كه اين المان در قياس با المان دايره

بيشتري دارد و بدين ترتيب ما قادر هستيم كه بخش  مساحت

 موجبر، تصوير 2در شكل  بيشتري از بلور را مغناطيسي سازيم.

 بلور فوتوني مغناطيسي آورده شده است.

 
موجبر بلور فوتوني با يك رديف نقص خطي الف) طرح شماتيك :  2شكل

اپتيكي ب) سلول واحد. ج) پايه تشكيل دهنده سلول -مغناطيسي

اپتيكي باشد  -هاي سازنده بلور فوتوني مغناطيسي اگر يكي از مولفه

امكانپذير نيست جز در  TMو TEديگر استفاده از اصطالحات 

ايجاد نقص خطي  .]10[ها باشد موردي كه مغناطش در جهت ميله

با  برد؛ اما از بين مي  yتناوب ساختار بلور را در امتداد محور 

 ،yتوان با فرض تكرار الگوي نشان داده شده در امتداد محور  مي

!"#!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%#&#$'()*($+*,-.$/0()123$4560$47685
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

٣

ساختار متناوبي داشت با اين تفاوت كه سلول واحد آن كه اكنون 

باشد. توجه به  ب) قسمت( 1شود، مطابق شكل  ابرسلول ناميده مي

ته مهم است كه چنانچه فواصل بين رديف هاي نقص به اين نك

اندازه كافي باشد اين فرايند متناوب نمودن تنها يك روش رياضي 

است و رفتار موج در حوالي هر رديف نقص از رديف هاي نقص 

 -در محيط مغناطيسي. ]11[پذيرد الگوهاي تكرار شده تاثير نمي

ريكي تجايي الكو جاب Eاپتيكي رابطه بين ميدان الكتريكي  

Dشود يتوسط رابطه زير داده م   : 
)(0 gEED ´+= iee                                                                       )1(
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igig
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ضريب  0eضريب نفوذپذيري الكتريكي نسبي،  eكه در 

باشد كه توصيف  بردار چرخش مي gنفوذپذيري الكتريكي هوا و 

كننده چرخش فارادي است. هنگامي كه نور از ميان يك اليه 

 ؛ناميم كند، نتيجه آن را اثر فارادي مي اپتيكي گذر مي -مغناطيسي

 تواند چرخيده شود و يك چرخنده فارادي بسازد. صفحه قطبش مي

ساختار  3در شكل  ردار چرخش تاثير اندكي بر ويژه مدها دارد.ب

نواري بلور فوتوني مغناطيسي دو بعدي با شبكه مربعي متشكل از 

5الكتريك  اپتيكي با ثابت دي -هاي مغناطيسي ميله و  6

الكتريك  با ثابت دي ، در زمينه هوا = 0.03g(r)بردار چرخش 

ها به ثابت  و نسبت شعاع ميله = 0g(r)و بردار چرخش  

بهمراه ساختار نواري بلور فوتوني غير مغناطيسي  0.4شبكه برابر با 

 .رسم شده مشابه روي هم 

 
 و غير مغناطيسي ) = 0.03g(r)(در حالت ويژه مدهاي بلور فوتوني مغناطيسي : 3شكل

را بر    g(r)نمايي تاثير وجود  با استفاده از بزرگ 4در شكل 

  ساختار نواري مورد بررسي قرار داديم.

و g=0.03: خطوط مشكي مربوط به بلور فوتوني مغناطيسي با مقدار 4شكل

 )TMو مد  TEخطوط قرمز و آبي مربوط بلور فوتوني غير مغناطيسي است(مد 

 است.

شود تاثير بردار چرخش بر  همانگونه كه در تصوير ديده مي 

 با استفاده از معادله زير: است.ساختار نواري اندك 

H
c

H m
w

e
2

2
1

ˆ =´Ñ´Ñ -
                                                               )3(

ميدان مغناطيسي است. (در محدوده نور مرئي    Hكه در آن 

يك  نسبي ماده مغناطيسي برابر باضريب نفوذ پذيري مغناطيسي 

بلور در هر دو امتداد متناوب است اين نكته كه و  شود)  فرض مي

) را بسط موج 3توان از قضيه بالخ استفاده كرده و معادله ( مي

]:12شود[ تخت داد كه منجر به معادله زير مي
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 بحث و بررسي نتايج عددي

بلور فوتونيموجبر محاسبه ساختار نواري نتايج مربوط به      

با سطح مقطع مربعي حفره هاي هوا متشكل از دو بعدي مغناطيسي 

، در d=0.4داراي طول ضلع  الكتريك  با ضريب دي

و يك  الكتريك  با ضريب ديگاليم آرسنايد  زمينه

با  Bi:YIGاز جنس اپتيكي  -رديف نقص خطي مغناطيسي

در  =g(r) 0.03و بردار چرخش  الكتريك  ضريب دي

 زير آورده شده است.
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بلور فوتوني بدون نقص ب) ساختار نواري TEساختار نواري مد : الف)5شكل

موجبر بلور فوتوني مغناطيسي دو بعدي با يك رديف نقص خطي TEمد 

 d=0.4aهاي مربعي   اپتيكي با المان -مغناطيسي

شود با ايجاد نقص خطي  ديده مي 6همانطور كه در شكل 

اپتيكي در ساختار مدهاي هدايتي از نوار گاف عبور  -مغناطيسي

 كنند. مي

 
موجبر بلور فوتوني مغناطيسي دو بعدي با TE: الف) ساختار نواري مد 6شكل

 r =0.4a  ايره ايهاي د اپتيكي با المان -يك رديف نقص خطي مغناطيسي

موجبر بلور فوتوني مغناطيسي دو بعدي با يك TEب) ساختار نواري مد 

 d=0.4aهاي مربعي   اپتيكي با المان -رديف نقص خطي مغناطيسي

با ايجاد المان مربعي در قياس با المان دايره اي پهناي نوار گاف در 

 رسد. مي 4به  2افزايش و تعداد مدهاي هدايتي از  TEمد 

 
: ساختار نواري موجبر بلور فوتوني مغناطيسي دو بعدي با يك رديف 7شكل

 d=0.4aهاي مربعي   اپتيكي با المان -نقص خطي مغناطيسي

 

ساختار نواري موجبر بلور فوتوني مغناطيسي دو بعدي با يك رديف : 8شكل

 d=0.45aهاي مربعي   اپتيكي با المان -نقص خطي مغناطيسي

  نتيجه گيري

بلور فوتوني دو بعدي موجبر ساختار نواري در اين مقاله      

درون زمينه گاليم  يمربعبا سطح مقطع هايي از هوا  حفرهمتشكل از 

از جنس اپتيكي خطي -ناطيسيرديف نقص مغبا يك آرسنايد 

Bi:YIG  قبل از ايجاد   .مورد مطالعه قرار گرفتدر شبكه مربعي

شد درحالي  نقص در بلور در ناحيه نوار گاف هيچ مدي منتشر نمي

كه پس از ايجاد نقص شاهد عبور مدهاي هدايتي هستيم. در قياس 

شاهد افزايش پهناي نوار گاف و  TEاي در مد  با المان دايره

هاي  پس از تغيير اندازه ضلع المانافزايش مدهاي هدايتي هستيم. 

و  TEمربعي، مشاهده شد كه افزايش اندازه ضلع در هر دو مد 

TM هاي هدايتي و افزايش  منجر به افزايش بزرگي ويژه فركانس

 ابد.ي كه پهناي نوار گاف كاهش مي شود در حالي تعداد مد نقص مي

عالوه بر كوچك شدن  TMها در مد  ع المانضلاندازه با كاهش 

يابد در حالي  پهناي نوار گاف، تعداد مدهاي نقص نيز كاهش مي

نيز كوچكي نوار گاف و كاهش تعداد مدهاي  TEكه براي مد 

  نيست.TM نقص را داريم اما اين موارد به شدت مد
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