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بررسی دي پبیداری اپتیکی در بلًرَبی فًتًوی چپگرد وبَمسبوگرد
2ٍ1

 ٍ حجیت تجلی1 پیوبى تجلی،1 الْبم ػلی پَر
داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحقیقبت تجزیش1
 تجزیش، پضٍّطکذُ فیشیک کبرثزدی ٍ ستبرُ ضٌبسی داًطگبُ تجزیش،هزکش تؼبلی فَتًَیک2
چکیدٌ – در ایه مقبلٍ ديپبیداری اپتیکی در بلًرَبی فًتًویکی یک بعدی حبيی مًاد دی الکتریک وبَمسبوگرد ي متب مبدٌ وبَمسبوگرد بب
 بب استفبدٌ از ريش مبتریس اوتقبل تبثیر عًامل مًثر بر ريی آستبوٍ ديپبیداری اپتیکی بررسی.تک الیٍ وقص غیر خطی مطبلعٍ شدٌ است
.شدٌ ي وحًٌ تًزیع میدان الکتریکی در داخل چىیه سبختبرَبیی وشبن دادٌ شدٌ است
 هبتزیس اًتقبل، ثلَر فَتًَی ًبّوسبًگزد، دٍپبیذاری اپتیکی-ُکلیذ ٍاص

Investigation of optical bistability in anisotropic left-handed photonic
crystals
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Abstract- In this paper optical bistability in one-dimensional photonic crystals containing anisotropic dielectric materials
and anisotropic metamaterials with a nonlinear defect layer has been studied. By using transfer matrix method, the impact of
the effective factors on the optical bistability threshold has investigated and then distribution of the electric filed within this
kind of structures has been shown
Keywords: optical bistability, anisotropic photonic crystal, transfer matrix.
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ثِ عَریکِ کِ در ػجبرات فَ  mp , epثوِ تزتیوت فزکوبًس پالسووبی
الکتزیکی ٍ فزکبًس پالسوبی هغٌبعیسی هی ثبضٌذ ٍ ضزیت غیزخغیت

کز است .اگز , ep 

()6

سبختبر هَرد استفبدُ در ایي هقبلِ یک ثلَر فَتًَیکی حوبٍی الیوِ ًقوص غیوز
خغی ثصَرت  (LR )P D (RL )Pهی ثبضذ کِ الیِ اٍل ثوِ ضوخبهت
 ،d Lیک هتب هبدُ ًبّوسبًگزد ٍ الیِ دٍم ثِ ضخبهت  ،d Rیک دی الکتزیک
ًبّوسبًگزد هی ثبضذ ٍ گذردّی الکتزیکی ٍ تزاٍایی هغٌبعیسی الیِ ّب ثصَرت
سیز است:

()2



mp

 ثبضذ الیِ اٍل دٍ هٌفوی خَاّوذ ضوذ.

رٍش ثِ کبر رفتِ در ایي هسئلِ رٍش هبتزیس اًتقبل است .در ایي رٍش هیذاى
الکتزیکی ٍ هیذاى هغٌبعیسی در اًتْبی یک الیِ تَسظ هبتزیس ّوبی اًتقوبل
سیز ثِ هیذاى الکتزیکی ٍ هیذاى هغٌبعیسی در اثتذای الیِ هزثَط هی ضَد:

 -2فرمًلبىدی مسئلٍ ي سبختبر مًرد استفبدٌ:
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) k x  sin( است کِ ً k L ,Rzطبى دٌّذُ هَلفِ ػوَدی ثزدار
c
هَج ٍ  ثیبًگز ساٍیِ فزٍد هی ثبضذ .هبتزیس اًتقبل کل ثزای کل ثلَر ثصَرت
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ّبی تطکیل دٌّذُ ثلَر است.
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ٍسالگَ در سبل  1967ثصَرت ًظزی ثِ هغبلؼِ هَادی پزداخت کِ گذردّی
الکتزیکی ٍ تزاٍایی هغٌبعیسی آًْب ثِ عَر ّوشهبى در ثبسُ خبصی اس فزکبًس ّب
دارای هقبدیز هٌفی ثبضذ .اٍ ایي هَاد را هَاد چپگزد ًبهیذ سیزا در چٌیي هوَادی
ثزدار هیذاى الکتزیکی ،ثزدار هیذاى هغٌبعیسی ٍ ثزدار هَج یک دستگبُ چپگزد
سِ گبًِ را تطکیل هی دٌّذ[ .]1ایي هَاد ثِ عَر عجیؼوی در عجیؼوت ٍدوَد
ًذارًذ ٍ در سبل  2111اسویت ٍ ّوکبراًص ثِ صَرت ًظزی اهکبى سوبخت
ایي هَاد را پیص ثیٌی کزدًذ[ ٍ ]2،3در سبل  2111هَفق ثِ سبخت ایي هوَاد
ضذًذ .تَلیذ هَاد چپگزد ثبػث دذة ػالقِ پضٍّطگزاى فزاٍاى اس سزاسز دْبى
ضذ تب ثِ هغبلؼِ در ایي سهیٌِ ثپزداسًذّ .وچٌیي ،در چٌذیي سبل گذضتِ پبسخ
ّبی غیزخغی ثلَرّبی فَتًَیکی ثِ خبعز کبرثزدّبی فوَ الؼوبدُ ای کوِ در
اثشارّبی کٌتزل فَتًَی دارًذ ثسیبر هَرد تَدِ ٍاقغ ضذُ اسوت .اس دولوِ ایوي
کبرثزدّب دٍپبیذاری ًَری است .دٍپبیذاری ًوَری پذیوذُ ای اسوت کوِ در آى
سیستن اپتیکی دٍ حبلت ضذت خزٍدی پبیذار ثزای یک ضذت ٍرٍدی ًوبیص
هی دّذ .ایي پذیذُ کبرثزدّبی فزاٍاى ٍ ثسیبر هفیذی درحَسُ هخبثزات ًَری ٍ
پزداسش سیگٌبلْبی ًَری دارد .اس دولِ ایي کبرثزدّب هی تَاى ػولکزد تقَیوت
کٌٌذُ ّبی تفبضلی،ضکل دّی ٍ احیبی پبلس ،هحذٍد کٌٌوذُ ّوبی ًوَری ٍ
کلیذ سًی فَ سزیغ را ًبم ثزد .در ایي هقبلِ هب ثِ تجشیِ ٍ تحلیل رفتبر الیِ ًقص
غیز خغی در داخل یک ثلَر فَتًَیکی یک ثؼذی هتطکل اس الیوِ ّوبی دی
الکتزیک ًبّوسبًگزد ٍ هتب هبدُ ًبّوسبًگزد[ ]4،5خَاّین پزداخت.

را رٍضي هی سبسد.

ضووکل :1عووزش ضوووبتیکی اس سووبختبر هووَرد ثزرسووی کووِ ثصووَرت
 (LR )P D (RL )Pهی ثبضذ.

 -3محبسببت عددی ي بررسی وتبیج بدست آمدٌ:
ثوووزای اًجوووبم هحبسوووجبت ػوووذدی ٍ d L  40 m , d R  50m
 d  d L  d R ,   0.01, P 32,اًتخوووبة ضوووذُ ٍ ّوچٌووویي

ضکل :3قبثلیت ػجَردّی سبختبر ثز حست ضذت فزٍدی ًزهبلیشُ ( ) Ei 2
هتٌبظز ثب ضکل.2
ضکلً 4یش ضذت خزٍدی ًزهبلیشُ(  ) E t 2را ثز حسوت ضوذت فوزٍدی
ًزهبلیشُ( ً ) Ei 2طبى هی دّذٍ .اضح است کِ ثوب افوشایص ضوخبهت الیوِ

mpx  2  6 epx  2  12GHz
,
ٍ


2


4
 epz  2  8GHz
 mpz
 xR  2.25, zR 2.89
 L  (2 Pd d D), اس وت .در
  xR  yR  zR  1
اداهِ اثتذا ػجَردّی خغی (  )  0سبختبر هوَرد ًظوز ثوِ اسای ضوخبهت
ّبی هختلف الیِ غیز خغی ثز حست فزکبًس ساٍیِ ای رسن ضذُ است.

ًقص ًِ تٌْب آستبًِ کلیذ سًی پبییي هی آیذ ،ثلکِ اختالف ضوذت ّوبی کلیوذ
سًی ًیش ثِ ضذت کبّص هی یبثذ کِ ًطبى دٌّذُ حسبسیت ایي سوبختبرّبی
ًب ّوسبًگزد ًسجت ثِ تغییزات ضخبهت الیِ ًقص هی ثبضذ.

ضکل :4هٌحٌی ضذت خزٍدی ًزهبلیشُ(  ) E t 2ثز حست ضذت ٍرٍدی

ضکل :2قبثلیت ػجَردّی خغی کل ثلَر فَتًَی  (LR )32 D (RL )32ثِ اسای

ًزهبلیشُ(  ) Ei 2هتٌبظز ثب ضکل.2

( d D  d / 2هٌحٌی خظ ًقغِ)( d D  d ،هٌحٌی ًقغِ چیي)،

ضکل 5قبثلیت ػجَردّی کل سبختبر را ثز حست تغییزات ساٍیِ ٍ فزکبًس ساٍیِ
ای ًطبى هی دّذ.

( d D  3d / 2هٌحٌی تَپز)  ،ثز حست فزکبًس ساٍیِ ای.
ثب تَدِ ثِ ضکل 2کبهال ٍاضح است کِ در چٌیي سبختبرّبی ًب ّوسوبًگزدی،
هکبى هذ ًقص ضذیذا ثِ ضخبهت الیِ غیز خغی ٍاثستِ اسوت ٍ ثوب افوشایص
ضخبهت الیِ ًقص ،هکبى هذ ًقص ثِ سوت لجِ ّبی گبف ثبًذ دبثجب هی ضَد
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کِ ایي دبثجبیی ثِ سوت فزکبًس ّبی ًشدیک فزکوبًس لجوِ گوبف ثوب ػوث
کبّص آستبًِ دٍپبیذاری اپتیکی هی ضَد .ضکل 3کِ در آى قبثلیت ػجوَردّی
سبختبر ثز حست ضذت فزٍدی ًزهبلیشُ(  ) Ei 2رسن ضذُ است ایي هَضَع

8تب  11ثْوي  ،1392داًطگبُ صٌؼتی ضیزاس

ضکل:7تَسیغ هیذاى الکتزیکی در داخل سبختبر هتٌبظز ثب ضکل.6

 -4وتیجٍگیری:
در ایي هقبلِ تغییزات آستبًِ دٍپبیذاری اپتیکی در ثلَر ّبی فَتًَی چپگوزد ًوب
ّوسبًگزد ثزرسی ضذُ ٍ ًطبى دادُ ضوذُ اسوت کوِ ایوي تغییوزات آسوتبًِ
دٍپبیذاری ثب تغییزات ساٍیِ تبثص ٍ تغییزات ضخبهت الیِ ًقص ًسجت ػکوس
دارد ٍ ّوچٌیي هطبّذُ ضوذ ٍاثسوتگی آسوتبًِ دٍپبیوذاری در سوبختبرّبی
ًبّوسبًگزد ثِ ایي پبراهتزّب ضذیذتز اس سبختبر ّبی ّوسبًگزد است.
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ضکلً :6وَدار تغییزات ضذت خزٍدی ًزهبلیشُ (  ) E t 2ثز حست ضذت
ٍرٍدی ًزهبلیشُ (  ) E i 2ثِ اسای سٍایبی هختلف در حبلت .d D  d / 2
هالحظِ هی ضَد کِ ّز چقذر اس حبلت تبثص ػوَد هٌحزف هی ضَین آستبًِ
دٍپبیذاری اپتیکی افشایص هی یبثذ ٍ ّز چقذر ایي اًحزاف اس حبلت ػوَدی
ثیطتز هی ضَد آستبًِ ثب سزػت ثیطتزی افشایص پیذا هی کٌذ .در اداهِ تَسیغ
ػزضی هیذاى الکتزیکی تزسین ضذُ است کِ ًطبى دٌّذُ چگًَگی رفتبر
هیذاى الکتزیکی در داخل چٌیي سبختبر ّبیی است .هطخص است کِ ثب دٍر
ضذى اس حبلت تبثص ػوَد هیذاى در داخل سبختبر تضغیف هی ضَد.
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ضکلً :5وَدار تغییزات قبثلیت ػجَردّی سبختبر ثز حست تغییزات فزکبًس
ساٍیِ ای ٍ تغییزات ساٍیِ.
در ضکلً 6یش تغییزات آستبًِ دٍپبیذاری اپتیکی ثِ اسای تغییزات ساٍیِ تبثص
ًطبى دادُ ضذُ است.

