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مقاله برای طراحی ساختاری با ضریب شکست موثر منفی از بلور فوتونی دو بعدی متشکل از شبکه مربعی با سطح این در  –چکیده 
محدود درحوزه زمان های الکتریکی و مغناطیسی منتشره در ساختار با استفاده از روش تفاضل میدان. شودمقطع بیضی استفاده می

نتاای    .شودفرکانس مربوط به این بلور با استفاده از روش بسط موج تخت رسم میهای همساختار نواری و منحنی. شودمحاسبه می
 .های با سطح مقطع  بیضوی بر وضوح تصویر تاثیر قابل توجهی دارددهد که تغییر زاویه میلهبه دست آمده نشان می

 تونی مدرج، روش تفاضل محدود حوزه زمان، سطح مقطع بیضی، منحنی هم فرکانس بلور فو -کلید واژه

Investigation of image resolution in different angles by using two-

dimensional Graded Photonic Crystals  with elliptical Cross-Section 

and negative index 

1
Abdolrasol, Gharaati; 

2
Najmeh, Fathi. 

Department of Physics, Payame Noor University,Tehran, Iran. 

Abstract- In this paper, we use two dimensional graded photonic crystal consisting of square lattice with 
elliptical cross-section for designing negative effective index structures. The propagation of electric and magnetic 
fields is calculated by the finite-difference time-domain method. For calculation of photonic band structure and 
equal frequency contours we have used plan wave expansion method. According to the results, change angles of 
elements with elliptical Cross-Section have significant impact on the resolution.  

Keywords: Graded Photonic Crystal, Finite-Difference Time-Domain method, elliptical cross-section, equal frequency 
contour  
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 مقدمه

-های اخیر، برای باال بردن کنترل انتشار نور، بلوردر سال

بلورهای . های فوتونی بسیار مورد توجه قرار گرفته است

فوتونی دوبعدی ساختار هایی هستند که ثابت دی 

در مطالعات . ]1[کند میها در دو بعد تغییر الکتریک آن

شد الزم بود که از نقص داخل ساختار قبلی که انجام می

-های فوتونی میهای بلوراما با تغییر پارامتر. استفاده شود

توان یک بلور فوتونی مدرج ایجاد کرد که یک محیط 

دارد که ضریب شکست از یک نقطه به نقطه دیگر  ناهمگن

خل ااز به ایجاد نقص دو نور بدون نی ]7[کند تغییر می

های فوتونی مدرج به منظور بلور. شودساختار منحرف می

کنترل، تغییر جهت، تقسیم، تشدید، جایگزیدگی و 

در واقع . ]9[قطبیده کردن نور مورد توجه قرار گرفته است

های فوتونی مدرج در هر الیه توان تصور کرد که در بلورمی

-سرعت گروه تغییر میجهت انتشار نور با توجه به تغییر 

ه توان از طریق مطالعتغییر سرعت گروه را می. کند

 .های هم فرکانس مشاهده کردمنحنی

 سازیروش محاسبات شبیه

تفاضل محدود در حوزه زمان که به صورت خالصه از آن 

-روش ترین کنند، یکی از پیشرفتهیاد میFDTD 1با نام 

. کنیماستفاده میهای عددی است که در این کار از آن 

روش تفاضل محدود که برای محاسبه توزیع میدان داخل 

-ساختار اپتیکی با ضریب شکست غیر یکنواخت به کار می

در . ]4[ارائه گشت 1911در سال 7رود، اولین بار توسط یی

ها این روش فضای پیوسته با مجموعه گسسته از گره

ول مشتقات جزئی در معادالت ماکس. شودجایگزیین می

شود که یک های محدود جایگزین میبوسیله تفاضل

سیستم از معادالت جبری که نسبت به مختصات خطی 

شود و معادالت ماکسول مرحله به مرحله و است ایجاد می

 .شودمرزی حل می با شروع از شرایط اولیه

                                                           
1Finite-Difference Time-Domain 

2 Yee 

در هر حال به علت گسسته سازی فضا مقداری بازتاب غیر 

که برای . حاسباتی وجود داردهای ناحیه مفیزیکی از مرز

 PMLشبیه سازی نامحدود بایستی از شرایط مرزی جذبی 

  PMLدر یک. های خارجی شبکه استفاده کردبرای مرز

 .]5[ماندای باقی نمیآل هیچ موج بازتابیدهایده

ها در معادالت اولین قدم در شرط جداسازی میدان

به دو ی برداری ماکسول بدین صورت است که هر مولفه

 .شودی زیر تبدیل میی عمود بر هم طبق رابطهمولفه

zyzxz EEE                                                      (1)  

و در طی مرحله زمانی تابش نباید بیشتر از یک سلول  

مش محاسباتی را طی کند، که منجر به شرط پایداری به 

 .]1[ فرم زیر است
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 ساختارمعرفی 

بلور فوتونی مدرج مورد بررسی در اینجا شبکه مربعی دو 

های دی الکتریک با سطح مقطع بعدی متشکل از استوانه

در زمینه هوا که  12بیضوی با ثابت دی الکتریک 

maثابت شبکه  1  الیه در جهت  1بوده و شاملx   و

برای دستیابی به گرادیان ثابت . است  yالیه در جهت  11

. ایمهای بیضی را در هر ردیف تغییر دادهپرشدگی، قطر

نشان داده شده است و  1ساختار به طور نمادین در شکل 

مقادیر نیم قطر بزرگ و . ها متقارن استxنسبت به محور 

 .نمایش داده شده است 1کوچک بیضی در جدول 
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( ب)نمادین بلور فوتونی مدرج  ساختار ( الف): 1شکل 

 نمایش زاویه  ( ج)های بلور فوتونی المان

 یقطر بزرگ و کوچک بلور فوتون مین ریمقاد:  1جدول  

 

 تئوری 

در راستای سرعت گروه امواج الکترومغناطیسی انتشار 

 گروه طبق رابطه  تاست و سرع

 )(kV kg                                                       (9)  

. باشدهای هم فرکانس میدر جهت عمود بر منحنی

های متفاوتی دارند اما هرکاه فرکانس شکلهای هممنحنی

های فوتونی به عنوان محیط ای باشند بلورها دایرهمنحنی

 ها زمانی کهمنحنی. شوندهمگن موثر در نظر گرفته می

های باالتر باشد ضریب شیفت فرکانسی به سمت فرکانس

شکست موثر مثبت، و زمانی که شیفت فرکانسی به سمت 

تر است محیط همگن دارای ضریب های پایینفرکانس

 .]7[شکست موثر منفی است

 نتای  شبیه سازی

بلور فوتونی  TMبرای قطبش  نوار هم فرکانس منحنی

همان  .رسم شده است( 7)مدرج مورد مطالعه در شکل 

طور که مشخص است منحنی در فرکانس نرمالیزه 

)
2

(07838.0
c

a



 شکل دایره دارد که موج با ورود به

ساختار پهنایش کاهش می یابد و به سمت قسمت مرکزی 

شود منحرف شده و بعد از خروج در یک نقطه متمرکز می

 .دهدنقطه کانونی واقعی تشکیل میو یک 

 

 منحنی هم فرکانس نوار اول بلور فوتونی مدرج: 7شکل 

، با افزایش فرکانس بردار موج (9)و اما در نوار دوم در شکل

. یابد و نشان دهنده سرعت گروه منفی استکاهش می

 .پس  در این ناحیه بلور فوتونی ضریب شکست منفی دارد

(و فرکانس نرمالیزه 
2

(5337.0
c

a



  بهترین فرکانس برای

لنز کامل است و در این فرکانس ضریب شکست بلور 

 . است1effnفوتونی مدرج

 

 منحنی هم فرکانس نوار دوم  بلور فوتونی مدرج: 9شکل

ادیر و در نظر گرفتن مق حال با تغییر زاویه 
6

،
4

،
3

،

2

کنیم که با افزایش زاویه، مشاهده می 4های ، در شکل

کند و مقدار آن فرکانس نرمالیزه برای لنز کامل تغییر می

 .شودبیشتر می

rRها x شماره ردیف

0.36a0.48a1

0.34a0.45a2

0.32a0.42a3

0.29a0.38a4

0.26a0.35a5
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(الف  

(ب   

(ج  

(د  

نوار دوم  بلور فوتونی مدرج در زوایای مختلف   منحنی هم فرکانس: 4شکل 
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اصل شده از لنز در وضوح تصویر ح  و تاثیر  زاویه

، میزان عبور 5شکل . کنیمطراحی شده را بررسی می

شود هرچهاست، مشاهده می امواج در زوایای مختلف 

 با .)یابدیابد وضوح تصویر نیز افزایش میافزایش می

فرض ثابت بودن نیم قطر بزرکو کوچک بیضی، فقط زاویه 

 (.را تغییر داده ایم

 

مدرج با  یفوتونشده توسط بلور  یدر لنز طراح دانیشدت عبور م :5شکل 

 متفاوتزوایای  در یضویب یها لهیم

 گیرینتیجه                                   

-در این مقاله بلور فوتونی دو بعدی مدرج متشکل از میله

 منحنی سطح مقطع بیضی در زمینه هوا توسطبا هایی 
.  شد های هم فرکانس با ضریب شکست منفی بررسی

فوتونی در کیفیت  همچنین زاویه سطح مقطع بیضی بلور
های با تغییر زاویه میله .تصویر تاثیر قابل توجهی دارد

کند به طوری که بیضوی میزان وضوح تصویر تغییر می
 .رودهرچه زاویه بیشتر شود، کیفیت تصویر باالتر می

 ها مرجع                                
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