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چکيده
در این ساختار میلههای ششضلعی سیلیکونی در زمینه هوا. ایجادشده استx-z در این مقاله آرایهای متناوب مثلثی شکل از بلورهای فوتونی دو بعدی در صفحهی
 روش تفاضل متناهی حوزه.با قرار دادن یک منبع نور گوسی در سمت چپ و مرکز ساختار میزان انتشار و انعکاس در اطراف بلور فوتونی به دست آمد.قرار دارند
، بلور فوتونی در محدودهی بسامد نرمالیزه شده،با توجه به نتایج شبیهسازی.جهت شبیهسازی استفاده شده است که از جمله روشهای عددی است4)FDTD( زمان
 چون انعکاسات یک بازه را شامل میشود بهینهترین بسامد را با استفاده از. انعکاسات در باند توقف ساختار اتفاق میافتد،در مطالعه حاضر.انعکاس کامل دارد
 این بلور متناوب با انعکاس تمام نورتابیده شده در سمت چپ. بنابراین این ساختار را میتوان یک آینه کامل نامید. به دست میآوریمFDTD شبیهسازی
 مسیر حرکت نور را، آینههای نوری میتوانند فوتون را در فضای مورنظر محدود کرده و با طراحی مناسب. قابلیت استفاده به عنوان آینه نوری را دارد،ساختار
. تعیین مسیر دلخواه نور منجر به ایجاد کاواک و موجبر میشود.دلخواهانه تعیین کنند
. فوتون، روش تفاضل متناهی حوزه زمان، بلور فوتونی دو بعدی،واژه های كليدی آینه کامل
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Abstract
In this paper a structure of aperiodic array of two-dimensional photonic crystals plated consisting in x-z page. In this
structure hexagon silicon rod placed in a background of air. By placing a Gaussian light source, was observed reflection
and publish of waves in the photonic crystal. The Finite Difference time domain method used for simulation that the used
method is one of numeral methods. We found that this structure is total reflector in normalized frequency ranges. In the
current study these reflects evidence in band gap. Because of band gap included of one frequency ranges, and were
quired to an optimum point of frequency, therefore this point was obtained by FDTD simulation. This structure is called a
perfect mirror. The mirror reflected them ost light on the left side and the small values of wavespublishedin right side.
The mirrors stinted photon in particular space and therefore with suitable designer we can determined path of
transmission of light. These properties produced cavity and waveguide for light circuits.
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 -1مقدمه
پیشرفت روز افزون تکنولوژی ساخت قطعات الکترونیکی

 -2روشهای تحليل بلورهای فوتونی

کوچک وکوچکتر تا به آنجا ادامه یافته است که امروزه پیشبینی

با استفاده از معشادالت ماکسشول یشا معادلشه هلمهشولتز بشه کمشک

میشود دیگر نتوان قطعاتی از این کوچکتر ساخت که قادر به

روشهای تحلیلشی ،نیمشه تحلیلشی و عشددی مشیتشوان بلورهشای

عبور جریان الکتریسیته باشند.بهگونه ایکه درآنها عبور یک

فوتونی را تحلیل کرد .حل معشادالت ماکسشول بشه روش تحلیلشی

الکترون برابر برقراری جریان وعدم عبور آن یعنی قطع جریان

تنها در حشاالت خاصشی بشرای توزیشع ضشریب شکسشت دلخشواه

الکتریکی [ ]9-4است .این امر باعث شده است تا دانشمندان به

امکششانپششذیر اسششت .در تحلیششل بششه کمششک روش نیمششه تحلیلششی،

فکر جایگزینی برای الکترون باشند و در اولین گزینه فوتونی عنی

فرموالسیون کشام تحلیلشی و مرحلهششبیهسشازی عشددی اسشت.

کوانتای نور را جایگزینی مناسب یافتند .فوتونیک علمی است که

بنابراین این روش نیز محدودیتهای روش تحلیلشی را دارد .هشر

به علمو فناوری های مربوط به نور و فوتون میپردازد[.]9

کدام از روشهای عددی در الکترومغنشاطیس بشرای حشل مسشاله

بلورهای فوتونی موادی مصنوعی هستندکه خواص اپتیکی آن ها
از قبیل ضریب شکست و ضریب نفوذپذیری الکتریکی در یک

توانایی ویژهای دارند به نحوی که هر یک از آنها برای حشل یشک
مساله خاص بر دیگری برتری دارد.

جهت متناوبا تغییرمیکند و در جهات دیگر ثابت است .در این

یکی از موارد مطالعشه بلورهشای فوتشونی محاسشبه سشاختار بانشد

ساختارها تغییرات متناوب ضریب شکست،ممانعت ازانتشارامواج

است .این مساله تعیین یک مقدار ویشژه اسشت کشه بهینشهتشرین و

الکترومغناطیسی دربازه ای از فرکانسها موسوم به باند توقف را

مناسششبتششرین روش محاسششبه ،روش حششوزه فرکششانس ماننششد

در پی دارد [.]4-1

روش PWE5و  FEM9است .بهترین روش تحلیل مودال حفرهها

بلورهای فوتونی معموال با آرایشش مربعشی یشا مثلثشی بشوده و در
برخی موارد شبکههای گرافیتی نیز مشاهده شده است .بشه دلیشل
محدودیتهای فناوری در ساخت ،سلولهای ششبکه بشه صشورت

و موجبرها ،روش حوزه فرکانس و محاسبه انعکاس و انتقشال در
خمها و موجبرها ،به کمک روش عددی حوزه زمشان مناسشبتشر
است.

دایره یا بیضی است .این سلولها متناوبا تکرار میشوند و در پس

روش تفاضل متناهی حوزه زمان ( )FDTDیک روش تحلیل در

زمینهای از ماده دیگر قرار دارند[ .]9معموال به صورت ستونهشای

حوزه زمان اسشت و بهتشرین روش در تحلیشل بلورهشای فوتشونی

دیالکتریک در هوا و یا سوراخهای هشوا در دیالکتریشک چیشده

است .در این روش ساختار بشه ششبکهای مربعشی تقسشیم ششده و

میشوند.زمانی که تکرار در یک بعشد باششد ،بلشور یشک بعشدی و

تقریب پلهای برای پارامترهشای محشید در نظشر گرفتشه مشیششود.

زمانیکه ساختار متناوب در دو و سه بعشد تکشرار مشیششود ،بلشور

میدانهای مغناطیسی گسستهسشازی ششده ،معشادالت ماکسشول بشا

فوتونی دو و سه بعدی را بوجود میآورد .وجود باند توقفدر ایشن

تقریب تفاضلی جایگزین و سپس میدانها در طول زمان محاسشبه

ساختارها باعث شده امواج الکترومغناطیسی با بسامدهشای معینشی

میشود.

نتوانند در آن انتشار یابند[.]8-42

مولفههای میدان گسستهسازی شده طبق رابطه زیر بیان میشود:

در این مقاله میخواهیم با روش ششبیهسشازی ناحیشه بانشدتوقفرا
یافته و با استفاده از

نشان دهیم که در این بازه آینه کامشل

()4

میتوان ایجاد کرد .با ایجاد نقص در بلور فوتونی ساخت مشوجبر
و کاواک امکانپذیر میباشد.

2

Plane wave expansion
3
Finite element method
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 Fهر یک از شش مولفه میدانهای مغناطیسی اسشت،
به ترتیب اندازه مششهشا در جهشت ،

،

و اسشت.

و
پلشه

زمانی محاسبات است.

 -3طراحی بلور فوتونی
پارامترهای هندسی ساختار بلور فوتونی ثابت شبکه )(aیا همشان
فاصششلهی بششین دو شششعاعو شششعاد دوایششر ) (rاسششت .براسششاس

پایداری عددی و شراید آن مهمترین ویژگشی هشر روش عشددی
است FDTD .چون از یک نسخه تفاضلی استفاده میکند بصورت
شرطی پایدار است .پایداری FDTDبا شرط زیر برقرار است.

خصوصیات مقیاسبندی معادالت ماکسول ،با تغییر ابعاد سشاختار
به یک نسبت ،خصوصیات ساختار اولیه در طول موجهایی که بشا
همان نسبت تغییر کردهاند ،در ساختار جدیشد مششاهده مشیششود.
بنابراین در بلورهای فوتونی نسبت شعاد بشه ثابشت ششبکه ،تمشام

()5

خصوصیات هندسی شبکه را بیان میکند.
آرایهای متناوب مثلثی شکلی از میلههای شش ضلعی از بلورهای
فوتونی دو بعدی را در این مقاله بکار گرفتیم.

که  cسرعت نور در خ است .این شرط بیان میکند که سشرعت

بلورهای فوتونی دو بعدیدر دو جهت متناوب است .بشردار بش خ

فاز عددی نباید از سرعت نور بیشتر باشد.

به صورت زیر است.

اما یکی ازاشکاالت روش  FDTDمسشاله محشدود کشردن پنجشره

()2

محاسباتی است .از آنجشا کشه روشهشای عشددی در یشک فضشای

ششضلعیها از سیلیکن ساخته شده که در زمینه هوا گرفته

متناهی مساله را حشل مشیکننشد ،پنجشره محاسشباتی سشاختار بایشد

است .ضریب شکست موثر این دو ماده را از رابطهزیر تعیین می-

محدود شود .بنابراین مدل عشددی  PML1غیشر همسشانگرد ارا شه

شود.

شده است ،که برترین روش در محدودسشازی پنجشره محاسشباتی

()6

است .از آنجایی که  PMLیک ماده غیرهمسانگرد است امواج در
آن توسد معادالت زیر بیان میشوند.

بشششا اسشششتفاده از رابطشششه  6ضشششریب شکسشششت میلشششههشششا
و ضریب شکست

برای محید زمینه است.

فاصله بین دو راس متقابل هر شش ضلعی

()9

است.

سششاختار بلششور فوتششونی  3الیششه در جهششت و  58الیششه در

()1

جهتzدارد.

با توجه به ویژگیهای  PMLمیتوان شرایطی را به کار بشرد کشه
میزان انعکاسات به حداقل برسد.

محاسبه ساختار باند با اسشتفاده از روش  FDTDکنشد اسشت،
بنابراین این محاسشباتبه کمشک روش  PWEانجشام مشیششود .در
تحلیل بلورهای فوتونی دو بعدی ،هنگشامی کشه انتششار خشارج از

طبق مطالشب بیشان ششده در بشاال FDTDذاتشا بشرای حشل مسشا ل

صفحه نباشد ،پ ریزاسیون  TEو  TMمسشتقل از یکشدیگر قابشل

پراکندگی و انتشار امواج در حوزه زمان مناسب است.

مطالعه است .برای محاسبه ساختار بانشدی بلشور فوتشونی ،ششبکه

در این روش با تکنیکهای مشخصی میتشوان از تحلیشل مشودال
بلورهای فوتونی ،حفرهها و موجبرها نیز بهره برد.

Perfectly Matched Layer

4

محاسباتی شامل یک تناوب بوده که شرط مرزی ب خ با بردار
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شکل -4ساختار باند برای آرایش بلور فوتونی در پ

ریزاسیونTE

ب خ به مرزهای آن اعمال میششود .در ابتشدا یشک میشدان در
شبکه قرار داده میشود و سپس میشدان محاسشبه ششده و یکشی از
مولفههای میدان در یک سلول شبکه محاسباتی ضبد میشود .در
انتها ،با تشخیص قلههایی که در تبدیل فوریه میشدان ضشبد ششده
وجود دارد ،بسامدهای ویژه مربوط به بردار بش خ محاسشبه مشی-
شود .این عمل برای بردارهای ب خ موجود محاسبه میشود.

ششششکل -5سشششاختار بانشششد بشششرای آرایشششش بلشششور فوتشششونی در
پ

ریزاسیونTM

نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهشد کشه مشود TEدارای
باند توقف در محدودهی بسامد نرمشالیزه  2251تشا 2214و نیشز در
محدودهی  2245تشا  2249اسشت .در مشود  TMششکاف بانشد در
محدودهی کوچک بین  22821تا 22824است.

 -4نتایج
پس از انجام شبیهسازی PWEو تعیین محدوده بسامد نرمالیزه
شده ،شبیهسازیFDTDرا بکارمیگیریم .در تحلیل مسا ل
پراکندگی و انتشار امواج ،یک موج الکترومغناطیسی باید از یک
منبع تابیده شود و الگوریتم  FDTDپراکندگی و انتشار را در
ساختار محاسبه کند .یکی از منابع ،منبع دو نقطهای است که در
این نود منبع ،یک نقطه ثابت از شبکه  FDTDشکل مشخصی
مانند سینوسی یا کوسینوسی در طول زمان تابش میکند .با
استفاده از این نود منبع فرکانس ارتعاش حفرهها ،مودهای حفره-
ها و گسیل خود به خودی در میکرو حفرههای نوری قابل مطالعه
است.
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در این ساختار یک منبع نور گوسی در سمت چپ ،چسبیده به

(الف)

ساختار و مرکز لنز قرار میدهیم .ابتدا شبیهسازی را برای بسامد
نرمالیزه شده  2254انجام داده و نتایج را در شکل  9میبینیم.

(ب)
شکل -9نقشههای انتشار در بسامد 2254

در همان محدودهی باند توقف،شبیهسازی را برای بسامدهای
229و  221تکرار میکنیم.

شکل -1نقشههای انتشار در بسامد الف ،229:ب221 :

نتایج به دست آمده از شبیهسازی،آینه کامشل را در محشدودهی
باند توقف نشان میدهد .این آینه تمام نور تابیده شده به سشاختار
را به سمت چپ منعکس میکند و در سمت راست نوری منتششر
نمیشود .تنها تفاوت نود انتششار در سشمت چشپ و محشدوده آن
است که در نتایج قابل مشاهده است.
جهت ساخت یک آینه بهینشه و یشافتن بهتشرین بسشامد کشاری در
محدوده شکاف باند ،میزان انعکاس را به ازای بسامدهای نرمالیزه
2254تا  2214به دست میآوریم .برای این منظور یشک مشانیتور در
سمت چپ مانیتور و در فاصله

از مرکز لنز قرار دادیم و میشدان

الکتریکی را اندازه گرفته شده که نتایج در شکل  2آمده است.این
نتایج با اسشتفاده از ششبیهسشازی FDTDو روش اسشکن ورودی و
خروجی بدست آمده است .ورودی این شبیهسازی بسامد نرمالیزه
شده است که از شکل 4بدسشت آمشده اسشت و خروجشی ،میشزان
میدان الکتریکی منعکس شده در سمت چپ ساختار بلور فوتونی
است.
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بلور منتشر نمیشود و کل نور منعکس میشود.با قرار دادن یک
منبع گوسیو بررسی انتشار نور ،پدیده انعکاس کامل را در چنشد
بسامد در این محدوده مشاهده کردیم .برای تعیین بهترینبسشامد
در سمت چپ ساختارمانیتور قرار دادیم تا مقادیر دامنشه انتششار
امواج اندازهگیری شود.
آینششههششا ،امششواج الکترومغناطیسششی را در محششدودهی بسششامدی
مشخصی از سطح منعکس میکنند ،بنابراین مقدار انتشار داخشل
ساختار صفر است و انعکاس مقدار ماکزیمم دارد .این خاصیت
فوتون را در فضای مورد نظر محدود و یشا بشا طراحشی مناسشب
میتوان مسیر حرکت نور را تعیین کرد.
مراجع
شکل  -2نتایج اندازهگیری دامنه میدان در برابر بسامد نرمالیزه شده

[ ]4شکری ،علی اصغر ،مدل تحلیلی برای محاسبه تابع پذیرفتاری مغناطیسی
در یک گاز الکترون آزاد قطبیده اسپینی ،پیشرفتهای فیزیک ایران.4934 ،

در بسامد نرمالیزه شده  2294بیشترین میزان انعکاس اتفاق میافتد
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مشخصی از سطح آن منعکس مشیششوند و چشون مقشدار انتششار
داخل ساختار صفر است و انعکشاس مقشدار مشاکزیمم دارد ،آینشه
کامل ایجاد میشود.با استفاده از این خاصیت میتوان فوتون را در
فضای مورد نظر محدود و یا با طراحی مناسب ،مسیر حرکشت آن
را معین نمود و با این تغییرات میتوان حفره و کاواک ایجاد کرد.

 -5نتيجهگيری
در این مقاله آینه کامل با استفاده از یک سشاختار بلشور فوتشونی
دوبعدی طراحی کردیم .این ساختار شش ضلعیهشایی متنشاوبی
سیلیکونی است که در پس زمینه هوا قشرار دارد .ایشن آرایشه در
محدوده بسامدی خاصی باند توقف دارد که این شبیهسشازی بشا
استفاده از روش  PWEبه دست آمد .در این محدوده نور داخل

