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واکانونی کننده مابین-حالتهای تام قطبیده مغناطیسی عرضی غیرخطی در تیغه خود
محیط همگن و بلور فوتونی حاوی فراماده
1كریم

 میالنچیان،1عینی زهرا

 ایران، تهران19395-3697  صندوق پستی، دانشگاه پیام نور،گروه فیزیک1

 منتشر شونده در تیغه غیرخطی که میان محیط همگن و بلور فوتونیTM در اين مقاله حالتهای سطحی( حالتهای تام) قطبیده

- چکیده

واکانونی کننده با تقريب تک محوری نوع اول (مولفه موازی با مرز تانسور- خود، تیغه غیرخطی.شامل فراماده قرار گرفته است بررسی شده است
 اثر ضخامت تیغه و همچنین تغییرات.ثابت دی الکتريک متناسب با مربع دامنه مولفه میدان الکتريکی موازی مرز) در نظر گرفته شده است
 نشان داده شده است که با افزايش شدت مولفه موازی. بررسی شده استTM شدت میدان الکتريکی بر روی منحنی پاشندگی امواج جايگزيده
 عالوه براين با افزايش ضخامت. منحنی پاشندگی به سمت مرز بااليی نوار ممنوعه بلور فوتونی انتقال می يابد،مرز میدان الکتريکی در سطح تیغه
. بسته به زاويه تابش نشان می دهد، منحنی پاشندگی دو نوع رفتار متفاوت، تیغه
 فراماده، بلور فوتونی، امواج سطحی-كلید واژه

TM Tamm States of a nonlinear slab sandwiched between a uniform medium
and LHM Photonic Crystals
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Abstract- In this paper, the TM surface states (so called Tamm states) of a nonlinear self-defocusing slab sandwiched
between a uniform medium and a one-dimensional photonic crystal is investigated in the uniaxial approximation. The
effect of the thickness of slab and the intensity-dependent properties of surface states at the interface between air
background and left-handed PC (made of alternate LHM and right-handed) are studied. We showed that by increasing
the intensity of electrical field along the interface, the dispersion curve shifted to the upper boundary of PC. In addition,
by increasing the thickness of the slab, dispersion curve shows two different behaviors depending on the angle of
incidence.
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 -1مقدمه

فوتونی حاوی فراماده قرار گرفته است را بررسی می كنیم.

شکل :1ساختار هندسی مورد مطالعه با مشخصات،εz =2.405 :

n0  1, n1  2, d1  0.5, n 2  2.5, d 2  1.8,  x  2.405, d s  1.5d1

تیغه غیرخطی با پهنای  d sدارای تانسور دی الکتریک قطری
به شکل زیر است:
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با توجه به دستگاه مختصات انتخاب شده در شکل ،1میدان
مغناطیسی موج قطبیده  TMدر جهت محور  oyبوده و عبارت
است از :
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كه در آن  k 0  بردار موج در خال  ،مولفه  xبردار موج
(
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n
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كه  0زاویه تابش نور فرودی از محیط

همگن نسبت به عمود بر سطح و )  H y ( zمعرف دامنه
میدان مغناطیسی در نواحی مختلف ساختار مورد مطالعه
است .همانطرریکه می دانیم برای امواج قطبیده  TMبه دلیل
وجود دو مولفه برای میدانهای الکتریکی حل تحلیلی معادالت
ماكسول پیچیده می شود به همین منظور برای یافتن معادله
پاشندگی از این تقریب استفاده می كنیم كه:
2

 xx   x   E x

 -2مدلبندی

,  zz   z

ساختار مورد مطالعه در شکل ( )1نشان داده شده است خواص
پاشندگی امواج سطحی  TMجایگزیده شده در تیغه خود-
واكانونی كننده كه میان محیط همگن نیمه بی نهایت و بلور

  z ،  xقسمتهای خطی ضرایب دی الکتریک تیغه و 

ضریب غیرخطی كر كه برای محیطهای راستگرد خود-
واكانونی كننده(  )   0و برای فراماده خودواكانونی (   0
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همانطور كه می دانیم بلورهای فوتونی ساختارهای دی
الکتریک مصنوعی با مدوالسیون متناوب ضریب شکست،
امکان كنترل خواص پاشندگی امواج الکترومغناطیسی به روش
مشابه با خواص الکترونی در بلورها را فراهم می نماید .از طرفی
فرامادهها (موادی با ضریب شکست منفی) بخاطر خواص
فیزیکی جالب و منحصر بفرد یکی از موضوعات مهم مورد
عالقه پژوهشگران در دهه های گذشته است] .[1از كاربردهای
امواج سطحی میتوان به تزریق و استخراج باریکه كانونی
شده در موجبرهای بلور فوتونی ،همچنین استفاده از آنها در
سنسورها ،مدوالتورها و آینههای اتمی اشاره كرد] .[2-3به
همین منظور مطالعه امواج سطحی تولید شده در فصل
مشترک بلورهای فوتونی و محیطهای همگن توجه زیادی را
به خود جلب كرده است[ .]۴اغلب این مطالعات روی امواج
سطحی  TEصورت گرفته [ ]5و امواج سطحی  TMكمتر مورد
بررسی قرار گرفته است .به همین منظور در این مقاله امواج
سطحی قطبیده  TMغیرخطی در فصل مشترک میان محیط
نیمه بی نهایت همگن و بلور فوتونی حاوی فراماده با الیه
كالهک غیرخطی بررسی شده است .با توجه به اینکه در
معادالت ماكسول مربوط به امواج قطبیده مغناطیسی عرضی،
هر دو مولفه میدان الکتریکی (مولفه های موازی و عمود بر
مرز) ظاهر شده است ،حل تحلیلی برای یافتن میدانهای
الکتریکی و مغناطیسی پیچیده است .لذا در این مقاله از این
تقریب استفاده شده است كه مولفه موازی با مرز تانسور ثابت
دی الکتریک تیغه متناسب با مربع دامنه مولفه میدان
الکتریکی موازی مرز باشد .رابطه پاشندگی امواج سطحی TM
غیرخطی را بطور تحلیلی بدست آورده و نشان می دهیم كه
با افزایش شدت مولفه موازی با مرز میدان الکتریکی در سطح
تیغه ،منحنی پاشندگی به سمت مرز باالیی نوار ممنوعه بلور
فوتونی انتقال می یابد .عالوه براین با افزایش ضخامت تیغه ،
منحنی پاشندگی دو نوع رفتار متفاوت بسته به زاویه تابش از
خود نشان می دهد.
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) است[ .]۴فرض كردیم كه كل ساختار مورد مطالعه بدون
اتالف باشد .با در نظر گرفتن این تقریب معادالت ماكسول به
شود:
می
منجر
زیر
معادالت

كه در آن كه در آن  ndتابع بیضوی ژاكوبی و  mمدول آن
می باشد[ .]6پارامترهای ظاهر شده در این تابع عبارت است
از:
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با انتگرالگیری از معادله ( )3به معادله زیر می رسیم:
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كه برای سادگی )  y  E x(2) (zفرض شده است c .ثابت
انتگرالگیری از شرایط مرزی بدست می آید.
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 -2-1بحث و نتايج

k s2  k 02  2  k 02 x

كه در آن:

k s2

k f2  x

2

با توجه به معادله ( )5مشاهده می شود كه پاشندگی به
ضخامت و مولفه موازی مرز شدت میدان الکتریکی در سطح

تیغه غیرخطی   0بستگی دارد .شکل( )2پاشندگی امواج
سطحی غیرخطی TMرا در حضور تیغه خود-واكانونی كننده
در اولین گاف باند بلور فوتونی حاوی فراماده روی صفحه
)  (k , نشان می دهد .با توجه به شکل ( )2مشاهده می
شود كه با افزایش   0منحنی پاشندگی به سمت مرز باالیی
نوار ممنوعه بلور فوتونی انتقال می یابد.

E b2

كه در آن:
 B  (  A ) 
2
R  i 
)  ,  0   E x (z  ds
 B  (  A ) 
 ویژه مقدار ماتریس انتقال در نوار ممنوعه بلور فوتونیA ،

و Bعناصر ماتریس انتقال بلور فوتونی است[ E 02 .]۴و  E b2به
ترتیب معرف شدت مولفه موازی مرز میدان الکتریکی به
ترتیب در ابتدا و انتهای تیغه است .این معادله ،پاشندگی
امواج سطحی  TMغیرخطی در تیغه خود-واكانونی كننده كه
مابین محیط همگن و بلور فوتونی حاوی فراماده قرار گرفته
است را بیان می كند ،مشروط بر اینکه مقادیر میدان در نقاط
ابتدا و انتهایی تیغه غیرخطی معلوم باشد .جواب معادله ()۴
برای تیغه غیرخطی خود-واكانونی كننده به شکل زیر بدست
می آید.
()6





E x(2) (z )  b  nd z 0  a  (z  ds ) m

شکل :2منحنی پاشندگی امواج سطحی  TMدر حضور تیغه خود-
واكانونی كننده روی صفحه( ) k , در اولین نوار ممنوعه بلور فوتونی
حاوی فراماده به ازای  . d s  1.5d1نواحی هاشور خورده اولین نوار
ممنوعه بلور فوتونی را نشان می دهد .منحنی های نقطه چین  ،خط چین
و توپر پاشندگی امواج سطحی را به ترتیب به ازای حالت خطی،
  0  0.25, 0.5نشان می دهد

با توجه به شکل ( )2مشاهده می شود كه با افزایش  0
منحنی پاشندگی به سمت مرز باالیی نوار ممنوعه بلور فوتونی
انتقال می یابد .مطالعات ما نشان داد كه رفتار منحنی
پاشندگی بر حسب ضخامت تیغه غیرخطی به مقدار زاویه
تابش بستگی دارد .شکل( )3منحنی پاشندگی امواج سطحی
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 1۴-12بهمن 1395

غیرخطی  TMرا بر حسب ضخامت تیغه غیرخطی و به ازای
  0  0.5نشان می دهد.

 zبه ازای

d s  1d1,  0  0.2,   1.806,
k  1.185, z 0  0.279253

الف)E x (z ) :

ب) D z (z ) :ج)H y (z ) :

 -2-2نتیجه گیری
در این مقاله امواج سطحی قطبیده  TMدر تیغه خود-
واكانونی كننده ای كه مابین محیط همگن و بلورفوتونی حاوی
فراماده قرار گرفته است بررسی شد .مطالعات ما نشان داد كه

شکل :3منحنی پاشندگی امواج سطحی  TMدر حضور تیغه خود-واكانونی
كننده روی صفحه )  ( k , در اولین نوار ممنوعه بلور فوتونی حاوی
فراماده به ازای   0  0.5الف) 1.63    1.73 :و ب):
 . 1.73    1.94منحنی های نقطه چین  ،خط چین و توپر
پاشندگی امواج سطحی را به ترتیب به ازای ،
 d s  3d 1 , 2d 1 ,1.5d 1نشان می دهد.

با توجه به شکل ( )3مشاهده می شود به زوایای تابش متناطر
با  1.63    1.73با افزایش ضخامت تیغه ،منحنی
پاشندگی به سمت مرز پایینی و به ازای 1.73    1.94
) به سمت مرز باالیی بلور فوتونی انتقال می یابد .همچنین در
این ساختار ،شکل میدان مغناطیسی و مولفه های میدان
الکتریکی امواج سطحی قطبیده غیرخطی  TMرا مطالعه
كردیم .شکل ( )۴نیمرخ عرضی میدانهای مغناطیسی و مولفه
های میدان الکتریکی مدهای سطحی غیرخطی قطبیده TM
را به ازای مقادیر مشخص
می دهد.

منحنی پاشندگی این امواج با افزایش   0به سمت مرز باالیی
بلور فوتونی انتقال می یابد .همچنین با افزایش ضخامت تیغه
منحنی پاشندگی دو نوع رفتار متفاوت را بسته به زاویه تابشی
نشان می دهد .
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