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-  پهي با واوًباریکٍ سُمً ي سه حفهٌَا- کاياک واوًباریکٍ بلًرفًتًو فابه
ًٌَا باریکشذ
 احٕدرضا دارائیٚ یفردٙ ٔحسٝعاطف
ٖداٞ زا،ٖچستاّٛ تٚ ٖ سيستاٜ دا٘طٍا،ّْٛ عٜ دا٘طىد، فيسیهٌٜٚر
َوًا-ٌ فاکتًر کیفیت ي تًزیع مذ محبًس در کاياک واوًباریکٍ بلًرفًتوًو متشوک از چُوار حفوه، طًلمًج،ٍچکیذٌ – در ایه مقال
 طًلمًج مذ مًرد بهرس جُوت. مًرد بهرس قهار گهفتٍ است، ًَا آیىٍ َا-ٌ ي آرایٍ وٍ تای حفه، ًباریکشذٌ در طهفیه کاياک سُم
 تغییهات ثابت شبکٍ ي.تًلیذ ي تقًیت در واوًکاياک با تغییه پارامتهَا َىذس مختلف ساختار کاياک واوًباریکٍ بلًر فًتًو اوتخاب شذ
 را01411  مذ با کیفیوت حوذيد،ٌ يجًد حفهٌ َا باریک شذ. تقًیت فاکتًرکیفیت مذ را در پ دارد،ٍتعذاد حفهٌَا آیىٍا در واوًباریک
 وتایج وشان دادوذ کوٍ باریوک. حفهٌ باریکشذٌ طهفیه واوًکاياک میسه گهدیذٌ است4  واوًمته مکان55 ایجاد ومًد کٍ بٍ ازا کاَش
،  در افزایش فاکتًر کیفیت از طهیق تمهکز بیشته شذت مذ در میاوٍ ي در وتیجٍ در کاَش حجم مذ ي پهاکىوذگ،شذگ سُمً کاياک
.مؤثه ياقع م گهدد
.ِتیفيسیهٛٔ َٛ وأس،ٜای تاریهضدٛٞ-ٜ سری حفر،ٝتاریىٛ٘ ٘ا،ر ويفيتٛ فاوت،٘یٛتٛر فّٛ ت-ٜاشٚوّيد

Fabry-Pérot Based Photonic Crystal Nanobeam Cavity, With
Parabolic-Nanobeam Accompanied by Taper Air-Holes
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Abstract- In this paper, wavelength, quality factor (Q) and confined mode distribution in the photonic crystal nanobeam
cavity containing tapers with 4 air-holes nearby parabolic form narrowed nanocavity with couple of 9 air-holes mirrors are
investigated. A high-Q mode was chosen to be created and enhanced by changing structural parameters of the nanobeam
cavity. Variation of lattice constant and tapers, and number of air-holes in the mirrors offer improvements in the quality
factors. The Q-values as high as 10410 are obtained by hiring couple of the tapers which their 4 air-holes centers have 25 nm
reductions in positions. The results showed that the increasing in the Q-values occur as a consequence of more concentration
of mode in the combined parabolic shape nanocavity and air-hole centers displaced tapers, and therefore reduction in
diffraction and modal volumes.
Keywords: Photonic Crystal, Fabry- Pérot, Quality Factor, Parabolic Nanobeam, Taper Air-Holes, COMSOL Multiphysics.
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 8تا  10ت ،1392 ٕٟٗدا٘طٍا ٜصٙعتی ضيراز

-0مقذمٍ
٘ا٘ٛواٚانٞای تّٛر فٛت٘ٛی ایجاد ضدد ٜدر ٔحي دی ضدأُ
دیاِىتریه٘ -يٕرسا٘اٛ٘ ،ر را در حجٓ وٛچىی در ٔمياس
وسددری از ٔىعددة طددَٔٛدد٘ ٛددٛر در ٔحدديحٔ ،حثددٛس
ٔیوٙٙد[ .]1فاوتٛر ويفيت تسديار تدسري ٔددٞا  ٚحجدٓ
ٔدی وٛچه در ایدٗ ٘ا٘ٛسداتتارٞا ،وارتردٞدای یدیدد ٚ
ٌستردٜای را در حي دٞٝدای ٔتتّدم ٔا٘ٙدد ِيسرٞدای تدا
آسددتا٘ ٝیددایيٗ ،ایتيدده يرت ددی ،تحمددك آزٔایطددا
اِىترٚدیٙأيه وٛا٘تٔٛی وداٚان در ٔحديح ٔدٛاد حاِدت
یأد  ٚفيثر ٔتاترا ٘ٛری دار٘د[.]2-4

()1

Q  ω0 / ω

و ω 0 ٝفروا٘س تطدید ٔد  ω ٚیٟٙا لّٔ ٝد در ٘صدم
ارتفا ٔاوسیٕٓ است [.]5-7

-5واوًباریکٍ بلًرفًتًو با حفهٌَا باریکشذٌ

ساتتار ٘ا٘ٛتاریى ٝتّٛر فٛت٘ٛیٕٞ ،اٖطٛری و ٝدر طرحٛارٜ
ضىُ٘ 1طاٖ داد ٜضد ،ٜدارای آرای ٝتٙاٚتی از حفدرٜٞدای-
ٛٞا ( )air-holesدر یه تيغٛٔ ٝیثر ٘يٕرسا٘ای طٛیدُ تدا
س ح ٔم ع ٔست يّی تد ٝیٟٙدای  ٚ wارتفدا  hوٕتدر از
٘يٓط ، َٛٔٛاست.

ساتتار ٘ا٘ٛتاریى ٝتّٛرفٛتد٘ٛی در ایدٗ ٔماِد ،ٝضدأُ یده
ردیم از حفرٜٞایٞ-دٛا اسدت ود ٝدر طد َٛیده ٔدٛیثر
فٛت٘ٛی تد ٝیٟٙدای  500 nmایجداد ضدد ٚ ٜدارای ضدریة
ضىست ٔؤثر ٔ 3/19یتاضد.
در ایٗ ٔماِ ،ٝل ثص ٛٔ TEرد ٔ اِع ٝتٛد ٜاسدتٔ .مدادیر
فاوتٛر ويفيت زیاد تدست آٔدٚ ،ٜاتست ٝت ٝا٘تتاب صحيح
یارأتر حفرٜٞا ،و ٝضدأُ ل در حفدرٜٞدا ،فاصدّ ٝدٚرٜای
حفرٜٞای آیٝٙای ،ا٘دازٔ ٜتتّم ثاتت ضثى ٚ ٝل رحفرٜٞا
در تتص تاریه ضد ٚ ٜط َٛواٚان است .تعداد حفرٜٞای
دٚرٜای تاریددهضددد ٜدر اطددرا ودداٚان ( )NTIتدد 4 ٝعدددد
تٟيٝٙسازی ضد ٜاست .ساتتار در ٘ظر ٌرفت ٝضد ،ٜضدأُ
یدده ت ده حفددر ٜتاریدده ضددد ٜدر ٘احيدد ٝدٚر از ودداٚان
( )NTO=1در طرفيٗ  ٚآیٞٝٙدا ضدأُ  4حفدر ٜدٚرٜای تدا
ل ر ) ٚ 180 nm ،(dثاتت ضثىٔ ،350 nm ،(a) ٝیتاضدد.
ٔمدار فاوتٛر ويفيت ٔ 3440حاسثٌ ٝردید ٚ ٜطدَٔٛدٛ
ٔد تطدید  ٚ 1583/9 nmیٟٙا در ٘صدم ارتفدا ٔداوسیٕٓ
لّددٔ ٝددد ( ،0/46 nm )FWHMتددرای ودداٚاوی تدد ٝطددَٛ
 390nmتدست آٔد ٜاست .ترای واٚانٞایی ت ٝطدnm َٛ
ٔ ،490 nm ،465 nm ،440 nm ،415مددددادیر فدددداوتٛر
ويفيت ٔحاسدث ٝضدد ٜتد ٝترتيدة ،2210 ،2800 ،3500
 1010تدست آٔدد ٜاسدت .تدا تٛید ٝتد ٝضدىُ ،2فداوتٛر
ويفيدت تدا تغييدر طد َٛوداٚان از  390 nmتدا 415 nm
افددسایص  ٚاز  415 nmتددا  490 nmودداٞص یافتدد ٝاسددت.
ٕٞچٙيٗ ،ترای واٚانٞایی تدا طدٔ َٛتتّدم تدا افدسایص
ٌاْٞای  ،25 nmیاتٝیایی يریىٛٙاتت ٔد ٔحثدٛس تدٝ
سٕت طٞ َٛٔٛای وٛچىتر تٝترتية ،1532/4 ،1558/6
٘ 1483/2 ٚ1506/8ا٘ٔٛتر ٔطاٞدٔ ٜیضٛد.

w
h

ضىُ  :1طرحٛار ٜیه ٘ا٘ٛتاریى ٝتّٛر فٛت٘ٛی ،و ٝدارای آرای ٝتٙاٚتی از
حفرٜٞایٛٞ-ا در یه تيغٛٔ ٝیثر ٘يٕرسا٘ای طٛیُ تا س ح ٔم ع
ٔست يّی ت ٝیٟٙای  ٚ wارتفا  hوٕتر از ٘يٓط ، َٛٔٛاست.

یه ٘ا٘ٛواٚان را ٔدیتدٛاٖ تدا تدرٓٞزدٖ ٘ظدٓ در آرایدص
تٙاٚتی حفرٜٞایٛٞ -ا  ٚایجاد ٘مص ،در ٔروس ٔٛیثر تّدٛر
فٛت٘ٛی ایجاد ٕ٘ٛد[ .]2-5ایٗ ٘مصٔ ،یتٛا٘د ت ٝطٛر سادٜ
ت ٝصٛر یاتجا ضدٌی چٙد حفرٛٞ ٜا در یٟت دٚر ضدٖ
از ٔروس واٚان تاضٙد ٚ ،یا ٔثالً ٔ داتك ضدىُ ،1از حدف
یه حفرٛٞ -ٜا از اچي ًٙضدٖ (عالٔدتٌدفاری ضدد ٜتدا
ضرتدر) تدست آید ود ٝفادای ایجداد ضدد٘ ،ٜا٘ٛوداٚان را
تطىيُ ٔیدٞد .ا٘دازٛٔ ٜیثر  ٚاتعاد ضدثى ٝتّدٛر فٛتد٘ٛی
طٛری طراحی ضدٜا٘د ؤ ٝد ٔٙتطدر ضدد ٜدر ٔدٛیثر در
٘احيٌ ٝا ٘ٛاری ا٘رشی تّٛر فٛت٘ٛی ٔتطىّ ٝلرار ٌيرد.
٘ٛر در در٘ ٖٚا٘ٛواٚان تدر دٔ ٚثٙدا ٔحددٚد ٔدیضدٛد در
أتداد ٔحٛر ٔٛیثر ،تٛسح آرایص دٚرٜای حفرٜٞدای ٞدٛا
(تازتاب تراي) وٙٔ ٝطاء ٌدا ٘دٛاری فٛتد٘ٛيىی سداتتار
است ٚ ،در یٟت عٕٛد تر ٔٛیثر تٛسدح اتدتال ضدریة
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ضىست در س ح ٔطترن ٛٞا٘-يٕرسا٘اٛٞ-ا در طدرفيٗ ٚ
تاال  ٚیایيٗ (تازتاب داتّی وّی)[ .]1, 6-9
از یارأترٞای ٔ ٟٓدر ایٗ ٘ ٛسداتتارٞا ،فداوتٛر ويفيدت
(ٔ )Qدٞا است و ٝوٕيتدی تدد ٖٚتعدد تدٛد ٚ ٜچٍدٍ٘ٛی
ٔحدٚد ضدٖ فٛتٖٞٛا در ٖٚواٚان را تد ٝتدٛتی تٛصديم
ٕ٘ٛد ٚ ٜترای ٔحاسث ٝآٖ ،از رات  )1( ٝاستفادٔ ٜیضٛد:

تيستٕيٗ وٙفرا٘س ایتيه  ٚفٛت٘ٛيه ایراٖ تٕٞ ٝرا ٜضطٕيٗ وٙفرا٘س ٟٔٙدسی  ٚفٙاٚری فٛت٘ٛيه ایراٖ
٘دا٘ٔٛتر ،تغييدرا ٘ٛسدا٘ی داضدت ٚ ٝتعدد از آٖ افدسایص ٚ
تثثيت یافتد ٚ ٝدر ٔ d=280 nmمددار آٖ دٚتدار ٜوداٞص
ٔییاتد .تيطتریٗ ٔمدار فاوتٛر ويفيدت حددٚد  20550در
طددَٔٛدد ٚ 1459.1 nm ٛوددٓتددریٗ ٔمدددار آٖ  1850در
ط 1474 َٛٔٛاتفاق ٔیافتد.

.NTO=1

در ضىُ -3اِم ،طرحٛار ٜیه ٘ا٘ٛتاریى ٝتّٛرفٛت٘ٛی تا سدٝ
حفرٛٞ-ٜای تاریه ضد ٜدر ٘احي ٝدٚر از وداٚان ()NTO=3
 ٚدر ضددىُ -3ب  ، ٚاٍِددٛی دٚتعدددی ٔؤِفدد Sx ٝتددردار
یٛئيٙتئ ًٙد یایٔ ٚ ٝد ٔرتث ٝد ْٚتا استفاد ٜاز ٘درْافدسار
وأس َٛتا رٚش إِاٖ ٔحددٚد در حدٛز ٜفرودا٘س٘ ،طداٖ
داد ٜضد ٜاست.
(اِم)

(ب)

NTI

ط َٛواٚان

N

ضىُ  :4تغييرا ط ٚ َٛٔٛفاوتٛر ويفيت ٔد یای ٝترحسة تغييرا
ل ر حفرٛٞ-ٜا در آی ٝٙتا تعداد .N=5

در ضىُ ٕٛ٘ ،5دار ٚاتستٍی افسایطی طدَٔٛدٔ ٛدد یایدٝ
ترحسة تغييرا ثاتت ضثى ٝحفرٜٞا در آیٞٝٙای طدرفيٗ
را ٘طاٖ ٔیدٞد .افسایص ط َٛٔٛتا ثاتت ضثى350 nm ٝ
ادأ ٝیافت ٚ ٝفمح در ٔرحّ ٝیایدا٘ی وداٞص ٔدییاتدد ،ودٝ
دِيددُ آٖ را ٔددیتددٛاٖ تدد ٝتغييددر ٔرتثددٔ ٝددد ٘سددثت داد.
ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝطاٞدٔ ٜیضٛد ،فاوتٛر ويفيت ٔد یاید ٝدر
٘احي ،a=310-330 nm ٝدارای ٔمادیر افسایصیافتدٝای تدا
ٔمدار تيطي ٝٙتمریثدا  20430در طدَٔٛد ،1465/55 ٛتدٝ
ازای ٔ a=315 nmیتاضد.

NTO

x

( )
ضىُ  :3اِم) طرحٛار ٜساتتار یه ٘ا٘ٛتاریى ٝتّٛر فٛت٘ٛی تا ،N=5
ط َٛواٚان  NTO=3 ٚ NTI=4 ،440 nmاٍِٛی د ٚتعدی  Sxب) ٔد
یایٔ ) ٝد ٔرتث ٝد.ْٚ

ٕٞا٘ ٛر و ٝدر ضىُ دیدٔ ٜیضٛدٔ ،د یای ٝدارای لّٞٝای
تٕروسی در ٘احئ ٝيا٘ی واٚان تٛد ٜدر حداِی ود ٝضدد
ٔ ٛترای ٔد ٔرتث ٝد ٚدر ایٗ ٘احئ ٝيا٘ی وداٞص یافتدٝ
ِٚی تٕروس آٖ در ٘احي ٝآیٞٝٙای طرفيٗ ٚالع ٔیٌردد.
در ادأ ٝتحميك ،ترای ساتتار  ، N=5 ٚ NTO=4ل ر یدٙ
حفرٛٞ-ٜا در آی ٝٙد ٚطر واٚان تغيير داد ٜضد٘ ٚ ٜتای
در ضىُ ٘ 4طاٖ داد ٜضدد ٜاسدتٕٞ .دا٘ ٛری ود ٝدیددٜ
ٔیضٛد ،تا افدسایص ل در حفدرٜٞدا تدا  ،d=280 nmر٘ٚدد
واٞطی ترای طٞ َٛٔٛای ٔد یایٔ ٝطداٞدٔ ٜدیضدٛد .در
ایٗ ٚضدعيت ،فداوتٛر ويفيدت تد ٝازای ل رٞدای تدا 200

ضىُ  :5تغييرا ط َٛٔٛتطدید  ٚفاوتٛر ويفيت ٔد یای ٝتر حسة
تغييرا ثاتت ضثى ٝحفرٜٞا در آیٞٝٙای طرفيٗ تا .N=5 ٚ NTO=4

ترای ٔد دٕٞ ٓٞ ْٚدا٘ ٛری ود ٝدر ضدىُ ٘ 6طداٖ دادٜ
ضد ،ٜتا افسایص ل ر حفرٜٞا در آیٞٝٙدا ،طدَٔٛدٔ ٛددٞا
واٞص ٔییاتدِٚ ،ی فداوتٛر ويفيدت ر٘ٚدد افسایطدی را تدا
ٔيساٖ حدٚد د ٜتراتر ،طی ٔیوٙد.
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ضىُ  :2طيم ضد  ٚطٞ َٛٔٛای ٔدٞای ضثيٝسازی ضد ٜترای
واٚانٞایی تا ط 300َٛاِی ٘ 490ا٘ٔٛتر ،تا ا٘تتاب تٟي، N=4 ٝٙ
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عتی ضيرازٙ صٜ دا٘طٍا،1392 ٕٟٗ ت10  تا8
ر ويفيدت ٔداوسیٕٓ سداتتارٛ فداوت.ردار استٛزیادی ترت
دٚ دارای ٔمداری در حدد، سازیٝٙيٟرد تررسی لثُ از تٛٔ
دایٜٞ ضدعا حفدرٚ ٝ ثاتت ضثىٍٝأیوٙٞ ٚ ٜدٛ ت3500
، ضددٜان تغييدر دادَٚ وداٛ طدٚ ٝتاریىدٛ٘ان ٘اٚر واٚٔجا
ٝر ويفيدت تدٛ فداوتٝ در ٘تيجدٚ ٜص اتال ضددٞتاعث وا
. افسایص یافت20550 دٚ ای در حدٜٔمدار تسيار لاتُ اضار
داییٟ ا٘تٜ٘دٛای تاریده ضدٛدٞ-ٜتغيير تعدداد سدری حفدر
يٗ افدسایص تعددادٕٙچٞ ٚ ارٟ چٚ ،ٝ س،ٚ دٝ تN TO  1 از
ٜددٌی ضددٙص یراوٞ ٔسید واٝجر تٙٔ ،اٞٝٙا در آیٜٞحفر
ان راٚالعی واٚ  یسئی حجٓ ٔدیٚ یٕٙر ضٛطٝ تٝ اٌرچٚ
رٛ فداوتٝایتاً تاعث افسایص لاتُ ٔالحظدٟ٘ ،وٕی ٔیافساید
. استٜويفيت ٌردید

ْ ترحسة تغييراٚر ويفيت ٔد دٛ فاوتٚ َٛٔٛ تغييرا ط:6ُضى
. N  5 ای تاٝٙا آیٜٞل ر حفر

-ٜر ويفيت ترحسة تعدداد حفدرٛ ٔمدار فاوت،7 ُدر ضى
دارٟ یا چٝ س،ٚ د،ا ترای یهٞٝٙدر در آیٙٔ ایٜرٚای دٛٞ
ٜ ضددٜان ٕ٘ایا٘ددٚر از وداٚ دٝ در ٘احيدٜ تاریهضددٜحفر
ایٛدٞ-ٜ تا افسایص تعدداد حفدر، NTO  4ٚ1  ترای.است
ر ويفيت تداٛسازی ٔمدار فاوتٝٙيٟ٘د تٚ ر،8 ٝ ت5 ا ازٞٝٙآی
ٚ ،دٛ ٔدیضدٜ تراتر دیدد10 دٚ تا حدٝافسایص لاتُ ٔالحظ
رٛ ٔمددار فداوتNTO  3ٚ2  تدرایٝایٗ در حاِی است و
ای آ ددازٜ لاتددُ اضددارٚ  تددا ٔمددادیر زیدادترٝويفيدت اٌرچدد
.ص ٘يس استٞ حتی واٚ تيسِٚی دارای افتٚ ،ٌٜردید
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ای ترای یه اِیٜرٚای دٞٝٙر ويفيت تر حسة تعداد آیٛ فاوت:7 ُضى
انٚر ازواٚ دٝ در ٘احيٜ تاریهضدٜ حفر4
. a  350nm ، c  440nm ، d  182nm ٚ

وتیجٍگیه-3
ایٞانٚواٛ٘ر ويفيت ٘اٛ افسایص ٔمادیر فاوت،ِٝدر ایٗ ٔما
سدازیٝدٙيٟ تٚ ٘یٛتدٛر فّٛ تٝتاریىٛ٘ در ساتتار ٘اّٝٔتطى
ٝ٘ی تدٛتدٛدای فٞرّٛ ت. اسدتٝرد تررسی لرار ٌرفتدٛٔ ،ٖآ
 تداٚ دٙسدتٞ ا تسديار حسداسٛدٞ-ٜدای حفدرٞتغيير ل ر
ٖ ٔيدساٝر ويفيت تدٛ فاوت،اٜٞچه در ل ر حفرٛتغييری و
ٕيدتٞ سدازی آٖ از اٝدٙيٟاترایٗ تٙزیادی تغيير ٔییاتد ت
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