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تا ًتایج هزتَط تِ ساختار تٌاٍتی هشاتِ  هَرس -گاًِ تیَسِ یک تعذیی ساختار شثِ تٌاٍتی سَیِی توامگاف تاًذ فَتًَ هقایسِ -چکیذُ 

است. تٌاتزایي استفادُ اس ساختارّای  ی تشرگتزی ًسثت تِ ساختار تٌاٍتیساختار دارای گستزُایي در  فَتًَی دّذ کِ گاف تاًذًشاى هی

پاراهتزّای کِ  دّذًشاى هی. هطالعات شَدسَیِ پیشٌْاد هیی توامتِ هٌظَر طزاحی تاستاتٌذُ هَرس-سِ گاًِ تیَ شثِ تٌاٍتی

ی ساختار شثِ تٌاٍتی سَیِپٌْای گاف تاًذ فَتًَی توامها ذ اس ایي رٍ ًسَیِ دارساختاری تأثیز تسشایی در پٌْای گاف تاًذ فَتًَی توام

ی طَل گستزُکٌین کِ ایي اهز ها را قادر تِ تٌظین هی، تا ضزیة شکست تاال تزرسی اس تغییزات ضخاهت الیِرا تزاس هَرس-گاًِ تیَسِ

 .خَاّذ کزدسَیِ ی توامتاستاتٌذُتاستاتیِ هَجی 

 سَیِ، رٍش هاتزیس اًتقال.هَرس، گاف تاًذ فَتًَی توام-تلَرّای فَتًَی ، ساختارّای ضثِ هتٌاٍب تيَ -كليذ ٍاصُ
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Abstract- The comparison of  the omnidirectional photonic band gap in one-dimensional ternary photonic crystals based on 

Thue-Morse structure with those of a periodic structure`s results show that the photonic band gap in this structure has a wider  

range of  wavelength  than that of periodic structure. Thus it is possible to use the one-dimensional ternary photonic crystals 

based on Thue-Morse structure in designing  of the omnidirectional reflector photonic structure. Studies show that the 

structural parameters have a great effect at complete photonic band gap width, hence we investigate the omnidirectional 

photonic band gap width in one-dimensional ternary photonic crystals based on Thue-Morse structure  with changing the 

thicknesses of a layer that has a high refractive index; we can utilize this property to tune the range of wavelength in 

omnidirectional reflectors. 

Keywords: photonic crystals, Thue-Morse quasi-periodic structures, Omnidirectional photonic band gap, Transfer matrix  

method. 
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 هقذهِ -1

ّای اخيز، تَجِ سیادی تِ تلَرّای فَتًَی ضذُ در سال

الکتزیکی هتٌاٍتی ّستٌذ است. تلَرّای فَتًَی هَاد دی

ی الکتزٍهغٌاطيسی یا گاف اساس تاًذّای هوٌَعِكِ تز 

ضًَذ. یک تلَر فَتًَی تاًذّای فَتًَی طثقِ تٌذی هی

ّای خاصی اس هَج تَاًایی هحذٍد كزدى اًتطار طَل هَج

فزٍدی را در خَد دارد ٍ تِ ّويي دليل ایي ساختارّا، 

كارتزدّای فزاٍاًی در اپتَالکتزًٍيک ٍ ارتثاطات ًَری تِ 

ی ًَر، ّا، هَجثزّا، دیَدّای هٌتطزكٌٌذُاکعٌَاى كاٍ

اًذ. تِ عالٍُ، استفادُ اس تلَرّای آضکارساسّا ٍ ... یافتِ

فَتًَی در طزاحی ادٍات ًَری یا الکتزًٍيکی، تسياری اس 

هطکالت تٌيادی اس قثيل كٌتزل كزدىِ اًتطار خَد تِ 

گشیذُ كزدى ًَر را ّا ٍ جایّا ٍ هَلکَلخَدی ًَر اس اتن

ٍ ٍجَد گاف تاًذّای فَتًَی ٍ هفَْم  [1-3]كٌٌذهی حل

-ّای جذیذی را در ساخت ٍسایل اپتَّا، ایذُآى

 ساسًذ. الکتزًٍيکی هوکي هی

ای كاهالً ی تزاگِ یک تعذی، پذیذُتاستاتٌذگیِ تاال در آیٌِ

تاضذكِ تزای هذت سهاى طَالًی هَرد هطالعِ قزار آضٌا هی

تلَرّای فَتًَی در طزاحی گزفتِ است ٍ اهزٍسُ ًيش اس 

سَیِ تزای قطثص دلخَاُ ًَر استفادُ ّای ّوِتاستاتٌذُ

-ی توامضَد. تحقيقات ًطاى دادُ است كِ تاستاتٌذُهی

ی یک طزاحی خَب اس سَیِ هوکي است فقط تِ ٍسيلِ

تلَر فَتًَی یک تعذی تِ ٍجَد آیذ ٍ ًياسی تِ طزاحی 

ت. تٌاتزایي تا تلَرّای فَتًَی دٍ تعذی ٍ سِ تعذی ًيس

تَاى اهکاًات ّای سادُ ٍ ارساى هیاستفادُ اس تکٌيک

هَثزی را تزای تْثَد تخطيذى تِ خصَصيات اتشارّای 

 الکتزٍاپتيکی تِ ٍجَد آٍرد.
 

 اصَل ًظزی -2

ی دٍ الیِساختار تلَرّای فَتًَی یک تعذی هتٌاٍب،  در

تِ صَرت  تا ضزایة ضکست هتفاٍت A ٍB الکتزیکی دی

ٍ در تلَرّای  [4گيزًذ]در كٌار ّن قزار هی ایدٍرُ

-دٍ الیِ دی هَرس ًيش-َيفَتًَی تا ساختار ضثِ تٌاٍتی ت

در كٌار ّن تا ضزایة ضکست هتفاٍت A  ٍBالکتزیکی 

ّا در كٌار ًحَُ قزارگيزی ایي الیِ قزار خَاٌّذ گزفت ٍلی

هَرس -َيدًثالِ ت تاضذ.هَرس هی-َيّن تزاساس دًثالِ ت

1nاسایتِ  ،ِ1یاس راتط 1n n nS S S  كٌذ پيزٍی هی

 ٍهَرس -َيهزتثِ دًثالِ ت، n كِ در ایي راتطِ
1nS 

 

1nSهکول  [؛ تٌاتزایي در 5است] ساختار ضثِ تٌاٍتی

 خَاّين داضت: AٍBی هتطکل اس دٍ الیِ هَرس-تيَ

S0={A}،S1={AB}،S2={ABBA}،S3={ABBABAAB} 
هَرس -َيدر ساختار ضثِ تٌاٍتی ت .(1)ضکل آخزٍ الی

-گاًِ تزای طزاحی تلَر فَتًَی تِ جای دٍ الیِ دیسِ

الکتزیکی اس سِ الیِ دی الکتزیکی استفادُ هی ضَد تِ 

هَرس تزای چٌيي ساختاری اس دٍ -َيّويي دليل دًثالِ ت

تا در ًظز گزفتي هزاتة  ٍ S0={AB}ضَد: ضزٍع هیالیِ 

، S1={ABC} تاالی ایي دًثالِ خَاّين داضت:

S2={ABCCAB} ،S3={ABCCABCABABC} ٍ الی-

كِ ساختارّای فَتًَی تحت تأثيز تاتص ٌّگاهی آخز.

گيزًذ، تِ ضکل هٌحصز تِ اهَاج الکتزٍهغٌاطيسی قزار هی

هٌظَر تزرسی  ا آى تزّوکٌص خَاٌّذ كزد كِ تِفزدی ت

هاّيت اًتطار ًَر در ایي ساختارّا اس رٍش هاتزیس اًتقال 

تَاى [. تزاساس هاتزیس اًتقال هی6ضَد]استفادُ هی

( تِ دست r(را تا تَاى دٍم ضزیة تاستاب )Rتاستاتٌذگی)

اس طزفی تِ دليل ضثاّت فزاٍاىِ تيي تلَرّای فَتًَی  آٍرد.

طيسی ًيش ّواًٌذ ٍ تلَرّای حالت جاهذ، هَج الکتزٍهغٌا

 كٌذ:ی پاضٌذگی سیز پيزٍی هیهَج تلَخ اس راتطِ
(1) 

11
( , ) cos

2

A D
K

h
    

   
 

ٍ تاستاب داخلی كلی تِ هٌظَر ایجاد گاف تاًذ هوٌَعِ 

ی سیز تزای پاضٌذگی تزقزار دّذ كِ راتطِسهاًی رخ هی

 تاضذ:
(2) ( , ) 1K     
 

 
هَرس یک تعذی، تزای هزاتة -فَتًَی ضثِ تٌاٍتی  تيَساختار تلَر : 1ضکل

  . S0={A}هَرس تا فزض -ی تيَدًثالِ 3ٍ  2، 1

 هحاسثات ٍ ًتایج عذدی -3

در ایي هقالِ، تِ هٌظَر طزاحی تلَرّای فَتًَی یک تعذی 

-تيَتٌاٍتی ٍ ضثِ تٌاٍتی  ّایتزاساس ساختارگاًِ، سِ

تا ضزیة  (A=Te)تلَرین الکتزیکی:ی دیاس سِ الیِ هَرس

-دیسيليکَىًاًَهتز،  123ٍ ضخاهت  6/4ضکست 

 377ٍ ضخاهت  5/1تا ضزیة ضکست  (B=SiO2)اكسيذ



 ، داًطگاُ یشد1394تْوي هاُ  8تا  6

 

502 

 

تا ضزیة ضکست  (C= TiO2)اكسيذٍ تيتاًيَم دیًاًَهتز 

ضَد. هحيط ًاًَهتز استفادُ هی 30خاهت ٍ ض 3/2

تِ تزتية، در ایي تلَرّای فَتًَی  هحصَركٌٌذُ ٍ سیزالیِ

ضيطِ تا ضزیة ضکست  ٍ 1َّا تا ضزیة ضکست 

. تِ هٌظَر هقایسِ گاف تاًذ فَتًَی حاصل اس تاضذهی5/1

ایي ساختارّا، هَج الکتزٍهغٌاطيسی كِ ساختارّا را تحت 

تا  nm1دّذ )تاسُ طَل هَجیتأثيز خَد قزار هی

nm6000)  تایذ در ّز دٍ تلَر فَتًَی راُ ًَری یکساًی را

تزرسی گاًِ سِ در ساختار تٌاٍتیيل طی كٌذ تِ ّويي دل

ٍ در است ( ABC)4دارای ساختار تلَر فَتًَی ضذُ، 

تایذ اس هزتثِ  هَرس ًيش-گاًِ تيَساختار ضثِ تٌاٍتی سِ

ساختار  ،3ٍ  2ضکلهَرس استفادُ ضَد. -ًثالِ تيَسَم د

-را تِ تزتية تزای ساختارّای تٌاٍتی سِتاًذ تلَر فَتًَی 

در ذ. ٌدّگاًِ ًطاى هیهَرس سِ-تيَگاًِ ٍ ضثِ تٌاٍتی 

ی تاًذ هوٌَعِ ٍ دٌّذُل ًَاحی رًگی ًطاىاضکاایي 

تزای عثَر ًَر ی تاًذ هجاس دٌّذًَُاحی سفيذ ًطاى

گز گاف تاًذ تياىی تيي دٍ خط ّستٌذ، عالٍُ تز آى ًاحيِ

-تلَرّای فَتًَی تٌاٍتی سِكِ در سَیِ تَدُ فَتًَی توام

گاًِ ایي ًاحيِ، تِ تزتية هَرس سِ-يَگاًِ ٍ ضثِ تٌاٍتی ت

 nm 2783الی nm 1826تزگيزًذُ گستزُ طَل هَجی در

 ٍnm 1674  الیnm 2783  است ٍ پٌْای ایي گاف

         ٍ  nm957تزاتز تا تِ تزتية توام سَیِ  ّایتاًذ

nm 1087 .است 
 

 
كِ تيي  اییک تعذی ، ًاحيِگاًِ سِساختار تاًذ تلَر فَتًَی تٌاٍتی : 2ضکل

ی طيفی گيزد. گستزُهیسَیِ را در تزدٍ خط قزار گزفتِ است گاف تاًذ توام

 .استnm2783الی  nm1826سَیِ اس گاف تاًذ توام

، ادٍات اپتيکی ّستٌذ ایالیِکی چٌذالکتزیّای دیآیٌِ

در چٌيي ساختارّایی هکاى ٍ پٌْای تاستاب هطلَب را كِ 

ٍ ضزایة ّا الیِتَاى تا اًتخاب هٌاسة ضخاهت هی

تذیي حال  دٌّذُ تِ دست آٍرد.تطکيل ضکست هَاد

-تيَگاًِ در تلَر فَتًَی یک تعذی تا ساختار سِهٌظَر، 

تَاى تا تغييز ضخاهت هطزح ضذُ در ایي هقالِ، هی هَرس

ای تا ضخاهت سَیِّا تِ گاف تاًذّای فَتًَی توامالیِ

دست  ی طَل هَجی تاستاتی هتفاٍتیهتفاٍت ٍ گستزُ

پيذا كزد. ها در ایي قسوت تا فزض ثاتت تَدى ضخاهت 

اكسيذ در اكسيذ ٍ تيتاًيَم دیّای سيليکَى دیالیِ

ی ساختار هذكَر، فقط تِ تزرسی تغييزات ضخاهت الیِ

-ی دیتلَرین )تِ دليل تاال تَدى ضزیة ضکست ایي الیِ

الکتزیکی ٍ حساسيت تيطتز ساختارگاف تاًذ فَتًَی تِ 

ایي الیِ(ٍ اثزات آى تز رٍی گاف تاًذ فَتًَی  تغييزات

      پزداسین. اگز ضخاهت الیِ تلَرین را اسسَیِ هیتوام

nm 123  ِتnm 73 صَرت تٌاتِ كاّص دّين در ایي

 nm 1087سَیِ اس، پٌْای گاف تاًذ فَتًَی توام4ضکل 

كٌذ. اگز ّوچٌاى ضخاهت كاّص پيذا هی nm 630تِ 

ّص دّين پٌْای گاف تاًذ كَچک ٍ ی تلَرین را كاالیِ

، پٌْای nm 23ضَد تا جایی كِ در ضخاهت تز هیكَچک

رسذ)در تاسُ طَل هَجی سَیِ تِ صفز هیگاف تاًذ توام

(. اس طزفی اگز ضخاهت الیِ 5ًَر هزئی ٍ فزٍسزخ()ضکل

افشایص دّين در ایي   nm 223تِ  nm 123تلَرین را اس 

اس  6ام سَیِ تٌاتِ ضکل صَرت پٌْای گاف تاًذ فَتًَی تو

nm 1087  ِتnm 1261 تا اداهِ .كٌذافشایص پيذا هی

ی تلَرین، پٌْای گاف دادى رًٍذ افشایطی ضخاهت الیِ

تاًذ فَتًَی ًيش افشایص پيذا خَاّذ كزد ٍ گستزُ طَل 

كٌذ تِ تز هيل هیّای كَتاُهَجی تِ سوت طَل هَج

ًظزهاى  ی طَل هَجی هَردّويي دليل تستِ تِ هحذٍدُ

تَاًين ساختار تلَر الکتزیکی، هیّای دیدر طزاحی آیٌِ

 فَتًَی هَرد ًظز را اًتخاب كٌين.
 

 
، یک تعذی هَرس-تيَسِ گاًِ  تٌاٍتیضثِ ساختار تاًذ  تلَر فَتًَی : 3ضکل

ای كِ تيي دٍ خط قزار گزفتِ است گاف تاًذ ًاحيِ. dTe=123 nmتا فزض  

اس سَیِ ی طيفی گاف تاًذ توامگيزد. گستزُهیسَیِ را در تزتوام

nm1674 الیnm 2783 است. 
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تا  یک تعذی هَرس-تيَسِ گاًِ  تٌاٍتیضثِ تلَر فَتًَی  ساختار تاًذ: 4ضکل

-كِ تيي دٍ خط قزار گزفتِ است گاف تاًذ توام ایًاحيِ.  dTe=73 nm فزض

الی nm1522 اس سَیِی طيفی گاف تاًذ توامگيزد. گستزُهیسَیِ را در تز

nm 2152 است. 

 
یک تعذی تا  هَرس-تيَساختار تاًذ تلَر فَتًَی ضثِ تٌاٍتی سِ گاًِ : 5ضکل

ای ًاًَهٌز كاّص یافتِ است. ًاحيِ 23ی تلَرین تِ فزض ایٌکِ ضخاهت الیِ

-گيزد. گستزُهیسَیِ را در تزكِ تيي دٍ خط قزار گزفتِ است گاف تاًذ توام

 .است nm 1674الی nm1343 سَیِ استاًذ توامی طيفی گاف 

 
تا  یک تعذی هَرس-تيَسِ گاًِ  تٌاٍتیضثِ تلَر فَتًَی  ساختار تاًذ: 6ضکل

كِ تيي دٍ خط قزار گزفتِ است گاف تاًذ  ایًاحيِ.  dTe=223 nm فزض

 nm اس سَیِی طيفی گاف تاًذ توامگيزد. گستزُهیسَیِ را در تزتوام

 .است nm 3848الی 2578

 

 

 

سَیِ ٍ پٌْای گاف تاًذ فَتًَی ی طَل هَجی تاسًاب توام: گستزُ 1جذٍل 

-گاًِ تيَگاًِ ٍ ساختار ضثِ تٌاٍتی سِسَیِ تزای ساختار تٌاٍتی سِتوام

 ی تلَرین.ّای هختلف الیِهَرس تا ضخاهت

 ساختار

گستزُ طَل 

هَجی تاستاب 

سَیِ توام
(nm) 

پٌْای 

گاف تاًذ 

سَیِ توام
(nm) 

 2783-1826 957 (ABC)4گاًِ تٌاٍتی سِ

گاًِ ضثِ تٌاٍتی سِ

 هَرس-تيَ

S3={ABCCA

BCABABC} 

dTe=223nm 3848-2578 1261 

dTe=123nm 2783-1674 1087 

dTe=73 nm 2152-1522 630 

dTe=23 nm 1674-1343 331 

 

 گیزیًتیجِ -4

در ساختار  سَیِكِ پٌْای گاف تاًذ فَتًَی توام ًطاى دادین

 گاًِسِ ًسثت تِ ساختار تٌاٍتی هَرس-تيَگاًِ ضثِ تٌاٍتی سِ

الکتزیکی ( دیّای )تاستاتٌذُتشرگتز تَدُ پس در طزاحی آیٌِ

پذیزیِ ضَد كِ تِ هٌظَر تٌظينچٌيي ساختاری تزجيح دادُ هی

تَاى ی طَل هَجی تاستاتی در چٌيي ساختاری، هیگستزُ

ی تلَرین را تغييز داد؛ ایي الیِ تِ الکتزیکی دیضخاهت الیِ

ی دیگزِ دليل داضتي ضزیة ضکست تاال ًسثت تِ دٍ الیِ

، تأثيز تيطتزی در ساختار خَاّذ داضت تٌاتزایي ی تلَرساسًذُ

-ی دیتٌا تِ ًتایج تِ دست آهذُ، تا افشایص ضخاهت الیِ

الکتزیکی تلَرین، پٌْای گاف تاًذ فَتًَی ًيش افشایص پيذا 

 كزد ٍ تزعکس.خَاّذ 
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