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تراگسیل تراهرتزی در نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده
*زاده

 ربابه طالب،اصالن ظهيری شادباد

 ایران، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز،گروه فيزیک
شاره و نیز- انتشار امواج الکترومغناطیسی تراهرتزی در نانوبلورهای فوتونی ابررسانا شامل فرامواد را با بهره گیری از مدل دو- چکیده
 اموج الکترومغناطیسی، فرکانس قطعی را نشان دادند که در فرکانس های باالتر از آن فرکانس، نتایج.روش ماتریس انتقال بررسی کردیم
 اثر برخی از پارامترهای مربوط به فرامواد مانند ضخامت و ضریب گذردهی الکتریکی را.می توانند در این نانو ساختارها منتشر شود
 این نانو ساختارها در. فرکانس قطع را به طور موثر تنظیم می کند، مشاهده کردیم که ضخامت فرامواد همانند دمای اعمالی.مطالعه کردیم
.طراحی ابزارهای اپتوالکترونیکی مفید واقع می شوند
. نانوبلور فوتونی، فرکانس قطع، فراماده، ابررسانا-کليد واژه

THz transmittance in superconducting nano-photonic crystal containing
metamaterial
Aslan Zahiri Shadbad, Robabeh Talebzadeh
Department of Physics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
Abstract- Electromagnetic waves transmission at THz in superconducting nano-photonic crystsls containing metamaterials
has been theoretically investigated based on the transfer matrix method together with two-fluid model. The results show the
existence of a cutoff frequency in such structures. Electromagnetic wave is allowed to propagate through the structure when
its frequency is higher than cutoff frequency. We studied the effect of some parameters of metamaterials such as the
thicknesses and electric permeability coefficient. It is seen that this cutoff frequency can be efficiently tuned dependent on
thicknesse of metamaterials, and the operating temperature as well. These structures can be useful in design of optoelectronic
devices.
Keywords: cutoff frequency, metamaterial, nano-photonic crystsl, superconductor.
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بلورهای فوتونی دارای کاربردهای عملی وسيعی در شاخه
های مختلف از جمله در حوزه الکترونيک و فوتونيک
هستند .با انتشار دو مقاله مهم از یابلونویچ و جان در سال
 1987بلورهای فوتونی معرفی شدند [ .]2-1بلور هایی که
به واسطه آرایش تناوبی شان ،امواج الکترومغناطيسی با
فرکانس های معين در آنها انتشار نمی یابد .این ویژگی
بلورهای فوتونی را برای مطالعه مهم کرده است بلورهای
فوتونی به علت ساختار الیه ای متناوب در یک ،دو و یا
سه بعد خواص اپتيکی منحصر به فرد و بسيار کاربردی از
خود بروز می دهند .قابليت تنظيم پذیری طيف تراگسيلی
بلورهای فوتونی از ویژگی های اساسی آنهاست که با
کنترل خواص اپتيکی مواد استفاده شده در طراحی بلور
فوتونی حاصل می شود .بنابراین مواد با خواص اپتيکی
قابل کنترل بسيار قابل توجه اند از جمله این مواد می
توان به ابررساناها و نيز فرامواد اشاره کرد [.]4-3

یک نانوساختار الیه ای یک بعدی را در نظر می گيریم که
هر تناوب آن شامل یک سلول دوتایی از مواد ابررسانا و
فراماده می باشد که  Nبار در کنار هم قرار داده شده اند.
این نانوبلور فوتونی را به اختصار  (M-S)Nمی ناميم.
طرحواره شماتيک از نانوساختار مورد مطالعه در شکل 1
نشان داده شده است .در ارتباط با الیه های ابررسانا،
بيشتر خواص مواد ابررسانا را می توان توسط مدل دو
شاره ای توصيف کرد [ .]4اگر نمونه را بدون اتالف در نظر
بگيریم رسانندگی کامالً موهومی بوده و به تبع آن ضریب
شکست الیه ابررسانا با استفاده از مدل دو شاره ای و
تقریب های اعمالی و استفاده از عمق نفوذ لندن در حالت
دمای غير صفر و بدون اتالف از رابطه زیر بدست می
آید[:]4
1
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2
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فرا مواد که اولين با در سال  1967توسط وسالگو پيش
بينی شدند[ ،]3ساختاری مصنوعی دارند و در سال های
اخير در بلورهای فوتونی مورد استفاده قرار گرفته اند .این
مواد دارای ضرایب گذردهی و تراوایی منفی و در نتيجه
ضریب شکست منفی هستند .در این مواد بر خالف مواد
موجود در طبيعت ،بردار ميدان الکتریکی و بردار ميدان
مغناطيسی و بردار موج یک دستگاه چپگرد را تشکيل می
دهند ،که از این رو مطالعه انتشار امواج الکترومغناطيسی
در این مواد حائز اهميت است [ .]3از طرفی با توجه به
جذب پایين ابررساناها نسبت به فلزات و در نتيجه اتالف
پایين آنها ،بلورهای فوتونی حاوی مواد ابررسانا بسيار قابل
توجه اند [.]4
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که  L  0 / 1  ( )2و  0عمق نفوذ لندن در دمای
صفر درجه کلوین و  Tcدمای بحرانی ابررسانا می باشد.
روش مطالعه ما ،روش ماتریس انتقال است .بر اساس این
روش با استفاده از شرایط مرزی برای پيوستگی مولفه
های ميدان الکتریکی و مغناطيسی ،می توان عناصر دامنه
های تابشی و بازتابشی در دو نقطه به فاصله  zدر هر
یک از الیه های نانوساختار را توسط ماتریسی بهم مربوط
ساخت که این ماتریس مشهور به ماتریس انتقال می
باشد[:]4
()3

هردو نوع بلورهای فوتونی ابررسانا و نيز بلورهای فوتونی
چپگرد به طور مجزا فراوان مطالعه شده اند [ .]5-4با
توجه به خواص اپتيکی منحصر به فرد هر دو گروه مواد
ابررسانا و فراماده ،در این مقاله نانو بلورهای فوتونی با
تناوب دوتایی ابررسانا -فراماده را مطالعه کردیم و طيف
تراگسيل این بلور های فوتونی را با بهره گيری از روش
ماتریس انتقال بررسی کرده و پاسخ اپتيکی این نانو
ساختار های الیه ای را بنا بر نوع و ضخامت الیه ها و ...
مورد بررسی قرار می دهيم.
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که در آن ) k z j  ( / c)  j  j 1  (sin 2  /  j  j

مولفه  zبردار موج در هر یک از الیه ها می باشد و
)  . q j  (  j /  j ) 1  (sin 2  /  j  jبنابراین ماتریس
انتقال کل برای نانوبلور فوتونی دو الیه مورد مطالعه
عبارتست از:
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 -1مقدمه

 -2ساختار و فرمول بندی مساله
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M  ( M 1M 2 ) N

()4

پایين و نيز گاف باند فوتونی در گستره طيفی
 1200-2036 THzمشاهده کردیم بار دیگر با
جایگزینی دی الکتریکی بجای فراماده با همان ضخامت
طيف را رسم کردیم .نتيجه گرفتيم که نانوساختار مورد

که در آن  M 1ماتریس انتقال مربوط به الیه فراماده و
 M 2ماتریس انتقال مربوط به الیه ابررسانا می باشد.

مطالعه فرکانس قطعی در حوالی  190 THz دارد و

2

() 5

همچنين عالوه بر گافی که در فرکانس های پایين ظاهر
شده سه گاف باند براگ نيز دارد .که یکی از گاف باند ها
همپوشانی خوبی با گاف حاصل از نانوبلور فوتونی ابررسانا
شامل فراماده دارد این گاف در گستره

t ( , r ) 

 1266  1776 THz قرار دارد.

شکل  :1نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده(M-S)N

 -3بحث و نتایج
نانوساختار الیه ای  (M-S)Nمتشکل از  N=100تناوب
دوتایی الیه ابررسانا-الیه فراماده مطابق شکل  1در نظر
می گيریم .الیه ابررسانا را از جنس  Nbبا ضخامت

شکل  :3تاثير ضخامت فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
ابررسانا شامل فراماده

 d s  60 nmانتخاب کردیم که دمای بحرانی آن

 TC  9.2 Kو عمق نفوذ الندن آن 0  83.4 nm

با توجه به منشا گاف های فوتونی در بلورهای فوتونی به
نظر می رسد که ضخامت فرامواد گاف های فوتونی را
تحت تاثير قرار دهد بنابراین به ازای ضخامت های مختلف
فرامواد طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی را مطابق شکل 3
رسم کردیم و تغييرات عمده ای را در مقدار فرکانس قطع
ساختار و نيز گستره طيفی گاف بر حسب تغييرات
ضخامت فرامواد مشاهده کردیم طوری که با کاهش
ضخامت فرامواد تا  ،20nmفرکانس قطع تا حوالی
 2300THzجابجا می شود و گاف باند فوتونی دوم دیگر
قابل مشاهده نيست در حالی که با افزایش ضخامت
فرامواد تا  90 nmبر تعداد گاف ها افزوده می شود ضمن
آنکه گاف اولی در حال ناپدید شدن است .بنظر می رسد
افزایش ضخامت الیه فرامواد و به سبب آن تغيير اختالف
راه نوری منجر به تشکيل باند گاف های دیگر و نابودی
گاف اول در طيف تراگسيل نانو بلور فوتونی می شود .به
ازای سایر ضخامت ها ،واضح است که با افزایش ضخامت
فرامواد بر تعداد باند گاف ها افزوده می شود.

می باشد .الیه های فرامواد در نانوساختار را بدون اتالف و

با ضخامت  d m  45 nmدر نظر گرفتيم .فرض کردیم
ضریب گذردهی الکتریکی الیه های فراماده  m  10
و ضریب تراوایی آنها   m  1باشد.

شکل  :2مقایسه طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا  (D-S)Nبا
(M-S)N

مطابق شکل  2با در نظر گرفتن ضخامت های معينی از

الیه ابررسانا  d s  60 nmوالیه فراماده ، d D  45 nm
طيف تراگسيل نانوساختار الیه ای را در دمای اعمالی
 T  4.2Kرسم کردیم .گاف باندی درفرکانس های
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تراگسيلندگی نانوساختار )  T ( , r )  t ( , rمطابق
رابطه زیر وابسته به عناصر ماتریس انتقال کل ساختار
مبی باشد.
2
) ( M 22  M11 )  i( M 12  M 21
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کافيست که دمای اعمالی را تغيير دهيم .بنابراین با در
نظر گرفتن ضخامت های معين از الیه ابررسانا طيف
تراگسيل نانوبلور فوتونی را بررسی کردیم .نمودار تغييرات
فرکانس قطع نانو ساختار را بر حسب دمای اعمالی در
شکل  5رسم کردیم که این تغييرات افزاینده هست.

شکل  :5تاثير دمای اعمالی در فرکانس قطع نانوبلور فوتونی

 -4نتیجه گیری
حضور فراماده در نانوبلور فوتونی ابررسانا باعث افزایش
پهنای باند گاف های نانوساختار می شود طوری که در

گستره  1266  1776 THz باند گاف های این دو

نانو ساختارها باهم همپوشانی دارند .عالوه بر آن فرکانس
قطعی در چنين ساختارهایی وجود دارد که با افزایش
ضریب گذردهی و ضخامت الیه های فرامواد بسمت
فرکانس های کوچکتر جابجا می شود .اما بسته به
پارامترهای مختلف نانوساختار ،فرکانس قطع آنها در
گستره  570  600 THz رخ می دهد .نتایج نشان

داد که با افزایش دمای اعمالی تا نزدیکی دمای بحرانی
ابررسانا ،فرکانس قطع نانو ساختار به سمت فرکانس های
باالتر جابجا می شود.
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شکل :4تاثير ضریب گذردهی فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور
فوتونی ابررسانا شامل فراماده (M-S)Nبرحسب ضخامت فراماده الف)

  m  10ب)   m  6و ج)  m  2

از آنجایی که ضریب شکست الیه ابررسانا تابعی از دما می
باشد برای بررسی تاثير ضریب شکست الیه ابررسانای
موجود در ساختار بر روی طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
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از خواص منحصر بفرد مواد می توان به ضریب شکست
آنها اشاره کرد .بنابراین وابستگی طيف تراگسيل نانوبلور را
به ضریب گذردهی فرامواد مطالعه کردیم و این وابستگی
را مطابق شکل  4رسم نمودیم .ضخامت الیه ها را ثابت در
نظر گرفتيم .تغييرات ضریب گذردهی فرامواد مشابه
ضخامت آن ،تاثير عمده ای در تعداد و نيز فرکانس قطع
نانو بلور فوتونی دارد .از آنجایی که پارامتر ضخامت و
ضریب شکست دو پارامتر و مشخصه مهم بلورهای فوتونی
است که از طریق رابطه براگ ( که تعيين کننده محل
گاف ها ی فوتونی در بلورهای فوتونی می باشد) در محل
تشکيل گاف ها تاثير گذار هستند .در واقع با تغيير ضریب
گذردهی فرامواد ،جنس الیه تشکيل دهنده بلور فوتونی
عوض می شود طوری که بنظر می رسد که با نانوبلور
فوتونی دیگری سروکار داریم.
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