 َاوچه در بلًرَای فًتًویکی یک بعذی در-اثرمحل الیٍ ی وقص بر خابدایی گًس
ٌحضًر متا ماد
ػثذالزحوي ًاهذار ٍ ّذایت پَرآسياب
 ایزاى، تثزیش،داًشىذُ فيشیه داًشگاُ تثزیش

ٍ َاوچه را در یک بلًر فًتًوی یک بعذی در حضًر متا مادٌ مطالع- در ایه مقالٍ اثر محل الیٍ وقص بر خا بدایی گًس- ٌچکیذ
ٌ َمچىیه مطاَذ. وطان می دَیم کٍ خا بدایی فًق بستٍ بٍ تحریک امًاج سطحی پیطري ي یا پسري مثبت ي یا مىفی خًاَذ بًد.میکىیم
ٍ ب. َاوچه در زيایای تابص متفايت باریکٍ گًسی رخ می دَذ-میکىیم کٍ بٍ ازای محلُای مختلف الیٍ وقص بیطیىٍ خا بدایی گًس
ٍطًری کٍ ایه زيایای تابص در مًرد امًاج پیطري ( پسري) با دير ضذن الیٍ وقص از سطح بلًر از مقادیر بسرگ (کم) کاَص (افسایص)یافت
.ي بٍ مقذار وظیر بذين وقص میل می کىذ
ُ هتاهاد، ّاًچي- جا تجایی گَس، تلَر فَتًَيىی-ُوليذ ٍاص

The effect of position of the Defect layer on the Goos – Hanchen Shift in the
1D Photonic Crystals in the Presence of Metamaterial
A. namdar and H. Pourasiab
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract- In this paper we study the effect of position of the defect layer on the Goos-Hanchen shift in the one-dimensional
photonic crystal in the presence of metamaterial. We show that the Goos-Hanchen shift will be positive or negative
depending on the excitation of the forward or backward surface waves. Also, we observe that the maximum Goos-Hanchen
shift for different position of defect layer will take place in different incident angles of Gaussian beam. So that these angles in
the case of forward ( backward) waves decrease (increase) from high( low) values toward the angle corresponding to without
defect layer case by removing the defect layer from surface of crystal .
Keywords: Photonic Crystal, Goos-Hanchen Shift, Metamaterial.
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 8تا  10تْوي  ،1392داًشگاُ طٌؼتی شيزاس
ٍ پسزٍ تا داهٌِ ًَ bpشت .در ایٌظَرت داهٌِ اهَاج تٌاٍب

 -1مقذمٍ

pام تَسظ هاتزیس اًتمال

تلَرّای فَتًَی تِ ػلت آرایش تٌاٍتی اس هَاد دی
الىتزیه هختلف در یه ،دٍ ٍ سِ تؼذ دارای گاف تاًذ
فَتًَی تَدُ ٍ اس الیِّایی تا ضزایة شىست هتفاٍت
تشىيل شذُ است .ضزایة شىست هــَاد تشىيل دٌّذُ
الیِ ّا هیتَاًٌذ هثثت ٍ یا هٌفی تاشذ.
هتاهادُ ،هَادی هظٌَػی ّستٌذ وِ ضزیة گذردّی

B
A* 

A
*B


تِ داهٌِ اهَاج در

تٌاٍب p+1ام هزتَط هی شَد]:[3
()1

B  a p 
 
A*  bp 

a p1   A
* b   
 p1   B

وِ در آى ػٌاطز  B ٍ Aهاتزیس فَق ػثارتٌذ اس:
()2

الىتزیىی ٍ تزاٍایی هغٌاعيسی آًْا تِ عَر ّنسهاى هٌفی
تَدُ ٍ دارای ضزیة شىست هٌفی ّستٌذ .در هتاهَاد ته

()3

هٌفی یا ضزیة گذردّی الىتزیىی ٍ یا تزاٍایی هغٌاعيسی


 sin(k 2 d 2 ) )e ik1d1


i  k 2 k1


2  k1 k 2

A  (cos( k 2 d 2 ) 

i  k 2 k1 
)    sin(k 2 d 2 ) )e ik1 ( d1  2 d t
2  k1 k 2 

B

در رٍاتظ تاال  , d1 d 2 ،ضخاهت ّای الیِ اٍل ٍ دٍمk1 ،
ٍ  k 2هَلفِ ّای تزدار هَج در الیِ ّای اٍل ٍ دٍم در
جْت ػوَد تز الیِ ّا )ّ (zستٌذ.

هٌفی است ٍلی در هتا هَاد دٍ هٌفی ّز دٍی آًْا تِ عَر
ّوشهاى هٌفی هی شًَذ].[1

اگز تاریىِ ًَری اس رٍی فظل هشتزن دٍ هحيظ ّوگي
تاستاب واهل ًوایذً ،سثت تِ ًمغِ تاستاتی پيش تيٌی شذُ
در ًَر ٌّذسی ،هتحول یه جاتجایی ػزضی هی شَد وِ
تِ آى اثـز گـَسّ -اًچـي هی گَیٌذ(  .[4]( ساختاری
هتشىل اس  Nسلَل را هغاتك شىل 1در ًظز هیگيزین.

در ایي همالِ فزع هی وٌين هتاهادُ غيز پاشٌذُ ٍ تذٍى
جذب است.
شٌاخت هتا هَاد ّا ٍ خَاص غيز هؼوَل اًْا اس جولِ
خاطيت جا تِ جایی گَسّ -اًچي ٍارٍى ًياس تِ تزرسی
اهَاج سغحی دارد.اهَاج سغحی ًَع خاطی اس اهَاج
جایگشیذُ است وِ در هزس هياى هحيظّای فيشیىی
هختلف اًتشار هییاتٌذ ٍ تا فاطلِ گزفتي اس هزسّا تِ
طَرت ًوایی واّش هییاتٌذ].[2
ًمض در تلَر ّا تِ ٍسيلِ حذف وزدى یىی اس الیِ ّا یا
تغييز ضزیة شىست الیِ ّا ٍ یا تا تغييز دادى ضخاهت
الیِ ّا تِ ٍجَد آیذ.
در ایي همالِ ضخاهت الیِ اٍل را در تٌاٍب ّای هتفاٍت
تغييز هی دّين ٍ تاثيز الیِ ًمض را تِ جاتجایی گَس-

شىل  : 1تلَر فَتًَيىی جْت تحزیه اهَاج سغحی

ّاًچي هغالؼِ هی وٌين.

فزع هی وٌين تاریىِ ی فزٍدی یه تاریىِ ی گاٍسی تِ
پٌْای  aتِ طَرت سیز تاشذ:

 -2ريش ماتریس اوتقال ي خا بٍ خایی گًس-
َاوچه

() 4

ٍلتی یه هَج الىتزٍهغٌاعيسی تحت ساٍیِای تِ تلَر
فَتًَی یه تؼذی تاتاًذُ شَد هیتَاى هيذاى در ّز الیِ
تلَر فَتًَی را تِ طَرت جوغ دٍ هَج پيشزٍ تا داهٌِ a p

x
)Ei ( x)  exp( ( ) 2  ik x0 x
a

وِ در آى  xراستای هَاسی تا سغح تلَر تَدُ ٍ هَلفِ ی
هواس تز فظل هشتزن تزدار هَج در هحيغی وِ تاریىِ
فزٍد آیذ تزاتز است تا :
1322

تيستويي وٌفزاًس اپتيه ٍ فَتًَيه ایزاى تِ ّوزاُ ششويي وٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيه ایزاى

) k x 0  k0 sin(

گَسّ-اًچي هٌفی هی شَد (شىل ب) .هالحظِ هی
شَد وِ اًذاسُ جاتجایی گَسّ-اًچي در هَرد اهَاج
پيشزٍ در حَالی ساٍیِ فزٍدی حذٍد  18/8درجِ ٍ در
هَرد اهَاج پسزٍ در حَالی 16/8تيشيٌِ هی شَد.

()5
وِ  ساٍیِ ی فزٍدی تاریىًِ ،سثت تِ خظ ػوَد تـز
فظل هشتزن دٍ الیِ تؼزیـف هی شَدٍ .
 k 0    0 0ػذدهَج هزتَط تِ هحيظ ٍرٍدی است.
c

عثك تؼزیف جاتجایی گَسّ -اًچي تِ طَرت سیز
است]:[5


x Er ( x) dx

2
 Er ( x) dx
2

()6

1

a

وِ در آى تاریىِ تاستاتشی ػثارت است اس:

R Ei (k x )e ik x x dk x







1
2

Er ( x) 

()7
ٍ  Ei (k x ) ٍ Rتِ تزتية ضزیة تاستاب ٍ تثذیل فَریِ
ی تاریىِ ی فزٍدی ّستٌذ .هاتزیس اًتمال ول تزای
ساختار الیِ ای شاهل الیِ ًمض ػثارت است اس
حاطلضزب هاتزیس ّای اًتمال الیِ ّای لثل اس ًمض ٍ
الیِ ًمض ٍ الیِ ّای تؼذ اس ًمض .لذا ضزیة تاستاب تزای
M
ول ساختار تِ طَرت R   12 :است وِ M 11
M 11
ٍ  M12ػٌاطز هاتزیس اًتمال ول ّستٌذ.

 -3وتایح عذدی ي بحث
اًزصی پزتَ فزٍدی تا تحزیه اهَاج سغحی پيشزٍ در
راستای سغح ،رٍ تِ جلَ (در جْت اًتشار پزتَ) اًتمال
هی یاتذ ٍ تاػث جاتجایی گَسّ -اًچي هثثت هی شَد ٍ
تا تحزیه اهَاج سغحی پسزٍ در راستای سغح ،رٍ تِ
ػمة (در خالف جْت اًتشار پزتَ ) اًتمال هی یاتذ ٍ تاػث
جاتجایی گَسّ -اًچي هٌفی هی شَد] .[5درهحاسثات
ػذدی پاراهتزّای سیز را در ًظز گزفتين:

شىل  : 2جاتجایی گَسّ -اًچي تز حسة ساٍیِ فزٍد تا تحزیه
اهَاج سغحی پيشزٍ( ٍ L;3cm ،)aاهَاج سغحی پسزٍ(L;5/7cm ،)b

درشىل 3هيذاى الىتزیىی تاستاتی را تزای ًماط هاوشیون
شىل 2تز حسة  x / aرسـن ًوَدین .وِ در آى  xراستای
هَاسی سغح تلَر هی تاشذ .هشاّـذُ هی شَد ساختار
تاریىِ تاستاتی ًظيز جاتجایی ّای هثثت ٍ هٌفی هتفاٍت
تَدُ ٍ تاریىِ تاستاتيذُ دارای ساختار دٍ للِ ای است .للِ
اٍل هزتَط تِ تاستاب آیٌِ ای است ٍ للِ دٍم ًسثت تِ
ًمغِ فزٍدی تاریىِ جاتجا شذُ است ٍ تِ ػلت
تزاًگيختگی اهَاج سغحی ظاّز هی شَد.

n L  1

, n1  2 , d1  1cm , d 2  1.65cm , n0  3.5   0.845cm 1 ,
c

d t  0.01d t , n2  1.5 , N  20

درشىلٍ 2لتی اهَاج سغحی پيشزٍ را تزاًگيختِ هیوٌين
جاتجایی گَسّ-اًچي هثثت هی شَد (شىل الف)ٍ .
ٍلتی اهَاج سغحی پسزٍ را تزاًگيختِ هیوٌين جاتجایی
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 8تا  10تْوي  ،1392داًشگاُ طٌؼتی شيزاس
دٍر شذى الیِ ًمض سٍایای ًظيز جاتجایی تيشيٌِ اس
همادیز ون افشایش یافتِ ٍ در فَاطل دٍر تِ هَلؼيت تذٍى
ًمض تاس هی گزدد.

شىل  : 3هيذاى الىتزیىی تاستاتی تز حسة  x / aتزای اهَاج سغحی
پيشزٍ ( ٍ )aاهَاج سغحی پسزٍ ()b
شىل  :4جاتِ جایی گَسّ-اًچي تز حسة ساٍیِ فزٍدی تزای اهَاج
سغحی پيشزٍ (الف) ٍ پسزٍ (ب) در تٌاٍب ّای پٌجن (خظ چيي) ٍ
ششن(ًمغِ چيي)

در شىل 4اثز هحل الیِ ی ًمض تِ جاتجایی گَس-
ّاًچي را ،تِ اسای ضخاهت الیِ ًمض ثاتت  0/5ساًتی
هتزی هغالؼِ ًوَدین .اتتذا الیِ ًمض را در الیِ اٍل تٌاٍب
پٌجن (هٌحٌی خظ چيي) ٍ سپس در الیِ اٍل تٌاٍب
ششن (هٌحٌی ًمغِ چيي) لزار دادین ٍ هشاّذُ وزدین
وِ تِ اسای هحل ّای هختلف الیِ ًمض ،تيشيٌِ جاتجایی
گَسّ -اًچي هثثت (شىل الف) ٍ هٌفی (شىل ب) ،در
سٍایای تاتش هتفاٍت تاریىِ گَسی رخ هی دّذ.
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ًشاى دادین وِ جاتجایی گَسّ-اًچي در حضَر الیِ
ًمض ،تستِ تِ تحزیه اهَاج سغحی پيشزٍ ٍ یا پسزٍ
هثثت ٍ یا هٌفی خَاّذ تَدّ ٍ .وچٌيي ًتيجِ گزفتين وِ
در هَرد اهَاج سغحی پيشزٍ تا فاطلِ گزفتي الیِ ًمض اس
سغح تلَر سٍایای فزٍد ًظيز جاتجایی گَسّ-اًچي تيشٌِ
واّش یافتِ ٍ تِ همذار ٍضؼيت تذٍى ًمض تاس هی گزدد.
ایي پذیذُ در هَرد اهَاج سغحی پسزٍ هتفاٍت تَدُ ٍ تا
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