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قابلیت تنظیم مدهای سطحی تراهرتز در شبه بلورهای فوتونی حاوی گرافن
2صحرایی

 مصطفی،2 حبيب خوشسيما،1 رعنا فيضالهی عنصرودی،1عبدالرحمن نامدار
 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فيزیك1

 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز، پژوهشکده فيزیك كاربردی و ستاره شناسی2
 مدهای سطحی در یک ساختار الیهای حاوی گرافن مبتنی بر مولدهای شبه متناوب فیبوناچی در ناحیه فرکانسی، در این مقاله- چکیده
 مالحظه میشود که این. این بررسی نشانگر تشکیل مدهای سطحی در قطبش الکتریکی عرضی است.تراهرتز مورد بررسی قرار گرفته است
 مدهای سطحی، نشان خواهیم داد که با افزایش مرتبهی مولدها.مدها را میتوان با استفاده از تغییر مرتبهی مولدهای شبه متناوب تنظیم کرد
 جایگزیدهتر،  از طرفی توزیع میدان الکتریکی این مدها در مولدهایی با مرتبهی پایینتر.به سمت فرکانسهای پایینتر انتقال پیدا میکنند
.است
 مدهای سطحی، گرافن، شبه بلورهای فوتونی، تراهرتز-كليد واژه
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Abstract- In this paper, the surface modes in a layered structure containing graphene based on quasiperiodic Fibonacci generations
in the THz frequency range have been investigated. This investigation indicates the formation of surface modes in the transverse
electric polarization. It is shown that these modes are tunable by varying the quasiperiodic generation orders. We will show that
by increasing the generation orders, surface modes is shifted to lower frequencies. In addition, the electric field distribution of
these modes is more localized in generations with lower orders.
Keywords: Graphene, Photonic quasicrystals, Surface modes, Terahertz

237
. معتبر استwww.opsi.ir این مقاله به شرط در دسترس بودن در وبگاه

www.SID.ir

Archive of SID
بيست و سومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيك ایران

 -1مقدمه

یکی از شناختهشدهترین نمونههای مدهای سطحی،
مدهایی هستند كه در فصل مشترک بين فلزات و
دیالکتریكها تشکيل میشوند .این ساختارها دارای معایبی
از جمله اتالف باال ،دشواری تغيير ویژگیهای دیالکتریك و
عدم وجود مد  TEهستند [ .]3برای غلبه بر این معایب
می توان به جای رسانای فلزی از گرافن در این ساختارها
استفاده كرد.
گرافن مادهای از كربن خالص و به ضخامت یك اتم است
كه اتمهای آن در یك آرایهی دوبعدی شش گوشهای منظم
قرار گرفتهاند [ .]۴از زمان توليد آزمایشگاهی گرافن در سال
 ،200۴محققان توجه ویژهای به گرافن داشتهاند .عمده دليل
این امر ،ویژگیهای منحصربهفرد گرافن از جمله تراز فرمی
قابل كنترل با استفاده از ولتاژ گيت ،پاسخ الکترومغناطيسی
پهنباند [ ]5و تحرکپذیری باالی حاملهای بار [ ]6است
كه این ویژگیها در دستگاههای اپتوالکترونيکی تنظيمپذیر،
سرعت-باال و پهن باند مطلوب هستند .اخيرا گرافن به عنوان
ماده تراهرتز ( )THzظاهر شده است .طيف فركانسی THz
به عنوان بخشی از طيف الکترومغناطيسی با طول موج mm
 1تا  )300 GHz-3 THz( 100 μmتعریف میشود [.]7
تکنولوژی  THzكاربردهای فراوانی در حوزههای مختلف از
جمله تکنولوژی اطالعات و ارتباطات ( )ICTو تصویربرداری
پزشکی دارد [.]8
از سوی دیگر شبه بلورهای فوتونی كه حد مابين

ساختارهای متناوب منظم و ساختارهای تصادفی نامنظم
هستند ،به وسيلهی یك قاعدهی ریاضی ساده تعریف
میشوند .این ساختارها در حالت یك بعدی میتوانند از كنار
هم قرار دادن چندین نوع مختلف از الیهها مطابق با
دنبالههای جانشينی تشکيل شوند .از جملهی این دنبالهها
میتوان به دنبالههای فيبوناچی ،تيو-مورس و كانتور اشاره
كرد .در این ميان دنبالهی فيبوناچی ویژگیهای فيزیکی
مجذوب كننده با كاربردهای عملی از خود نشان میدهند كه
این ویژگیها در هيچ یك از سيستمهای متناوب و نامنظم
یافته نمیشود [.]9
تا كنون مدهای سطحی در ساختارهای گوناگونی مانند
فيلم نازک ،بلورهای فوتونی متشکل از مواد دیالکتریك و
فلز ،پالسما و گرافن مورد مطالعه قرار گرفتهاند [ .]10-12در
این مقاله هدف ما بررسی شبه بلورهای فوتونی حاوی گرافن
در ناحيه  THzو قابليت تنظيمپذیری آنها با استفاده از
مرتبهی مولدها است .برای این منظور از مولدهای
شبهمتناوب فيبوناچی استفاده خواهيم كرد و امکان تشکيل
مدهای سطحی و ویژگیهای آنها را بررسی خواهيم كرد.

 -2اصول نظری
یك بلور فوتونی نيمهنامتناهی یك بعدی را در نظر
میگيریم كه هر سلول آن از یك ساختار فيبوناچی تشکيل
شده است .شبه بلور فوتونی فيبوناچی از كنار هم گذاشتن دو
الیهی  Dو  Gبدست میآید .ساختار فيبوناچی مرتبهی  nاُم
 ، S n ،طبق قاعدهی  Sn  Sn1Sn2با  n  2و  S1  Dو
 S0  Gحاصل میشود .تعداد الیهها در ساختار فيبوناچی
مرتبهی  nاُم  ، Fn ،را میتوان از قاعدهی Fn  Fn1  Fn2
به ازای  n  2مشخص كرد .فيبوناچی مرتبهی صفر و اول
هر كدام فقط یك الیه دارند یعنی .]9[ F0  F1  1
به منظور فرمولبندی مسئلهی مدهای سطحی ظاهر شده
در فصل مشترک هوا و شبه بلور فوتونی ،یك موج تخت
قطبيدهی الکترومغناطيسی تكرنگ با فركانس زاویهای  و
عدد موج فضای آزاد  k   cو قطبش الکتریکی عرضی را
در نظر میگيریم كه بر ساختار فرود میآید .این ساختار بر
پایهی یك ماده همگن ( )Dبا ثابت دیالکتریك   dو
ضخامت  d dو گرافن ( )Gبا رسانندگی اپتيکی  است.
الیهها در صفحه  x-yقرار دارند و محور  zبر سطح مشترک
الیهها عمود است .همچنين فرض میكنيم محيط اطراف
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فصل مشترک بين دو محيط غير یکسان نقشی حياتی در
بسياری از پدیدههای اپتيکی بازی میكند .به عنوان مثال در
اپتيك مقدماتی فصل مشترک مواد مسئول بازتاب و شکست
است .یك پدیدهی دیگر ،موج الکترومغناطيسی سطحی
است .مدهای سطحی نوع خاصی از امواج هست كه در فصل
مشترک بين دو محيط با ویژگیهای متفاوت محدود
میشود .چنين موجی در جهتی موازی با فصل مشترک
حركت میكند اما در هر دو طرف فصل مشترک دامنهی آن
بعد از یك فاصلهی مشخصی از فصل مشترک ميرا میشود
[ .]1این جایگزیدگی ،یك كميت كاربردی بسيار مناسب
است كه به عنوان مثال در برخی حسگرهای بيوشيميایی
بسيار حساس به كار برده میشود [.]2
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كه در آن  pشماره سلول واحد است .رابطهی پاشندگی
مدهای سطحی را میتوان با استفاده از این ماتریس و اعمال
شرط صفر شدن ميدانها در فواصل دور از فصل مشترک در
 z  d sبه دست آورد :
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كه در آن    Re A  Re A2  1و . B  e i 2 k d
رسانندگی اپتيکی گرافن با استفاده از فرمول كوبو به صورت
    int ra   int erنوشته میشود كه   int raسهم درون
باندی و   int erسهم برون باندی است .هنگامی كه
( k BT  كه در این جا  k Bثابت بولتزمن T ،دمای
گرافن و  پتانسيل شيمایی است)  int ra ،و   int erبه شکل
زیر نوشته میشوند []1۴
s

شکل  : 1طرح شماتيك ساختار الیهای مورد بررسی شامل شبه بلور
فوتونی كه از مولد فيبوناچی مرتبه چهارم تشکيل شده است .در این
ساختار الیهی  Dاز جنس سيليکا گالس با   d  3.8و

 d d  57mاست .كالهك از جنس الیهی  Dاما با ضخامت متفاوت
است .گرافن با الیههای قرمز رنگ نشان داده شده است .سمت چپ

()7

ساختار ،خال است.

ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی امواج  TEبه شکل


E  E y z  e y ei kx t 

()1



H   H x z  e x  H z z  e z ei kx t 



()2

هستند كه در آنها  k  k xمولفهی  xبردار موج است و
   n0 sin 0 است كه  0زاویهی تابش اندازه گيری شده
نسبت به خط عمود بر ساختار است .جوابهای معادلهی
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بردار موج در راستای  zدر الیهی  lاُم است .با اعمال شرایط
مرزی حاكم بر مولفههای ميدانها در ابتدا و انتهای هر
سلول واحد و با استفاده از روش ماتریس انتقال [ ]13داریم
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به منظور یافتن امواج سطحی  TEمعادله ( )6را به صورت
عددی حل میكنيم.

 -3محاسبات و نتایج عددی
برای انجام محاسبات عددی ،الیهی  Dرا از جنس سيليکا
گالس با   d  3.8و  ]15[ d d  57mو ضخامت الیهی
كالهك  d c  3d dو  d t  0.2d dو در الیههای گرافن
 C  0.2eVو  T  300Kانتخاب كردهایم .شکل 2
منحنیهای پاشندگی مدهای سطحی را برای مولدهای
فيبوناچی مرتبههای دوم الی چهارم نشان میدهد .نواحی
رنگی باندهای مجاز انتشار امواج الکترومغناطيسی در شبه
بلور مورد بحث هستند؛ در حالی كه نواحی سفيد رنگ ،گاف
باندهای ممنوعه هستند كه اجازهی انتشار امواج
الکترومغناطيسی در آن نواحی را نمیدهند .خطچينها هم
مدهای سحطی هستند .مالحظه میشود كه افزایش مرتبهی
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ساختار هوا است .همانگونه كه در شکل  1یك نشان داده
شده است ،یك الیه كالهك از جنس الیهی  Dولی با
ضخامت متفاوت  ، d Cبه عالوه یك الیه گرافن بين شبه بلور
و هوا قرار گرفته است .برای سادگی مسئلهی مورد بررسی،
كالهك به دو زیرالیه به ضخامتهای  d sو  dtتقسيم
میشود به طوری كه  . dC  d s  d tزیرالیه اول از z  d s
شروع میشود و در  z  0خاتمه مییابد .بقيه ساختار شامل
یك ساختار متناوب با سلول واحد شبه متناوب فيبوناچی
است.
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 محاسبات.ناحيه تراهرتز و با قطبش الکتریکی عرضی است
عددی نشان میدهد این مدهای سطحی قابليت تنظيم
 افزایش.پذیری توسط مرتبهی مولدهای شبه متناوب دارند
مرتبهی مولدهای شبه متناوب موجب انتقال فركانس این
، از سوی دیگر.مدها به فركانسهای پایينتر میگردد
جایگزیدگی این مدها در مولدهایی با مرتبهی پایينتر بيشتر
.است

مولدها موجب افزایش تعداد مدها و نيز انتقال مدهای
 در نتيجه تغيير.سطحی به فركانسهای پایينتر میشود
 قابليت تنظيم مدهای سحطی را فراهم،مرتبهی مولد
.میسازد
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 منحنیهای پاشندگی مدهای سطحی در فصل مشترک هوا و: 2 شکل
شبه بلور فوتونی به ازای مولدهای شبه متناوب فيبوناچی مرتبههای دو
.الی چهار

 توزیع ميدان الکتریکی مد سطحی با فركانس3 شکل
 مشاهده. را در سه مرتبهی مختلف مولد نشان میدهد2
میگردد كه جایگزیدگی مد سطحی در مولد مرتبهی دوم
.بيشتر از سایر حاالت است
THz

 در سه2 THz  توزیع ميدان الکتریکی مد سطحی با فركانس: 3 شکل
مرتبهی مولد مختلف

 نتیجهگیری-4
 پاشندگی مدهای سطحی در یك ساختار،در این مقاله
الیهای مبتنی بر مولد شبه متناوب فيبوناچی مورد مطالعه
 این مطالعه بيانگر ظاهر شدن مدهای سطحی در.قرار گرفت
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