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رسانا با اثر فوتونی حاوی نیمه هایربلوامواج تراهرتز در شبه خواص تراگسیلی

 گرمایی

 علیرضا کشاورز، علی باصری

 دانشگاه صنعتی شیرازی فیزیک، دانشکده

a.baseri20@gmail.com, keshavarz@sutech.ac.ir 

، بسبیار مورد توهه قرار شبده یک بعدی به دلیل قابلیت در کنترل و تنظیم امواج تراگسبیل بلورهای فوتونیشببه امروزه –چکیده 

شبهالیهاند. در این تحقیق، با انتخاب گرفته شینههایی با آرایش  سانا که در بازهنیمهحاوی  و ی طولتناوبی از توالی بی راهرتز به ی تر

ها عالوه بر اینکه گونه از محیطها و طیف تراگسببیلی  مورد ارزیابی قرار گرفته اسببت. اینپذیری گافباشببد، تنظیمدما حسببام می

ستفاده قرار گیرند، میتواند  به عنوان فیلترها یا آینهمی سیار بتوانند دارای قلههای تراهرتز مورد ا سیلهای ب ی اریک و مطلوب تراگ

  نیز باشند.

 تناوبی، اثر گرمایی، امواج تراهرتز، بلور فوتونی.آرایش شبه -کلید واژه

Transmittance properties of Terahertz waves in the photonic crystals 

containing semiconductor with thermal effect 
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Physics Department, Shiraz University of Technology 

a.baseri20@gmail.com, keshavarz@sutech.ac.ir 

Abstract- Today, the one-dimensional quasi-photonic crystals, are extensively paid attention because of their 

capabilities in controlling and modulating the transmitted waves. In this investigation, by choosing the layers with 

the quasi-periodic arrangement of maximum length sequence and containing semiconductor, which is sensitive to 

the temperature in Terahertz range, tunability of the photonic bandgaps and transmittance spectrum are 

evaluated. Besides such media can be used as Terahertz filters and mirrors, they could also contain too narrow 

and desired transmittance peaks. 
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 قدمهم  -۲

Tی امواج تراهرتز که معموال در بازه H z1۰-GHz 1۰۰  

امواج  ی است که بهآخرین طیف شود،تعریف می

یشرفت در پ ،امروزه .اضافه شده است الکترومغناطیسی

 به یک فناوری ،این امواجمطالعه و شناسایی جوانب مختلف 

م علو هایشده است و اکنون با گستره منجرای بین رشته

بسیاری در ارتباط است. برخی از کاربردهایی که تاکنون از 

اند به شرح زیراند: مند شدهفناوری تراهرتز بهره

پزشکی و داروسازی،  تحقیقات غذایی، شناسی،زیست

 مایی،نهای امنیتی و پزشکی، بینابمخابرات، تصویربرداری

 .[۲،1] خأل تراهرتز و غیره میکروسکوپی، الکترونیک

از جمله ساختارهایی  (11DPCs) ورهای فوتونی یک بعدیبل

ی فناوری تراهرتز نقش مهمی هستند که در توسعه

ریب ضها، که کار رفته در این محیطاند. مواد بهداشته

ی، اتوانند عالوه بر آرایش دورهشکست متفاوتی دارند، می

 ،(۲MLSی طول )بیشینه توالی ای از قبیلدورهآرایش شبه

 5و فیبوناتچی 4دوگانهتوالی (، 3M-Tمورس )-دوتار ساخ

حاضر، که بر مبنای روش ماتریس  یدر مطالعه باشد. داشته

ی خاصی از فیلترهای تراهرتز انتقال صورت گرفته، گونه

بررسی شده است که اثرات گرمایی نقش به سزایی در 

پذیری نوار گاف تراگسیلی دارد و ساختار کنترل و تنظیم

از  و ای از ناخالصی استبلور فوتونی آن که شامل الیهشبه

تواند ی خود میکند که به نوبهتبعیت می MLSآرایش 

 ی جدیدی در بخش ادوات تراهرتز محسوب شود.مطالعه

 مبانی نظری  -۲

 هایبا ضریب شکست هاییالیه اگر محیط مورد نظر را شامل

توان پارامترهای م، به هر الیه مییمتفاوت در نظر بگیر

                                                        
 

 
1 dimensional Photonic Crystals-One 

۲ Maximum Length Sequence 
3 Structure Morse-Thoue 

گذردهی )
j( تراوایی ،)

j( و ضخامت )
jd .نسبت داد )

با استفاده از ماتریس  الیه، هر پرتو ورودی و خروجی در

 [:3]شود ها مرتبط میانتقال زیر به دیگر الیه
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 jp ( وبردار موج Z ی)مؤلفه jk پارامترهای به ترتیب در اینجا

 شوند:به صورت زیر تعریف می TE برای مد

(۲)        , 
   21 sinj j j j jk c      

  

(3)           .    21 sinj j j j jp       

 c و( فرض شده Z+)خأل و در جهت  ر فضاید ،در اینجا ساختار

ماتریس انتقال کل ساختار اکنون  سرعت نور در این فضا است.

 شود:تعریف میچنین مورد نظر 
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این های های ساختار است. بر طبق المانبرابر تعداد الیه Nکه 

 :برابر است با ماتریس، ضریب تراگسیل

(5)  . 
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؛ که با زمینه استپس هایمربوط به محیط Fpو  ipدر اینجا 

 های تراگسیلی. سرانجام کمیتباشندمی 1ر توجه به فرض، براب

() و بازتابندگی () د:آینمی بدست از روابط زیر 

(6)                   1   2
,F

i

p
t

p
   

ی بازه در InSb رسانایبه سبب حساسیت دمایی گذردهی نیمه

پذیری نوار تنظیم توان از آن به خوبی در جهتامواج تراهرتز، می

گذردهی این  بنابر مدل درود، تراگسیلی استفاده نمود.گاف 

 :[4] برابر است با رسانانیمه

(7)       2 2

B p i       

15.68 آنکه در   الکتریک استاتیک، برابرثابت دی 

 و برابر ثابت میرایی  ،ایبرابر فرکانس زاویه

4 Double Sequence 
5 Fibonacci 
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2
0p e m   N که در آن  ؛برابر فرکانس پالسما است

0.015 em m   319.1و 10em kg  برابر جرم  به ترتیب

الکترون و نیز بار e د.باشمی جرم الکترون و مؤثر الکترون

N،  چگالی بار ذاتی در واحد𝑐𝑚−3  به صورت زیر  واست

 :شودتعریف می

(۸)                    14 3 2 0.26
5.76 10 exp

2 B

T
k T

 
   

 
N 

T  بیانگر دما برحسب کلوین، وBk باشد.ثابت بولتزمن می 

 و بحث سازیشبیه  -۳

ی به عنوان الیه InSbرسانای نیمه ازدر ساختار ارائه شده، 

B 2الکتریک دی وZrO (= 4/41 ،= ( به عنوان 1

 MLSتناوبی از استفاده شده است؛ که آرایشی شبه Aی الیه

یک توالی شبه تصادفی از طول  MLSدهند. را تشکیل می

2 1nL   ی عنوان الیه نیز به ناخالصی هوا .[5] باشدمی

Cی ، در بین دو دورهMLS جایگذاری شده است 3ی مرتبه 

)در جهت  Zفرودی به صورت عمود و در جهت  TEو پرتو 

، بنابراین .تابدبه ساختار می (ت ضریب شکستتغییرا

را به لحاظ شماتیک به صورت  ارائه شده ساختار توانمی

   
N N

BAABABB C BAABABB که  نشان دادN  همان

 هایضخامت .در نظر گرفته شده است 4 ها و برابرتعداد دوره

A ،B  وC 1۲با  اندبه ترتیب برابرm ،m3  وm16 .

 ۰شده است )ندر این ساختار، اتالف در نظر گرفته   و )

، ۲4۰، ۲1۰، 1۸۰، 15۰دماهای اعمال شده بر آن برابراند با 

مشاهده  1شکل گونه که در کلوین. همان 3۰۰و  ۲7۰

 های اصلی تراگسیلی به سمتشود، با افزایش دما گافمی

ها نیز شوند و پهنای آنجا میهای باالتر جابهفرکانس

 ۲Aو  1Aهای اصلی پهنای گاف در اینجاشود. باریکتر می

 ۲Bو  1B، 66۰/۰و  447/۰به ترتیب برابر  THzبر حسب 

 1D، 6۲۸/۰و  47۲/۰برابر  ۲Cو  1C، 647/۰و  476/۰برابر 

و  4۲6/۰برابر  ۲Eو  1E، 593/۰و  469/۰برابر  ۲Dو 

به  .باشندمی 4۰۰/۰و  346/۰برابر  ۲Fو  1F، و 5۲1/۰

 های بسیارهایی که تراگسیلی داریم، قلهعالوه، در قسمت

 ی هر کدام از همباریک و مطلوبی وجود دارد که فاصله

هر  ضخامت افزایش باباشد. می THz۰3/۰تقریبا برابر با 

بیشتر  ی اصلیها، تعداد گافBو  Aهای کدام از الیه

mهای به ضخامت شود. به طور مثال، برای الیهمی

5/3=A  وm15=Bی و فاصله 4ها برابر ، ، تعداد گاف

. اما در (۲)الف( شکل) باشدمی THz۰۲/۰ها تقریبا برابر قله

، و افزایش هاصورت کاهش ضخامت، با کاهش تعداد گاف

ها مواجه خواهیم شد: به طوری ها و پهنای آنی قلهفاصله

های اصلی تعداد گاف m1=Bو  m3=Aکه در شرایط 

 اهها نیز به همری قلهو فاصله یافتهکاهش  1تراگسیلی به 

 یابند )شکلافزایش پیدا می THz1/۰افزایش در پهنا، تا 

ی هوا نیز باید گفت که افزایش یا در مورد الیه (.۲)ب(

های اصلی تراگسیلی گاف تعداد آن هیچ نقشی در کاهش

افزایش  شود که بامشاهده می وجود،بااین نخواهد داشت.

 به ترتیب هاپیک ی، فاصلهm16 ات m۰ضخامت آن از 

 THz۰4/۰یا  THz۰3/۰تا  THz ۰۲/۰یا  THz۰1/۰از 

ی کمینه ،یابد. همچنین در حالت کلیگسترش می

های این نواحی )نواحی غیر از تراگسیلی در برخی از قسمت

 هایضخامت راصلی تراگسیلی(، د هایی گافمحدوده

 ( به صفرm5ی حدودا کمتر از بسیار کم )در محدوده

ی این امر در تمام ،Cی وجود الیه و در صورت عدم رسدنمی

 صورت عدمر  یابد. همچنین، دمینواحی ذکر شده تحقق 
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: نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس در دماهای مختلف رسم شده 1شکل 

ها کنیم، گافاست. هرچه از دمای کمتر به سمت دماهای بیشتر حرکت می

 یابند.های باالتر انتقال میکوچکتر و به سمت فرکانس

http://www.opsi.ir/


همین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، بیست وپنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازد

 1397بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

36۸ 

 قابل دسترسی باشد. www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
0

0.5

1

Frequency (THz)

T
ra

ns
m

itt
an

ce

(a)

0

0.5

1

0

0.5

1

0

0.5

1

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
0

0.5

1

Frequency (THz)

Tr
an

sm
itt

an
ce

(b)

 ۲7۰، ۲1۰، 15۰: نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس در دماهای ، ۲ شکل

𝑑𝐶 و ضخامت )از پایین به باال( کلوین 3۰۰و  = µ16m  در(a) 𝑑𝐴 =

3/ 5µ 𝑚 و 𝑑𝐵 = 15µ 𝑚، (b )𝑑𝐴 = µ3𝑚 و 𝑑𝐵 = µ1𝑚. 

ا شوند تمیی غیر مجزا شکافته ها به دو قلهحضور آن، قله

قله تبدیل به یک تک m16جایی که در ضخامت 

 زی افزایش این الیه برای مقادیر بزرگتر اشوند. در ادامهمی

m16ها ، دوباره به صورت نوسانی به عمق این شکاف

این پدیده برای  .(3)شکل  افزوده و کاسته خواهد شد

، تقریبا برای هر سه نواحی m1۰تا  m ۰ ضخامت از

 تا قبل از m1۰های اصلی تراگسیلی، و از غیر از گاف

m16 ی بیشتر برای ناحیهI افتد و برایاتفاق می 

 ، ازIIIو  IIدر نواحی  m3۰تا  m16های بین ضخامت

 تا m45، و از IIو  I در نواحی m4۰تا  m35حدودا 

m55 در نواحی I و III یابد.تحقق می 

 گیرینتیجه  -۴

که ، InSbرسانای در این تحقیق، به دلیل وجود نیمه

 پذیری گذردهی آن به شدت به دما حساس است، تنظیم
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: نمودار تراگسیلی بر حسب فرکانس، در ساختار ارائه شده، در حضور 3شکل 

از پایین ) کلوین 3۰۰و  ۲7۰، ۲1۰، 15۰،  دماهایی ناخالصی هوا، در الیه

 (.به باال

 

 آید. ازفوتونی اصلی به وجود می مطلوبی در نوارهای گاف

های تراگسیلی بسیار قله MLSی طرفی استفاده از آرایه

که وجود  گذاردباریکی در نواحی امواج عبوری بر جای می

. شودها میی ناخالصی هوا باعث شکافتگی در آنالیه

 الکتریکرسانا و دیهای نیمهالیه همچنین تغییر ضخامت

پذیری در تعداد نوارهای گاف فوتونی نیز باعث یک تنظیم

 شود.ها میاصلی، و فاصله و پهنای قله
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