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بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دی ماه32  تا32

مطالعه تزویج نوری تنظیم پذیر حرارتی مابین موجبر نیمهرسانای بلور فوتونی و بلور
فوتونی مدرج دو بعدی
۳بروستانی

؛ جمال۳سمیه اسکویی عبدل

 تبریز،  دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز، گروه فیزیک حالت جامد و الکترونیک1
 با. تزویج نوری موجبر بلور فوتونی نیمهرسانا با بلورفوتونی مدرج دارای تغییرات تدریجی ثابت شبکه را بررسی میکنیم،در این کار
.استفاده از روش محاسباتی تفاضالت متناهی در حوزهی زمان بازده تزویج را در دماهای مختلف یک نیمرسانای ذاتی بدست میآوریم
 محاسبات تنظیم پذیری حرارتی مناسبی.موجبر بلور فوتونی از جایگزین کردن تک میلهی آلومینا به ایندیم آنتیموان ساخته شده است
. بازده بهبود می یابد،را در بازده تزویج نشان میدهد و با افزایش دما
. موجبر بلور فوتونی، روش تفاضالت محدود در بازهی زمانی، تزویجگر، بلور فوتونی مدرج، بلور فوتونی-کلید واژه

The study of thermal tunable coupling between a semiconducting photonic
crystal waveguide and graded index photonic crystal
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In this work, we study the light coupling between semiconducting photonic crystal waveguide and graded index
photonic crystal. Using the finite difference time domain method, we evaluate the coupling efficiency at various
temperatures for an intrinsic semiconductor. Photonic crystal waveguide is constructed by replacing one row of
alumina rods by InSb rods. Calculation shows a proper thermal tunability of coupling efficiency and the efficiency is
improved by increasing the temperature.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر بلورهای فوتونی به خاطر خواص جالبشان
در کنترل انتشار نور در مقیاس طوول مووج ،بسویار موورد
توجه بوده است[ .]۳موجبرهای بلور فوتونی( ،)۳PCWکوه
از ایجاد یک نقص خطی در بلور فوتونی بدست میآیود ،از
اهمیت زیادی در مدارات مجتمع فوتونی برخووردار اسوت.
یکی از مشکالت اصلی در این راستا ،عدم توزویج مناسو
بین مد خروجی سایر مدارات و موجبر بلوور فوتوونی موی-
باشود کووه مربوووت بووه تفوواوت مقیوواس آنهاسووت .بنووابراین
دستیابی به تلفات پایین تزویج چالش بزرگی در بحث بلور
فوتونی میباشد .میتوان با استفاده از توزویجگرهوای بلوور
فوتونی مودرج بوازده توزویج را توا بودی بهبوود ب شوید.
چنودین سوواختارهای بلوور فوتووونی مودرج ()3GRIN PC
جهت تحقق تزویج در سالهای پیش ارائوه شوده از جملوه
بلووور فوتووونی موودرج دارای ت ییوورات توودریجی ضووری
شکست[ ،]3بلور فوتونی مودرج دارای ت ییورات تودریجی
شعاع [ .]2اما ساخت بلور فوتونی مودرج بوا ت ییور شوعاع
میلهها به دقت زیاد و با ت ییور ضوری شکسوت بوه موواد
بیشتری نیاز خواهد داشت .در این مطالعه شعاع و ضوری
شکست ثابت میباشد و ثابت شبکه به طور تدریجی ت ییر
میکند .با استفاده از این تزویجگر ،تزویج میان امواج نور و
موجبر بلور فوتونی نیمهرسانا را در ت ییرات دمایی مطالعه
خواهیم کرد.

مهم ترین نکته در این روش ,شبیه سازی انتشوار اموواج در
فضای سلول محاسباتی به فضوای بینهایوت بورای نزدیوک
شدن بل عددی به واقعیت فیزیکی مسولله اسوت .کوه در
این مورد از شرت مرز جاذب با نام PMLاستفاده میشوود.
از سال  ۳994فعالیت قابل توجهی در این زمینه به وجوود
آمده است که این امر مدیون کار اولیهای است که برنگر در
معرفی مواد جاذب بسیار موثر بورای شورت مورزی جواذب
نموده است .ابتکار برنگر در این است که امواج ت ت با هور
زاویه تابش و نوع قطبش و فرکوانس بوا ایون مواده در مورز
کامال مطابق میباشند .وی با اضافه کوردن درجوات آزادی
بیشتری که از تجزیهی میدانها به دو مؤلفه بهدسوت موی-
آید ،توانست اینکار را انجام دهود .بنوابراین در یوکPML
ایدهآل نباید هیچ موج بازتابیدهای باقی بماند.

 -3شکل ساختار
موجبر بلور فوتونی مورد بررسی در این ب وش متشوکل از
شبکهی مربعی از میلههای آلومینوا بوا ثابوت دیالکتریوک
( )ɛ=9/1۳و شعاع  0/33aدر زمینوهی هووا بوا ثابوت دی-
الکتریک ( )ɛ=۳میباشد .که ثابوت شوبکهی آن a=20µm
بوده و شامل  ۳۳الیه در جهوت  xو  39الیوه در جهوت y
میباشد .برای ایجاد موجبر یک ردیف از جنس میلههوا را
به ایندیم آنتیموان ت ییر دادهایم .ثابت دیالکتریک نیمه-
رساناها با ت ییرات دمایی ،ت ییر میکند .در ایون ب وش از
طریق ت ییرات دمایی بازده تزویج بوین ایون مووجبر بلوور
فوتونی و نوری با پهنوای  ۳0aرا بوسویله توزویجگور بلوور
فوتونی مدرج دارای ت ییرات تدریجی ثابت شبکه را موورد
بررسی قرار میدهیم .تزویجگور دارای شوبکهی مربعوی از
میلههای آلومینا با ثابوت دیالکتریوک ( )ɛ=9/1۳و شوعاع
0/33aدر زمینهی هوا ( )ɛ=۳میباشد .کوه ثابوت شوبکهی
آن در جهت  yدارای ت ییرات تدریجی بوده و در جهوت x
ثابت و برابر  aمیباشود .ایون بلوور بوه صوورت نموادین در

 -2روش محاسبات شبیهسازی
تفاضل متناهی در بوزه زمان که به صورت خالصوه از آن
با نام  FDTDیاد میکنند ،روش مورد استفاده در این کوار
میباشد .الگوریتم تفاضل متناهی در بوزه زمان اولین بوار
توسط یی 2در سوال  ۳911ایجواد شود .در روش 4FDTD
که روش پیادهسازی شده در این پروژه میباشود ،سواختار
مورد نظر به شبکهای مربعی تقسیم بندی شوده و تقریو
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پلهای برای پارامترهای محیط در نظور گرفتوه موی شوود.
همچنین میدانهای الکتروم ناطیسی گسسته سازی شده
و معادالت ماکسول بوا تقریو تفاضولی آنهوا جوایگزین و
میدانهای الکتروم ناطیسی در طول زمان محاسوبه موی-
شوند .این روش به صورت شورطی پایودار اسوت و عموموا
مشکل همگرایی ندارد .این روش نیاز به منابع محاسوباتی
و بافظهی باالیی م صوصا در سه بعد دارد.
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 eبوار الکتریکوی الکتورونهوا m*= 0/0۳2m ،جورم موؤثر
باملین آزاد e0 ،گرردهی خالء KB ،ثابت بولتزمن T ،دموا
در کلوین میباشود .بورای اینودیم آنتیمووان  s  ۳1/1۳
است.

 -5نتایج شبیهسازی
با استفاده از روش ابر سلول بر مبنای بسوط مووج ت وت،
مدهای موجبری در بلور فوتونی دو بعدی با تقوارن شوبکه
مربعی و هندسهی میلههای دایروی را محاسبه کوردهایوم.
a
فرکووانس نرمووالیزه (
2c

نقص موجبر بلور فوتونی میباشود .همچنوین ایون مود بوا
استناد به مرجع [ ]4پس از این که از داخل سواختار بلوور
فوتونی مدرج عبور میکند ،به تدریج بالت جموع شودگی
پیدا میکند و کانونی میشود و از طریوق مووجبر هودایت
میشود .یک منبع نور با پالس گاوسی بوا پهنوای  ۳0aدر
سمت چپ تزویجگر قرار دادیم .بال با ت ییر دما ،میتوان
فرکانس پالسمایی و در نتیجوه ثابوت دیالکتریوک نقوص
خطی را ت ییر داد .شوایان ذکور اسوت کوه ایون ت ییورات
دمایی در فرکانس تراهرتوز ثابوت دیالکتریوک آلومینوا را
ت ییر نمیدهد .بنابراین بهجز نقص خطی بقیوهی سواختار
ضووری دی الکتریووک ثووابتی خواهنوود داشووت .شووکل ۳
نمایشی از اندازهی شدت میدان الکتریکیِ نوور ورودی بوه
ساختار و نور خروجی از موجبر در دماهای م تلوف موی-
باشد.

شکل  -۳تصویری نمادین از ساختار تزویج نووری متشوکل از  PCWو
GRIN PC

 -4تئوری
جهت مطالعوهی تنظویم پوریری دموایی بوازده توزویج ،از
معادلوهی هلمهووولتز میوودان الکتریکوی شووروع موویکنوویم.
معادلهی موج میدان الکتریکی به صورت زیر میباشد
()۳
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پالسمایی میباشد ،فرکانس پالسمایی با توجه به رابطوهی
زیر به شدت وابسته به دما میباشد.
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در اینجا چگالی باملین ذاتی بورای اینودیم آنتیمووان بوه
صورت زیر داده میشود[]1
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شکل  ۳نشان داده شده است .همانطور که مشاهده موی-
شود ،ثابت شبکه در مرکز سواختار دارای کمتورین مقودار
( )0/212aو در لبهها دارای بیشترین مقدار ( )۳/4aاست.
گام افزایشی ثابت شبکه برابر با  0/۳2aدر نظر گرفته شده
است .این تزویجگر شامل  1الیه در جهت  xو  31الیه در
جهت  yمیباشد .همچنین در مرزهوای سیسوتم  ۳3الیوه
 PMLاستفاده شده است.

()4

0.26
)
2k B T

N (T )  5.76 * 10 20.T 3 / 2 exp( 
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جدول  ۳بازده تزویج در دماهای م تلف
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بووا توجووه بووه نمووودار بوواال ،بیشووینهی بووازده تووزویج بوورای
دمای  243/1  Kاتفاق می افتد و در این دما شدت میدان
الکتریکی نیز بیشترین مقدار خود را دارد.

شکل  -2نمودار توزیع فضایی میدان مربوت به تزویجگور بلوور فوتوونی
مدرج با ت ییرات تدریجی ثابت شبکه در دمای 243/102کلوین

 -6نتیجهگیری

بازده تزویج در بالتهای م تلف در جدول  ۳لیسوت شوده
است(  1نسبت شدت نوور خروجوی بوه نوور ورودی 2 ،
شدت نور خروجوی در بضوور مووجبر نسوبت بوه بالوت
عادی)[.]4

ت ییرات دمایی تزویج نوری بین یک موجبر نیمرسانای
بلور فوتونی و بلور فوتونی مدرج بررسی شد .نتایج نشان
می دهد که بازده تزویج در چنین سیستم هایی می تواند
بصورت برارتی بعد از ساخت وسیله تنظیم گردد.
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شکل  -4ت ییرات میزان بازده تزویج نور برای دماهای م تلف
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شکل  -۳شدت میدان الکتریکوی نوور ورودی( خوطچوین قرموز) و در
خروجی موجبر( خوط آبوی) در دماهوای الوف) 22۳ب) 222ج)229
د) 243/102کلوین
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