علم هش
»مجله ی ـ ژپو ی «علوم و فناوریاهی پدافند نوین
863-871 ؛ ص8931  تابستان،2  شماره،سال دهم

کنترل ساختار باند بلورهای فوتونیکی یکبعدی با استفاده
از ویژگی غیرخطی الیهها
 عبداهلل رحمت نظامآباد،*1اکبر جعفری

2

 دانشگاه ارومیه، دانشجوی دکتری-2 ،دانشیار-1
)37/81/89 : پذیرش،37/19/18 :(دریافت

چكيده
 است) باZnSe در این مقاله ساختار باند یک بلور فوتونیکی یکبعدی متشکل از دیالکتریکهای دوالیه (الیه اول خأل و الیه دوم از جنس
 ساختار باند بلور فوتونیکی با در نظر گرفتن ویژگی غیرخطی الیهها و شدت باالی میدان، سپس.استفاده از روش ماتریس انتقال محاسبه شد
. تغییرات ضرایب شکست هر یک از الیهها در ضرایب گذردهی الکتریکی آنها اعمال شد. محاسبه گردیدn تابشی برای مقادیر مختلف
 ساختار باند بلور، با تغییر ضرایب گذردهی الکتریکی الیهها،چون ضرایب عبور و بازتاب بلور به ضرایب گذردهی الکتریکی الیهها بستگی دارند
 وTE  پهنای فرکانسی شاخههای گاف باند کاهش یافته و در هر دو قطبش، نتایج نشان دادند که با افزایش شدت نورتابشی.هم تغییر کرد
 نتایج همچنین نشان دادند که شاخههای گاف باند جدید در فرکانسهای باالتر ظاهر. اندکی به سمت فرکانسهای پایینتر شیفت یافتندTM
 بهمنظور نشان دادن عملی این توانایی برای. این امر نشان میدهد که ساختار باند بلور به وسیله شدت میدان تابشی قابلکنترل است.میشود
. ساختار باند بلور اشارهشده در دو حالت خطی و غیرخطی بهصورت تابعی از شدت میدان تابشی محاسبه و مقایسه شدند،اپتیک غیرخطی
 با پوششی از بلور، درواقع.چنین ساختارهایی میتوانند بهعنوان پوششهای ضد بازتاب استفاده شوند که بازتاب از سطح را کاهش میدهند
. میتوان آنها را از دید رادار دشمن پنهان کرد،فوتونیکی با کاف باند قابلکنترل توسط یک الیه غیرخطی اپتیکی بر روی ادوات جنگی
. اپتیک غیرخطی، روش ماتریس انتقال، ساختار باند، بلورهای فوتونیکی:كليدواژهها
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Abstract
In this paper, band structure of one-dimensional photonic crystal consisting of two-layer dielectrics is calculated
(The first layer is the vacuum and the second layer is ZnSe). Then, the photonic crystal band structure bynonlinear characteristics of layers and different intensity radiation values -is calculated. The refractive index
modification is applied for each layer and its effect on the electrical permittivity coefficients is calculated. Since the
transmission and reflection coefficients of photonic crystal depends on the layer electrical permittivity, the band
structure of crystal changes as the layer electrical permittivity change. The results show that by increasing the light
radiation intensity, the frequency of the band gap branches decreases, therefore in TE and TM polarizations band
gap branches shift slightly to lower frequencies. In addition it is shown that new band gap branches appeared at
higher frequencies which indicates that crystal band structure can be controlled by the intensity of the radiation
field. In order to demonstrate the practical ability of nonlinear optics, the band structure of photonic crystal is
calculated in both regimes (linear and nonlinear optics) and compared with each other. These structures can be
used as anti-reflective coatings that reduce reflections from the surface. In fact, by covering war devices with band
gap controllable nonlinear optical photonic crystals, they can be hidden from the enemy's radar view.
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 .0مقدمه
بلورهای فوتونیکی ساختارهای دیالکتریک با ضرایب شکست
متناوب هستند .این بلورها کاربردهای وسیعی در زمینههای
تکنولوژی و تحقیقاتی مانند :فیلترها ،موجبرها ،کلیدهای اپتیکی،
کاواکها ،حسگرها و میکرو ساختارها و  ...دارند ] .[8-3مفهوم
بلورهای فوتونیکی ابتدا توسط  Yablonovitchو  Johnمعرفی شد
] .[81-88بلورهای فوتونیکی به سه نوع ،یکبعدی ،دوبعدی و
سهبعدی تقسیمبندی میشوند .به دلیل تناوب ضریب شکست
الیهها ،نواحی فرکانسی خاصی از میدان تابشی الکترومغناطیسی
در داخل بلور منتشر نمیشوند .این نواحی گاف باندهای بلور
فوتونیکی نامیده میشوند ] .[82-89طرح شماتیک بلورهای
فوتونیکی یک ،دو و سهبعدی در شکل ( )8نشان داده شدهاند.

(ج )

(ب)

(الف)

شکل  .0طرح شماتیک بلورهای فوتونیکی الف) یک ب) دو ج) 9
بعدی

یک مثال ساده از بلورهای فوتونیکی یکبعدی معمولی ،آینههای
دیالکتریک براگ متشکل از الیههای متناوب با ضرایب شکست
باال و پایین هستند .سرعت و دقت باال در کنار اندازه و حجم کم،
از مشخصات مطلوب عمدهی دستگاههایی است که در تجهیزات و
تسلیحات نظامی کاربرد دارند .جایگزینی فوتون با الکترون
بهعنوان حامل اطالعات و عالئم ،رخدادی است که با جانشینی
بلورهای فوتونیکی بهجای بلورهای الکترونیکی تحقق پیدا
میکند .نتیجه به کارگیری بلورهای فوتونیکی در سامانههای
مختلف ،دستیابی به سرعت و دقت باال به نسبت سرعت نور به
سرعت الکترون است .بلورهای فوتونیکی میتوانند بهصورت
دلخواه طراحی و مهندسی شوند .ازاینجهت ،قابلیتهای کاربردی
فراوانی برای این فناوری ایجاد شده و تحولی بزرگ در حوزه
اپتیک تلقی میشود .قطعات ساختهشده از بلور فوتونیکی
بهعنوان :موجبر ،حسگر ،فیلتر و جاذب اپتیکی و فروسرخ ،استتار،
ابرمنشور ،پالریزر ،سویچ اپتیکی ،آینه و پرتو شکاف و  ...موارد
استفاده فراوان در صنایع مختلف نظامی و غیرنظامی دارند
] .[81-83عالوه بر این بهطور جانبی در فناوریهایی مانند:
لیزرها و آشکارسازها نقش مهمی ایفا خواهند کرد .چنین
ساختارهایی همچنین بهعنوان پوششهای ضد بازتاب استفاده
میشوند که بازتاب از سطح را کاهش میدهند و برای بهبود

کیفیت عدسیها ،منشورها و سایر ابزارهای اپتیکی استفاده
میشوند ].[8-2
از بلورهای فوتونیکی همچنیین در سیاخت فیبرهیای نیوری،
آینه های لییزر و منشیورهای فوتیونیکی بیا تیوان پاشیندگی بیاال
استفاده میشود که میتوانند در صنایع نظامی مورد استفاده قرار
گیرنید ] .[21-22بلورهییای فوتیونیکی کاربردهییای بسیییاری در
صنایع دفاع دارند کیه از آن جملیه میی تیوان برقیراری ارتبیا و
کنتییرل بییا آنییتن رادار ،کنتییرل و هییدایت موشییکهییا و ارتبییا
زیردریاییها (هیدروفون) را نام برد ].[29-21
بعالوه ،از بلورهای فوتونیکی بهعنوان پوشش بیرای مخفیی و
پنهان کردن ادوات جنگی نیز مییتیوان اسیتفاده کیرد .اسیتتار و
مخفی ماندن ادوات جنگی از دید رادار دشمن ،ییک امیر مهیم و
اساسی در امور نظامی و دفاعی است .اگر فرکانس مییدان تابشیی
در ناحیه عبور بلور فوتونیکی باشید ،بلیور ایین فرکیانس را عبیور
میدهد و بازتاب در این فرکانس صفر میشود .اگر ادوات جنگیی
پوششی از بلور فوتونیکی داشته باشیند ،بطوریکیه فرکیانسهیای
میدان تابشی در ناحیه عبیور ایین بلیور باشیند ،در ایین صیورت،
بازتاب بلور برای میدان تابشی صفر بوده و درنتیجه ،وسیله جنگی
از دید رادار دشمن پنهان میماند .در این مقاله به استتار و پنهان
کردن ادوات جنگی با استفاده از بلورهای فوتیونیکی اشیاره شیده
است .بلورهای فوتونیکی دارای نواحی عبور خاصی هستند کیه در
این نواحی ،فرکانسهای خاصی از میدان تابشی را از خیود عبیور
می دهند .برای پنهان کیردن ادوات جنگیی از دیید رادار دشیمن،
میتوان پوششی از بلورهای فوتونیکی را به این ادوات اضافه کیرد
بطوریکه فرکانسهای میدان تابشی در ناحیه عبور این بلور باشد.
این فرکانسها از سطح بلور بازتیاب نمیییابنید و درنتیجیه ادوات
جنگی از دید رادار دشمن مخفی خواهند ماند.
بلورهای فوتونیکی ییک بعیدی در مقایسیه بیا بلورهیای دو و
سهبعدی سادهتر هستند و محاسبه سیاختار بانید آنهیا سیادهتیر
است .بعالوه ،در بلورهای فوتونیکی یکبعیدی ،بیه علیت سیاختار
الیهها ،تنها ضرایب شکست ،ضخامت الیههیا و تعیداد الییههیای
داخل سلول واحد میتوانند تغییر کنند ] .[21بلورهای فوتیونیکی
متشکل از مواد معمولی مانند :دیالکتریکها ،بلورهای فوتیونیکی
معمولی نامیده میشوند .بهمنظور شیناخت بهتیر از فیزییک ایین
بلورها ،روشهای شبیهسازی برای محاسیبه سیاختار بانید خیلیی
مهم هستند ] .[21-26تابهحال ،ساختار باند بلورهیای فوتیونیکی
زیادی در مقاالت مختلف محاسبه شیدهانید ] .[27-23عیالوه بیر
ابزارهای اپتیکی معمولی مانند :موجبرها و فیبرها ،تکنولوژی نوری
بییه ابزارهییای نییوری غیرخطییی بییا تییوان مصییرف نییوری پییایین و
ویژگی های پایدار نیاز دارد .بنابراین برای ابزارهای اپتیکیی آتیی،
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گسترش اپتیک غیرخطی با استفاده از بلورهای فوتیونیکی مهیم
هستند.
با اختراع لیزر و توانایی تولید میدان الکترومغناطیسی با شدت
باال ،شاخه اپتیک غیرخطی بهطور اساسی گسترش یافت .زمانی
که یک محیط غیرخطی تحت تابش یک میدان الکترومغناطیسی
قوی قرار میگیرد ،ضریب شکست آن طبق رابطه n  n0  n
تغییر میکند ،بهطوریکه  n0 . n  n2 Iو  n2به ترتیب،
ضرایب شکست خطی و غیرخطی مربو به محیط غیرخطی
هستند و  Iنیز ،شدت میدان الکترومغناطیسی تابشی است.
چون  n2معموالً کوچک است :تنها زمانی که شدت میدان تابشی
باال باشد ،جمله  n2 Iقابلمقایسه با  n0بوده و موجب تغییرات
چشمگیر در ضریب شکست محیط میشود ] .[91شدت
میدانهای الکترومغناطیسی که در آنها پدیدههای اپتیک
غیرخطی ظاهر میشوند وابسته به لیزرها میباشند.
در این تحقیق ،ساختار باند یک بلور فوتیونیکی ییکبعیدی
متشکل از دیالکتریکهای دوالیه (الییه اول خیأل و الییه دوم از
جنس  ZnSeاست) با استفاده از روش میاتریس انتقیال محاسیبه
شد ] .[98در ادامه ،ساختار باند بلور فوتونیکی اشاره شده را با در
نظر گرفتن ویژگی غیرخطی الیهها و شدت باالی مییدان تابشیی
محاسبه کردیم .همانطور که قبالً اشاره شد ،ضرایب شکست هر
یک از الیهها تغییر کردند که این تغیییرات در ضیرایب گیذردهی
الکتریکی الیهها اعمال شد .دریافتیم که با افزایش شدت مییدان
تابشی بر سطح بلور ،ساختار باند بلور تغییر میکند و شاخههیای
گاف باند جدیدی در فرکانسهای باالتر مشاهده میشوند .این امر
نشان میدهد که به وسیله شدت میدان تابشی میتوان سیاختار
باند بلور را کنترل کرد ..در بخش دوم این مقاله ،مفاهیم اساسیی
روش ماتریس انتقال برای محاسبه ساختار باند بلورهای فوتونیکی
بیان شده است .در بخش سوم ،ساختار باند بلور فوتیونیکی در دو
حالت اپتیکی محاسبه و مقایسه شدهاند .به نتیایج مقالیه هیم در
بخش چهارم اشاره شده است.

 .2روش تحقیق
در این مقاله از روش ماتریس انتقال و نرمافزار  Matlabبرای
محاسبه ساختار باند بلورهای فوتونیکی استفاده شده است .این
روش برای مطالعه ساختار باند بلورهای فوتونیکی یکبعدی خیلی
مؤثر است .فرض میکنیم که دیالکتریکها در صفحه  x-yقرار
گرفتهاند .بهطوریکه محور  zبر فصل مشترک هر یک از الیهها
عمود است .عموماً میدان الکترومغناطیسی در مکانهای  zو
 z+Δzدر یک الیه مشابه ،به وسیله ماتریس انتقال رابطه ( )8به
هم مربو میشوند ].[21


) cos(k zj z
m j (z,  )  

j
) iq j sin(k z z

1

i sin(k zj z ) 
qj
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()8
که

sin 2 

()2

 j j

 j 1

j 
kz 
j
c

j
مؤلفه  zبردار موج  kدر الیه  jام است .برای قطبش  TEداریم:

sin 2 

()9

 j j

و برای قطبش :TM
()1
در ایین رهیافیت ضیریب عبییور

sin 2 

 j j

q j   j /  j 1

q j   j /  j 1

 t  با

استفاده از رابطه ( )1محاسبه میشود:



()1

2cos



 m11  m 22  cos  i m12 cos2   m 21

t   

در این رابطه mij  i, j  1,2 ،مؤلفیههیای میاتریس انتقیال
 X N    Nj1 M d j ,  هستند .این میاتریس ،میاتریس انتقیال
کل است که میدان را در سطوح ورودی و خروجیی بلیور بیه هیم
مرتبط میکند].[92-99
طبق قضیه بلوخ در یک محیط متناوب میتوان مییدانهیا را
بهصورت حاصلضرب دو تابع نوشت که یکی از ایین توابیع ،میوج
تخت و دیگری تابعی متناوب با دوره تناوب محییط اسیت ].[92
طبق قضیه بلوخ در یک ساختار متناوب نامتناهی بلور فوتیونیکی،
پراکندگی در هر زاویه طبق رابطه ( )6تعریف میشود:
() 6



 





cos k z d1  d 2  

 



1
1
2
1
2
cos k 1
z d1 cos k z d 2   x   sin k z d1 sin k z d 2
2
x

در اییین رابطییه d1 ،و  d2ضییخامت الیییههییای دیالکتریییک
هستند .برای قطبش  TEداریم:
()7


k2
x  1 z
2 k 1
z

و برای قطبش  TMداریم:
()1


k2
x  1 z
2 k 1
z

معادله ( )6هیچ جوابی ندارد اگر:
()3

cos k z d1  d 2   1

رابطه ( ،)3شر الزم و کافی برای محاسبه ساختار باند یک بلیور
فوتونیکی متشکل از دیالکتریکهای دوالیه بیا اسیتفاده از روش
ماتریس انتقال است ] 91-93و .[26
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مرتبه

 .9نتایج و بحث
 .0-9ساختار باند بلور فوتـونیکی بـدون در ن ـر گـرفتن

cm 2

w

فرض شده است و دارای ویژگیهای زیر است:

cm w
2

ویژگیهای اپتیک غیرخطی الیهها
در این بخش ساختار باند یک بلور فوتونیکی متشکل از
اپتیکی
ویژگیهای
با
دوالیه
دیالکتریکهای
  0  0  1 , 1  1 ,  2  4 , 1  1 , 2  1.9 , d1  10 mm , d2  10 mm,برای میدان
تابشی اولیه با شدت کم محاسبه شد .فرض شده است که
ضرایب گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی الیهها اعداد
ثابتی هستند.
ساختار باند بلور با جایگذاری این مقادیر در رابطه ( )3برای
هر دو قطبش  TEو  TMمحاسبه شدند که در شکلهای (-2الف)
و ( -2ب) نمایش داده شدهاند در این شکلها ،   2c
d1  d2

0

فرکانس میدان تابشی و  زاویه تابشی اولیه برحسب رادیان
است .همچنین ،همه شاخههای گاف باند در هر دو قطبش مربو
به گاف باندهای براگ هستند که به زاویه میدان تابشی اولیه بر
سطح بلور وابسته هستند .چون این گاف باندها نتیجه تداخل
همفاز امواج بازتابی از الیههای مختلف هستند که از شر براگ

(  2a sin   mکه  aثابت شبکه m ،عدد صحیح و  هم
طولموج نور فرودی است) تبعیت میکنند ،به آنها گاف باندهای
براگ میگویند.
با افزایش زاویه تابش در قطبش  ،TMپهنای گافها ابتدا
کاهش یافته و سپس افزایش مییابند .بعالوه ،شاخه باالیی در
نمودار مربو به قطبش  ،TEبا افزایش زاویه تابش پهنای باندها
ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش مییابد .در سایر شاخهها با
افزایش زاویه ،پهنای گافها ابتدا آهستهتر و سپس با سرعت
بیشتری افزایش مییابند ].[98

درواقع  ،تغییرات پهنای باندها با افزایش زاویه تابش ،به علت
تغییر طول راه نوری مؤثر در داخل بلور و تداخل سازنده یا
ویرانگر پرتوهای بازتابی از الیههای مختلف است .رفتار متفاوت
ساختار باند بلور در دو قطبش  TEو  TMرا میتوان در روابط ()8
تا ( )1مشاهده کرد .همانطور که در این روابط مشاهده میشود،
عناصر ماتریس انتقال در دو قطبش با هم متفاوت هستند.
درنتیجه  ،ضرایب عبور ،بازتاب و ساختار باند بلور نیز در دو
قطبش متفاوت خواهند بود.
 .2-9تغییرات ساختار باند بلور فوتونیکی با افزایش شدت
میدان تابشی
در این بخش ساختار باند بلور فوتونیکی اشاره شده را با در نظر
گرفتن ویژگی غیرخطی الیهها و شدت میدان تابشی باال (از

 ) 1013محاسبه کردیم .در این حالت الیه اول خأل
34

n2  1.0 10

esu ,

33

 2.4 10

3 

n0  1, 

با جایگذاری این مقادیر و شدت میدان تابشی بر سطح بلور
در رابطه  ، n  n0  n2 Iمیزان افزایش در ضریب شکست الیه
اول به دست آمد .با استفاده از رابطه  n   این تغییرات
تنها در ضرایب گذردهی الکتریکی الیهها اعمال شد.
به دلیل کوچک بودن  n ، n2در مقایسه با  n0خیلی
کوچک بوده و قابل صرفنظر کردن است .ویژگیهای اپتیکی الیه
دوم (فرض کردیم از جنس  ZnSeباشد) بهصورت زیر هستند:



2

w



n0  2.7,  3  4.4 1012 esu , n2  3.0 1014 cm

در این الیه هم مشابه الیه اول ،میزان افزایش در ضریب
شکست و اثر آن در ضریب گذردهی الکتریکی الیه با استفاده از
مقادیر باال و تغییرات شدت میدان تابشی به دست آمد ].[91
با استفاده از این تغییرات در ضرایب گذردهی الکتریکی
الیهها و فرض اینکه ضرایب تراوایی مغناطیسی الیهها تغییر
نکنند ،ساختار باند بلور فوتونیکی برای مقادیر مختلف n
محاسبه شد .این ساختار باندها برای  n  0.5, 1, 1.5به
ترتیب در شکلهای ) (9- 1برای قطبشهای  TEو  TMنمایش
داده شدهاند.
همانطور که در شکلهای ( -9الف) و ( -9ب) دیده میشود
در  n  0.5با افزایش زاویه تابشی اولیه بر سطح بلور در
قطبش  ،TEشبیه شکل ( ،2)aپهنای گافها کاهش مییابد ولی
تعداد آنها افزایش مییابد و همه شاخههای گافها مربو به
گافهای براگ هستند.
همانگونه که در شکل ( -1الف) دیده میشود پهنای
فرکانسی هر یک از شاخههای گافها در مقایسه با شکل
( -9الف) کاهش یافته و اندکی به سمت فرکانسهای پایینتر در
قطبش  TEشیفت مییابند.
با مقایسه شکلهای ( -9الف) تا ( -1ب) با شکلهای
( -2الف) و ( -2ب) مشاهده میشود که شاخههای گاف پایینی
در دو حالت خطی و غیرخطی یکسان هستند .تنها در حالت
غیرخطی ،پهنای فرکانسی هر یک از شاخهها کاهش یافته و
اندکی به سمت فرکانسهای پایینتر شیفت یافتهاند .میزان
شیفت در فرکانسهای باالتر بیشتر است .همچنین شاخههای
گاف باالیی در شکلهای ( -2الف) و ( -2ب) با شاخههای
گاف جدید جایگزین شدهاند که در فرکانسهای مختلف ظاهر
شدهاند.
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(الف)
شکل  .2ساختار باند بلور فوتونیکی در  n  0برای الف) قطبش  TEو ب) قطبش

(ب)
TM

(الف)
شکل  .9ساختار باند بلور فوتونیکی در  n  0.5برای الف) قطبش  TEو ب) قطبش

(ب)
TM

(ب)

(الف)
شکل  .4ساختار باند بلور فوتونیکی در  n  1برای الف) قطبش  TEو ب) قطبش

(الف)
شکل  .5ساختار باند بلور فوتونیکی در  n  1.5برای الف) قطبش  TEو الف) قطبش

(ب)
TM
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 نتیجهگیری.4
 در این مقاله ساختار باند بلور فوتونیکی یکبعیدی،بهطور خالصه
، n ،برای مقادیر مختلف جمله وابسته به شدت ضریب شکست
برحسب زاویه تابشی اولیه بر سطح بلور در دو حالیت شیدت نیور
تابشی پایین (اپتییک خطیی) و شیدت نیور تابشیی بیاال (اپتییک
- متشیکل از دی، ایین بلیور ییکبعیدی.غیرخطی) محاسبه شد
الکتریکهای دوالیه است به طوریکه الیه اول خأل و الییه دوم از
 از محاسبات و شکلهای ساختار بانید مربیو. استZnSe جنس
 دریافتیم که پهنای فرکانسی شاخههایTM  وTE به قطبشهای
گاف باند کاهش یافته و اندکی به سمت فرکیانسهیای پیایینتیر
 این پدیده وقتی اتفاق افتاد که ویژگی غیرخطی، .شیفت یافتند
 بیا.الیهها و شدت بیاالی مییدان تابشیی در نظیر گرفتیه شیدند
 مییزان شییفت بخصیوص در، در هر دو نوع قطیبشn افزایش
 شاخههای گیاف جدیید، بعالوه.فرکانسهای باالتر افزایش یافت
 پهنای فرکانسی شاخه گاف.در این نواحی فرکانسی ظاهر شدند
باند جدید بهتدریج افزایش یافته و زمانی کیه پهنیای آن مسیاوی
 یک شاخه گاف جدید در فرکانس باالتر،پهنای گاف زیریاش شد
 این موضوع نشان دهنده قابلیت کنترل ساختار بانید.ظاهر گردید
انعکاسی بلورهای فوتونیکی با تغییر در شدت میدان پرتو تابشیی
.است
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