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ثیست ٍ یکویي کٌفزاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى
ٍ ّفتویي کٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌبٍری فَتًَیک ایزاى
 داًطگبُ ضْیذ ثْطتی،1393 ُ دی هب25  تب23

بررسی جبیگسیدگی اًدرسَى در آرایِ دٍ حلقِای بب فیبر هرکسی
2

 ٍ دکتز ػلیزضب ثْزاهپَر1 هؼیي هْزپزٍر، 1 اهیذ کًَْذی، 1هحوذ طْزاًی

 صٌؼتی ٍ فٌبٍریّبی پیطزفتِ کزهبى، داًطگبُ تحصیالت تکویلی،گزٍُ فیشیک ٍ فَتًَیک1
داًطگبُ صٌؼتی ضزیف تْزاى،گزٍُ فیشیک2
 بررسیّبی اًجبم شدُ براسبس حل. در ایي هقبلِ اًتشبر ًَر در آرایِ دٍ حلقِای بب فیبر هرکسی هَرد بررسی قرار گرفتِ است- ُچکید
ِ بررسی اًتشبر ًَر در آرایِ برای دٍ حبلت هٌظن ٍ حبلت آرای. هی ببشد،هعبدالت اًتشبر کِ از تئَری هد جفت شدُ بِدست هیآیٌد
 توبهی بررسیّبی اًجبم شدُ از. هَرد هطبلعِ قرار گرفتِ است،ًبهٌظن اًجبم شدُ است ٍ تبثیرات ایي بی ًظوی بر اًتشبر ًَر در سیستن
. هَرد بحث قرار گرفتِ است،ُطریق شبیِسبزی ٍ حل عددی هعبدالت است ٍ ًتبیج شبیِسبزیّبی اًجبم شد
. جبیگشیذگی ًَر،ُ تئَری هذ جفت ضذ، ثیًظوی، آرایِ دٍ حلقِای ثب فیجز هزکشی-ُکلیذ ٍاص

Study about Anderson Localization in Two Centrally Coupled Circular
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Abstract- In this paper, we examine light propagation in two centrally coupled circular arrays. Study of light propagation was
done by solving the propagation equations derived from the coupled-mode theory. Light propagation in the case of order and
disorder array and effect of disorder situation in light propagation has been studied .All examinations are done by simulations
and numerical solutions for equations and results are discussed in details.
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 23تب  25دیوبُ  ،1393داًطگبُ ضْیذ ثْطتی

 -1هقدهِ
اهزٍسُ هطبلؼِی آرایِّبی هَججزی ثِ دلیل کبرثزد سیبد
آىّب در صٌؼت اس اّویت سیبدی ثزخَردار است .اس ایيرٍ
کِ آرایِ دٍ حلقِای ثب فیجز هزکشی هیتَاًذ یکی اس اًَاع
هْن آرایِّب ثبضذ ،هطبلؼِی خصَصیبت ٍ ًحَُی اًتطبر
ًَر در آى ًیش هیتَاًذ ثسیبر جبلت ٍ ثب اّویت ثبضذ.
هؼبدالت هَرد ًیبس ثزای هطبلؼِ اًتطبر ًَر در هَججزّبی
جفت ضذُ ،اس تئَری هذ جفت ضذُ ثِدست آهذُ است.
آغبس ثزرسیّبی جفتضذگی در هَججزّب اس سبل 1950
ثَدُ است ] .[1اهزٍسُ ضجکِّبیی کِ ضبهل ًَاحی ّوبًٌذ
ًَاحی جفت ضذُ ّستٌذ در ضبخِّبی هختلفی اس ػلن ٍ
تکٌَلَصی هثل ثیَلَصی ،ضیوی ،ضجکِّبی ارتجبطی ٍ ثِ-
خصَظ در قسوتّبی هختلف فیشیک اس هکبًیک
کالسیک تب حبلت جبهذ ،ضجکِّبی الکتزًٍیکی ٍ ًَری،
کبرثزدّبی فزاٍاًی پیذا کزدُاًذ ].[2
در سبل  1958ثَد کِ ثزای اٍلیي ثبر کلوِی جبیگشیذگی
تَسط آقبی فیلیپ ٍارى اًذرسَى 1هطزح ضذ ] ٍ [3چَى
ایي جبیگشیذگی ثز هجٌبی خبصیت هَجی ثَد ،ثِ سزػت
در دًیبی اهَاج هَرد تَجِ قزار گزفت .جبیگشیذگی
اًذرسَى در توبم فیشیک هَجی ٍجَد دارد .ایي فزایٌذ ثِ
طَر طجیؼی در ّز سیستن ضجکِای ًبهٌظن رخ هیدّذ ٍ
ثِ ػٌَاى ًتیجِی تذاخل ثیي پزاکٌذگیّبی سیبد ضٌبختِ
هیضَد .تحت حبلتّبی ثیًظوی قَی ایي تذاخلّب هی-
تَاًٌذ ثسیبر ضذیذ ثبضٌذ تب حذی کِ هیتَاًذ حزکت
توبم ثستِی هَج را هتَقف کٌذ .در ایي ًبحیِ است کِ
جبیگشیذگی اًذرسَى رخ هیدّذ ] .[4ایجبد هحیط
ًبهٌظن ثِهٌظَر ثزرسی تبثیز ثیًظوی ثز رٍی ًحَُی
اًتطبر ًَر کبری هْن است کِ ثِ رٍشّبی گًَبگًَی اجزا
هیضَد ] ٍ [5تبکٌَى ثزرسیّبی هتٌَػی ثز رٍی هحیط-
ّبی ًبهٌظن یک ثؼذی ٍ دٍ ثؼذی ] ٍ [6ضجکِّبی
فَتًَیکی ] [7اًجبم ضذُ است.

ضکل ً :1وبیی اس آرایِ دٍ حلقِای ثب فیجز هزکشی.

هؼبدالت هیذاى سیستن ] [5ثِ صَرت سیز است:
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ٍ ضزط دایزُ ثَدى ایي هؼبدالت ثِ ضکل سیز است:
E n N  E n

 -2هعرفی سیستن

()4

سیستن هَرد ثزرسی اس دٍ حلقِی دایزُای تطکیل ضذُ
است کِ یک تؼذاد فیجز ثز رٍی ایي حلقِّب قزار گزفتِاًذ
ٍ فیجزی در هزکش ایي سیستن قزار دادُ ضذُ است .هی-

در هؼبدالت ( )1تب (ً En ،)4طبىدٌّذُی هیذاى در
درٍى فیجز nامً  n ،طبىدٌّذُی ثبثت اًتطبر فیجز nام،
ً Cn, nطبىدٌّذُی ضزایت جفتضذگی ثیي فیجز nام ٍ
فیجز ´ً N ،nطبىدٌّذُی تؼذاد کل فیجزّب ثز رٍی ّز
حلقِ ٍ ًوبد صفز ثزای فیجز هزکشی است.

Philip Warren Anderson
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تَاى ثز رٍی ّز حلقِ تؼذاد هتفبٍتی فیجز ًسجت ثِ حلقِ-
ی دیگز قزار داد اهب در ایيجب ثزای تؼذاد حلقِّبی کن،
تؼذاد ثزاثزی اس فیجزّب را ثز رٍی ّز حلقِ در ًظز گزفتِ-
این .توبهی فیجزّب ثب فیجزّبی اطزاف خَد اس طزیق جفت
ضذگی ارتجبط دارًذ .فزض اٍلیِ ایي ثَدُ است کِ ّز
فیجز ثب اٍلیي فیجز ًشدیک ثِ خَدش جفت هیضَد ٍ ثب
فیجزّبی ثؼذی جفت ضذگی ضؼیفتزی دارد کِ هیتَاى
آى را ًبدیذُ گزفت .یؼٌی ثزای ّز فیجزی کِ رٍی حلقِای
قزار دارد ،جفت ضذگی ثیي ایي فیجز ٍ فیجزّبی سوت
راست ٍ چپ ّوبى فیجز ثز رٍی ّوبى حلقِ ٍ فیجز ثبال
ٍ/یب پبییي آى در حلقِّبی دیگز است .در ضکل ً 1وبیی
اس ایي سیستن را هطبّذُ هیکٌیذ.

 23تب  25دیوبُ  ،1393داًطگبُ ضْیذ ثْطتی

 -1-2بررسی اًتشبر ًَر در آرایِ
ثزای ثزرسی سیستن ،تؼذاد فیجز ثز رٍی ّز حلقِ را 20
ػذد در ًظز گزفتِاین .در حبلت هٌظنٍ ،رٍدی را در فیجز
هزکشی اػوبل هیکٌینً .وبیی اس ًحَُی اًتطبر در ضکل 2
ًوبیص دادُ ضذُ است.

ضکل ً :3وبیی اس یک هحیط ًبهٌظن یک ثؼذی ٍ دٍ ثؼذی ].[6

ضکل ً :2حَُ ی اًتطبر ًَر در آرایِ در حبلت هٌظن سهبًی کِ ٍرٍدی
در فیجز هزکشی اػوبل ضذُ است.

 -1-3بررسی اًتشبر ًَر در حبلت ًبهٌظن
ایٌک هیخَاّین سیستن را سهبًی کِ دارای ثیًظوی
است هَرد ثزرسی قزار دّین .پبراهتزی کِ ثزای ثیًظوی
در ًظز گزفتِ ضذُ است ضزیت ضکست فیجزّب هیثبضذ.
اگز ضزیت ضکست یکی اس هَجثزّب را هزجغ قزار دّین،
آًگبُ ضزیت ضکست هَجثزّبی آرایِ ثیًظن یک ػذد
تصبدفی در ثبسُ  n0  خَاّذ ثَد .در ایي صَرت هیشاى
ثیًظوی را ثب پبراهتز  Sتؼزیف هیکٌین:

ّوبى طَر کِ در ضکل  2دیذُ هیضَد ًَر ثیطتز ثیي
فیجز هزکشی ٍ فیجزّبی حلقِی اٍل جبثِجب هیضَد.
درصذ کوی اس هیذاى ٍارد فیجزّبی حلقِی دٍم هیضَد.
دلیل آى ّن ایي است کِ فیجز هزکشی ثب  20فیجز حلقِی
اٍل ثِ طَر ّوشهبى در ارتجبط است .در حبلی کِ ثزای
حلقِی دٍمّ ،ز فیجز حلقِی دٍم اس یک فیجز تغذیِ هی-
ضَد کِ در طَل اًتطبر در هجوَع درصذ کوی اس کل ًَر
را ضبهل هیضَد .اهب ًکتِی قبثل تبهل ایي است کِ ًَر ثب
درصذ ثبالیی ثیي فیجز هزکشی ٍ حلقِی اٍل در حبل
جبثِجب ضذى است .ثذیي هؼٌی کِ درصذ ثبالیی اس ًَر اس
فیجز هزکشی خبرج هیضَد ٍ در حلقِی اٍل قزار هیگیزد
ٍ هجذدا ثب درصذ ثبالیی اس حلقِی اٍل خبرج هیضَد ٍ ثِ
فیجز هزکشی ثزهیگزدد ٍ ،ایي رًٍذ تب آخز هسیز اداهِ
دارد.

() 5


n0

S

اگز پبراهتز  Sصفز ثبضذ یؼٌی یک آرایِ هٌظن دارین.
ّزچِ هقذار ایي پبراهتز ثیطتز ثبضذ ًطبى دٌّذُ ثیًظوی
ثیطتز آرایِ است .ثزای اٍلیي ثزرسیٍ ،رٍدی را در فیجز
هزکشی اػوبل هیکٌین.

 -3بیًظوی در آرایِ
ثیًظوی در سیستنّبی ٍاقؼی اهزی اجتٌبةًبپذیز است.
سیستنّبی ٍاقؼی در سهبى سبخت ثِ دالیل ثسیبری هی-
تَاًٌذ ثیًظویّبی سیبدی را دارا ثبضٌذ .اس ػذم تقبرى
کبفی در سبختبر هَلکَلی ضیطِی سبسًذُی فیجز تب
ًبّوبٌّگی در آرایص جبیگیزی فیجزّب ثِ صَرت دایزُای.
ّوِی ایي ًبّوبٌّگیّب ،ثیًظویّب ٍ ػذم تقبرىّب هی-
تَاًذ رٍی ًحَُی اًتطبر ًَر در سیستن تبثیزگذار ثبضذ ٍ
هیتَاى ّز کذام اس ایي ثیًظویّب را جذاگبًِ هَرد
ثزرسی قزار داد ٍ فْویذ کذامیک ًسجت ثِ ثقیِ،
تبثیزگذاری ثیطتزی ٍ یب تبثیزگذاری کنتزی دارد .در
ضکلّبی  4 ٍ 3دٍ ًوًَِ اس هحیطّبی ًبهٌظن یک ثؼذی
ٍ دٍ ثؼذی ًوبیص دادُ ضذُ است.

ضکل ً :5وبیی اس ًحَُی اًتطبر ًَر در آرایِ ثزای ثیًظوی ،S;0/1
ثزای حبلتی کِ ٍرٍدی ثِ فیجز هزکشی اػوبل ضذُ است.

در ضکلّبی پیص رٍ هحَر افقی ًوبیبًگز ضوبرُی فیجزّب
ٍ هحَر ػوَدی ًوبیبًگز ضذت ثٌِّجبر ضذُ است .ثز رٍی
هحَر افقی ،تب ضوبرُی  20ثزای حلقِی اٍل ٍ اس ضوبرُی
 21تب  40ثزای حلقِی دٍم است .ثزای هتوبیش ثَدى ثیي
فیجزّبی حلقِّب ٍ فیجز هزکشی ،فیجز هزکشی را ثب رًگ
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در ضکلّبی  4 ٍ 3ثیًظوی ایجبد ضذُ ًبضی اس ثیًظوی
در اًذاسُی ضزیت ضکست ّز هَججز ثب هَججز کٌبری
خَدش ٍ ثیًظوی در جبیگیزی ثیي ّز هَججز است.

 23تب  25دیوبُ  ،1393داًطگبُ ضْیذ ثْطتی
ضکل ً :8وبیی اس ًحَُی اًتطبر ًَر در آرایِ ثزای ثیًظوی
ثزای حبلتی کِ ٍرٍدی ثِ یک فیجز اس حلقِّب اػوبل ضذُ است.

هتفبٍت در ضوبرُی  60قزار دادُاین.

S;0/6

ضکل ً :9وبیی اس ًحَُی اًتطبر ًَر در آرایِ ثزای ثیًظوی
ثزای حبلتی کِ ٍرٍدی ثِ یک فیجز اس حلقِّب اػوبل ضذُ است.

ضکل 5
است را ًطبى هیدّذ ٍ ضکل  6اًتطبر ًَر را در هحیطی ثب
ثیًظوی  S;0/6را ًطبى هیدّذّ .وبىطَر کِ هطبّذُ
هیضَد ثب افشایص ثیًظوی در آرایِ ًَر در طَل اًتطبر،
تحت تبثیز قزار گزفتِ است .ثزرسی دیگز اًجبم ضذُ ،ثزای
سهبًی است کِ ٍرٍدی را در یکی اس فیجزّبی حلقِی اٍل
اػوبل کٌین .در اثتذا ثزای هقبیسِی ثْتزً ،حَُی اًتطبر
ًَر در آرایِ سهبًی کِ آرایِ در حبلت هٌظن است را ثزرسی
هیکٌین .ضکل ً 7وبیبًگز ایي ثزرسی است.

S;0/6

اًتطبر ًَر سهبًی کِ هحیط دارای ثیًظوی S;0/1

اًتطبر ًَر سهبًی کِ هحیط دارای ثیًظوی S;0/1

ضکل 8
است را ًطبى هیدّذ ٍ ضکل  9اًتطبر ًَر را در هحیطی
ثب ثیًظوی  S;0/6را ًطبى هیدّذّ .وبىطَر کِ هطبّذُ
هیضَد ثب افشایص ثیًظوی در آرایِ ًَر در طَل اًتطبر،
تحت تبثیز قزار گزفتِ است ٍ جبیگشیذُ ضذُ است.

ً -4تیجِگیری
در حبلت هٌظن ًَر در آرایِ ثِ صَرت پخص گسستِ
اًتطبر هییبثذ ،در حبلی کِ در حبلت ًبهٌظن پذیذُی
جبیگشیذگی اًذرسَى هطبّذُ خَاّذ ضذ ٍ ایي
جبیگشیذگی راثطِی هستقین ثب هیشاى ثیًظوی سیستن
دارد.
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ضکل ً :7حَُی اًتطبر ًَر در آرایِ ثزای حبلت هٌظن ،ثزای حبلتی کِ
ٍرٍدی ثِ یک فیجز اس حلقِّب اػوبل ضذُ است.
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ضکلً :6وبیی اس ًحَُی اًتطبر ًَر در آرایِ ثزای ثیًظوی
ثزای حبلتی کِ ٍرٍدی ثِ فیجز هزکشی اػوبل ضذُ است
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