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 )مقاله پژوهشی(

 حلقوی بلور فکسونی بازآواگرصوتی بر پایه  -نوری صافی
 

 *علی بهرامی، ابوطالبی  زهرا  سیده

 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهندگروه برق، 

 52/99/9600، پذیرش: 80/80/9600دریافت: 

  چکیده
دهد و قابلیت هدایت  باند کامل فونونی و فوتونی از خود نشان می گافاست که   بلور فوکسونی طراحی شدهیک ساختار در این مقاله، 

کاه   هساتد امواج نوری، با قطبش مغناطیسی عرضی و امواج صوتی را دارد. مواد استفاده شده در این سااختار ناایلون و مولیبادنیو     

شاود   درصد است، که باعث می 50 پرشدگی در این ساختار عاملمناسبی دارند. شایان ذکر است که  کشسانیضریب شکست و ثابت 

ماوج خاار را نشاان     یا طاو    بسامدیک   فوکسونی است که در خروجی فقط صافیساخت قطعه راحت باشد. ساختار ارائه شده، یک 

 ار باا شود. این ساخت موجی انجا  می یا طو  بسامدیترین پهنای  حلقوی و با کم (رزوناتورهایبازآواگرهای )دهد. این امر با گذر از  می

یاا    حلقوی در فونون بازآواگردارای  های صافیفوکسونی سخت است، در مقایسه با در ساختارهای  توجه به اینکه هماهنگی نور و صدا

بسامدها بهتر امواج صوتی و نوری از ورودی به خروجی، تیزی  (کوپلتزویج )هایی از قبیل  ای مثلثی شکل، برتری فوتون به دلیل حلقه

چنین باعث بهبود خروجی و افزایش ضاریب کیفیات خروجای نیاز      هم موجی بسیار کم را دارد. بسامدی و طو ها، پهنای  موج و طو 

 حوزه زمان استفاده (تفاضل محدودتفارق متناهی )چنین  ، بسط امواج تخت و همصر متناهینهای ع سازی از روش شود. برای شبیه می

 است.  شده
 

 .پرشدگی عاملباند،  گاف، (االستیکی) کشسانی های ثابتهای فوکسونی،  بلور :ها کلیدواژه

 

    . مقدمه9

حث ب [2-5های فونونی ] و بلور 9های فوتونی  پس از بلور

 جدیدی که در طی چند سا  اخیر مورد توجه قرار گرفتاه 

باه  [ 0-3های فوکسونی اسات. بلاور فوکساونی ]    وراست بل 

یاک بلاور    شود که در عین حا  هم ویژگی  بلوری گفته می

یک بلور فونونی را دارد. بدین منظاور    فوتونی و هم ویژگی

باناد   گااف ساختار بلور فوکسونی قابلیات ایان را دارد کاه    

زمان از خود نشان دهاد  اماا الز  باه     صوتی و نوری را هم

ده محادو یاک    باناد در  گااف ه این دو گا چذکر است که هی

گیرند چاون سارعت اماواج االساتیکی و      قرار نمی بسامدی

هااای  محاادودهنااوری متفاااوت اساات. بخااش فوتااونی در  

و بخاش فوناونی در    فروسار  مرئای و نزدیاک    ماوج  طو 

 مشترک نکته .کند میگیگاهرتز کار  های بسامدی محدوده

 فوکسااونی ایاان اساات کااه   هااای بااین ایاان دو در بلااور 

که های موج طومربوطهدرتار از   متار و کام   حدود میکرو



  bahrami@sut.ac.ir  نویسنده پاسخگو: 

پوشاانی بساامدهای الکترومغنااطیس     همهستند، البته آن

ناو  از   باناد در هار   گافهر زیراافتد اتفاق نمی کشسانیو

زمانی و تقابل  هماست.مربوطمتفاوتهای سرعتباامواج

بین فونون و فوتون اثر جالبی است که حاصل وجود انرژی 

باشد و  زمان می ساختار به صورت همیک  صوتی در  و نوری

   .شود بر هم می ت نور و صدامنجر به اثرا

 هاا  صافی[ و 91-96ی ]فوکسون ، حسگر[95-98ا ]بره موج

شاخصی هستند که به عنوان کااربرد   کارهای از[، 92-93]

ی دقت، ضریب کیفیات و   دهنده اند و همگی نشان کار شده

در بلورهااای آمااده  دساات اطمینااان باااال در خروجاای بااه 

باشاند.   فوکسونی نسبت به بلورهای فونونی و فوتاونی مای  

های نوری و صوتی در داخل سااختار،   چنین تمرکز موجهم

کساونی بایاد وجاود    زمان در سااختارهای فو  هم به صورت

 باشد.    داشته

که عالوه بر کاری که موج در  هدف از این پژوهش ایناست

تارین اتاالف    باا کام  اسات، ماوج     داخل ساختار انجا  داده

ولای   رده و در خروج، دریافت شود.انرژی از ساختار عبور ک

 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران

39-93، صفحات: 2، شماره: 8، دوره: 9911سال 
مقاله پژوهشی
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یاا حتای باا تغییارات      ورودی باا زاویاه و    بساامد وقتی در 

باالیی وارد ساختار شود، در داخل ساختار پخاش   بسامدی

ت آورد. در توان در خروجی آن را بدسا  نمی شود و اصالً می

 بسامددهد ولی اگر  شدگی ر  می واقع در این حالت پخش

باند تیزتر باشد و به اطراف نقص و داخال سااختار    گافدر 

ترین اتاالف   تواند بعد از انجا  کار خود با کم نفوذ نکند، می

از لحاا  بارهم کانش فوناون و      .انرژی باه خروجای بارود   

و بارهم   (کوپال تازویج ) یک کاواک به ساادگی   فوتون، در

ثیر أ. حتی تا توان دید ونی را میفوتکنش دو موج فونونی و 

 گااف نیاز در   و ایجااد نقاص   هاا  میلهیر شکل غنو  شبکه، 

باناد فوناونی و فوتاونی     گاف باندهای فوکسونی که حاصل

 [.59-93] است، وجود دارد

بایااد گفاات  ی ایاان ساااختارها   واد سااازندهدر مااورد ماا 

وا ها  -جامدبه صورت ساختارهایبهقبلیمطالعاتبیشتر

کام بارای   به دلیل تراکم جر  هواآندرکهستند ه [55]

اسات    فونونی و فوتونی انتخاب شده باند آرمانی گافیافتن  

باند فونونی پهنای کم را دارا است که ایان خاود    گافولی 

 -یک ایراد است. در این کار، به دلیل اینکه سااختار جاماد   

باند خاوبی بارای فوناون و فوتاون دیاده       گافجامد است، 

 .شود و از نظر ساخت نیز آسان است می

یاک    در فوکساونی  صاافی یاک    باه طراحای   مقاله ایندر  

را باه   زماان ناور و صادا    ی دو بعدی مربعی کاه هام   شبکه

دهناد،   از خود عباور مای   برقییا  صورت امواج مغناطیسی 

مولیبدنیو  و ناایلون  از  در این پژوهش پرداخته شده است.

اسات. یاک     اساتفاده شاده   بسترو  میلهعنوان  ترتیب به به

گیگااهرتز در فوناون و    محادوه باند پهن و مناسب در  گاف

در فوتاون وجاود    فروسر باند مناسب در نزدیک  گافیک  

 ساااختار بانااد فوتااونی و   . شااایان ذکاار اساات کااه  دارد

فونونیبهترتیبباهای روشعنصر و  9بسط موج سطحی

5متناااهی
تفااارق  روشانتقااا ، ازباارایوشااده محاساابه 

 .شده اسات ستفادها 6حوزه زمانی (تفاضل محدود)متناهی

هاای   ی متفااوت از دیگار حلقاه    ، حلقاه حلقه استفاده شده

هاای ضاریب    فونونی و فوتاونی اسات کاه دارای مشخصاه    

 بهتر، درصد عبور موج باالتر و (کوپلتزویج )کیفیت باالتر، 

1 PWE 
2 FE; Finite Element 
3 FDTD 

در خواهد باود.  موج خروجی  یا طو  بسامدتیزی در طیف 

 شاده  فیتوصا  روش تحقیا  ، 5در بخش  ادامه این مقاله،

باشاد و در آخار، در    می بحثنتایج و شامل  6است. بخش  

 است.  مقاله ارائه شده یریگ جهی، نت1بخش 

 

 ها مواد و روش. 2

هاای سااختارهای متنااوب     این ساختار با توجه به ویژگای 

باند بازر  و   گافیک  فوکسونی و با هدف به دست آوردن 

اسات. در ایان     مناسب در فوناون و فوتاون طراحای شاده    

ی مربعای   شابکه  مقاله، ساختار بلور فوکسونی دو بعدی در

 96×55ارائه شده که به صورت متناوب با چیدمان اجازای  

ناانومتر   328ها ثابت شبکه برابر  در آن. است  طراحی شده

ناانومتر   902یا هماان    برابر ثابت شبکه 6/8و شعا  در آن 

و باه منظاور    یک بلاور فوکساونی    است. با توجه به خوار

واحاد   (سالو  یاختاه ) با بررسای  ، کاهش حجم محاسبات

فاراهم  باند معاد  کل شابکه  دسترسی به ساختار  ساختار

مشابه ساختارهای متناوب فونونی و با توجه به اینکه  .است

باشاد   یواحد دارای ناحیه بریلیون او  ما  یاختهیا فوتونی،  

محاسبات یافته،  که با تقارن چرخشی ناحیه بریلیون کاهش

دهای تکراری محاسبه نشاده و  گیرد تا مُ در آن صورت می

ی بریلیاون   ناحیه 9د. در شکل نیاب  حجم محاسبات کاهش

 است.  واحد ساختار نشان داده شده یاختهیافته و  کاهش

 

 
 )ب( )الف(

ی مربعی و مواد  فوکسونی با شبکه)الف( یاخته واحد بلور  9شکل 

 یافته. ی بریلیون کاهش نایلون و مولیبدنیو ، )ب( ناحیه

 
ثابات شابکه و شاعا      نقابل ذکر است که با توجه به میزا

، عامال پرشاگی   اند مایش داده شدهن 9که در شکل  ها میله

/است ) 50/8برای این ساختار برابر 
2 2

ff r aباا   (. لذا
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شده برای ساختار  دهای ساخت، ابعاد انتخابنتوجه به فرآی

 محدودیتی در جهت ساخت نخواهد داشت.

جاماد و از   -این ساختار به صورت متناوب به صورت جامد

یک شبکه مربعای از    از جنس مولیبدنیو ، درون هایی میله

اناد.   تنااوب چیاده شاده   جنس نایلون است که به صورت م

 عاالوه بار مزیات راحتای و ساهولت در     شاده   مواد انتخاب

مشااهده   9طور کاه در جادو     ساخت و دسترسی، )همان

شود( دارای اختالف عددی باالیی در خوار االساتیکی   می

باشند که باعث  های مغناطیسی می چنین در مشخصه هم و

حالت فوناونی و فوتاونی    باند مناسب و پهن در گافوجود 

 شود. میدر ساختارهای باند نوری و صوتی 

باناد   گااف شاود پهناای    دیده می 5شکل در طور که  همان

بانااد  گااافگیگاااهرتز و سااه  5/9تااا  3/8فونااونی کاماال از 

 1/8از   و دومای  50/8تا  55/8اولی از  که به ترتیب فوتونی

( اسات  1اِ  تای  با قطبش( 30/8تا  35/8و سومی از  25/8تا 

باود  بخش دو  خواهاد  ی کاری پژوهش حاضر  که محدوده

ن ایا میکرومتر اسات.   352/9میکرومتر تا  52/9که معاد  

ای کااه در  ممنوعااهباناادهای ممنوعااه باارخالف باناادهای  

اناد دارای عارق قابال قباولی      آماده  کارهای قبل به دست

هاای فوکساونی    توان از آن در طراحی افزاره هستند که می

 بهره برد.
 

 
 )الف(

 
 )ب(

 های )الف( فونونی و  واحد در بلور یاختهباند در  گافنمودار  2شکل 

 .)ب( فوتونی


4 TM 

باند فونون براساس قانون هاوک و رواباط    گافدر محاسبه 

جنبشی، انتشاار ماوج در یاک سااختار متنااوب باا ماواد        

 [:59شود ] می نبیا 6الی  9کشسان، با روابط 

(9) . ,p tt pq q
pu   

(5) pq pqrs rs
c   

(6) , ,
. ( ) 0 5

rs r s k r
u u  

میازان   بیاانگر  δpq، جاایی  جاباه  بیانگر  upروابط این در که

 تانساور ساختی   نشاانگر  Cpqrs ومیزان کارنش   εrs ،تنش

دوبعادی   ساختار یک  در موجود تناوب به باشد. با توجه می

 میازان  واحاد  یاختاه  یک برای  اگر ونونی،ف در قسمت بلور

 داده شاوند  نماایش  Mباا   جرمای  ماتریسو  Kبا  سختی

تواند اعما  شود که  الگرانژ می -حرکت اویلر گاه معادله آن

 .شود می 1منجر به ایجاد رابطه 

(4) ( ) 
2 0K w M v   

 و اسات  واحاد  یاختاه  یاک   نوساانات  بیاانگر  4ی  معادلاه 

 شود. می محاسبه آن از ساختار ویژه بسامدهای

بساط   روشاز  حا  برای محاسبه ساختار باند بلور فوتاونی 

ساط  شود. معادلاه اساسای کاه تو    استفاده میموج سطحی 

بساامد   اسات کاه در آن   2ه شود، معادل این روش حل می

Lو نیز  ω´=ω/cبهنجارشده 


 [.56یک عملگر است ] 

(2) ˆ ( )      
21

k k k
Lu iK iK u w u

X 
 

یک رابطاه مقاادیر ویاژه بارای      رابطه را باید به عنوان این 

 یاک  Kدید که بردار ماوج   uk و بردار ویژه ω´ مقادیر ویژه

 گااف باند فوکسونی که  گافمؤلفه آزاد است. بدین ترتیب 

اباط  هام دارد از ایان رو   باند فوناونی و فوتاونی را در کناار   

 آید. دست می هفونونی و فوتونی ب
 

   نتایج. 9

صافی فوکسونی به صورت گاا  باه   ی شکل کلی  برای ارائه

 صافیبه صورت  6کار شکل  ابتدایو در  شود گا  عمل می

 .  گردد میپیشنهاد 
 


.ی پیشنهادی فوکسونی اولیه صافیساختار  9شکل   
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باازآواگر  شاود، یاک    دیاده مای   6شاکل  طور کاه در   همان

صافی، پیشنهاد ( حلقوی به صورت تکی به عنوان رزوناتور)

کاه موجاب     قسمت مهم در حلقه. در این ساختار شود  می

رب، باه عناوان   خاط ماو   در این نو  شبکه بتوان گردد می

بر را ایجاد کرد و ماوج در سااختار پخاش نشاود ایان       موج

، هاا  میلاه باین  شاده در  های ماورب ایجاد  است که در خط

برابار هماان    0/8کاه هار دو    دیگار آورده شاود   هایی میله

 هاای  میلاه یعنای چاه در    کناری خاود هساتند،    های میله

کناار حلقاه کاه جاز       هاای  میلاه داخلی حلقاه و چاه در   

باا ایان    هاا  میلاه ، ایان  هستنداصلی این ساختار  های میله

تر موج به طارف خروجای وجاود     شرایط برای تمرکز بیش

، نمودارهاای فوناونی و   6ترتیب بارای شاکل   د. به این ندار

 آیند. دست می به 1شکل  فوتونی مثل


 
ی پیشنهادی در  برای ساختار اولیهدرصد عبور موج نمودار  3شکل 

 .حالت فونونی و فوتونی
 

شارایط   ، اصاالً شاود  مشاهده مای  1شکل در طور که  همان

ت سااختار وجاود   مناسبی در فونون و فوتون برای این حال

ارهاای عباور   تغییر این روناد در نمود  ندارد و باید به دنبا 

. ایراداتی که در این نمودارها از نظر موج نوری و صوتی بود

های زیاادی   فونونی و فوتونی وجود دارد این است که، موج

در کنار هم با درصد عبور باال وجود دارند و پهناای خیلای   

 هاای  میلاه زیادی را نیز دارا هستند. برای بهبود این حالت 

و  2شکل  به و با توجه شوند بازآواگر شیفت داده میداخل 

نموداری که در آن است، از نظار فوناونی و فوتاونی مقادار     

 شود. را یافت میشیفت 

لات  قابل مشااهده اسات کاه بارای حا     2با توجه به شکل 

نی و نظر فوناو  ازa9/8ی  شیفت به سمت راست و به اندازه

دو حالت فونونی و  . در هرفوتونی بهترین حالت وجود دارد

توان به راحتی گفات وقتای کاه     فوتونی در این ساختار می

بسامد  ترین پهنای باشد کم a9/8مقدار شیفت به اندازه ی 

 شود. موج حاصل می و طو 

 
داخلی تک بازآواگر حلقوی  های میلهنمودار مقدار شیفت  5شکل 

 .در فوتون موج ونون و پهنای طو ی در فبراساس پهنای بسامد

 

شااده  ر اساات کااه در تمااامی محاساابات انجااا  قاباال ذکاا

 هاای  میلاه تاوان بارای    ترین شیفتی که می ترین و کم بیش

ی ثابت شبکه است، چاون   قرار داد به اندازه داخل بازآواگر

 هاای  میلهد و با نتر از این مقدار قابلیت ساخت را نداربیش

هاای ناوری و    کند و مانع عبور ماوج  دیگر تداخل ایجاد می

از طرفی عادد منفای    چنین شود. هم صوتی در ساختار می

ی  دهدهنا  هاا، نشاان   هاا در تماامی نماودار    در مقدار شیفت

ی شیفت به راست  دهنده شیفت به چپ و عدد مثبت نشان

داخلای باه    هاای  میلاه شکل ساختار بعاد از شایفت    است.

 د.باش می 3به راست، به صورت شکل a9/8ی  اندازه
 

 
 .a 9/8داخلی به اندازه های میلهبا شیفت  پیشنهادیساختار  3شکل 

 

داخلی  های میلهشود،  مشاهده می 3طور که در شکل  همان

 3. اگر شکل شوند بازآواگر حلقوی به راست شیفت داده می

نمودارهاای   بررسی فونونی و فوتونی قارار گیارد،   مورد نیز

دسات   باه  3ج فوناونی و فوتاونی در شاکل    درصد عبور مو

 .آیند می
 


در حالت  3برای ساختار شکل درصد عبور موج نمودار  7شکل 

 .فونونی و فوتونی
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حلقوی بدون  ، که در آن بازآواگر1نسبت به شکل  3شکل 

شیفت است، خیلی بهتر شده است اما ایراداتی مثل پهنای 

باوری از سااختار و   هاای ع  در ماوج  موج بسامد و طو زیاد 

به هم با درصاد عباور بااال دارد،    زدیک ن وجود چند بسامد

این بهبود . تر ساختار وجود دارد بیش بهبود بنابراین امکان

او   اضافه کردن یک بازآواگر حلقوی دیگار مثال باازآواگر   

 آید. دست می به 0عما  این تغییر به شکل است. با ا
 

 
ی  داخلی به اندازه های میلهساختار پیشنهادی با شیفت  8شکل 

a9/8  بازآواگر حلقوی دیگر در کنار بازآواگر او و یک. 

 

 3در واقع برای بهبود ساختاری است که در شکل  0شکل 

اضافه  3به شکل  حلقوی دیگر را بازآواگرآمده است و یک 

درصاد  کرده تا بتواند آن را بهبود دهد. پس باید به نمودار 

 آمده است توجه کرد. 0آن که در شکل عبور موج 
 


در حالت  0برای ساختار شکل درصد عبور موج نمودار  1شکل 

 .فونونی و فوتونی

 

بهتار   3باه نمودارهاای شاکل     نسابت  0نمودارهای شکل 

ولی ایراداتی مثل در کنار هم قرار گرفتن دو ماوج   اند شده

م و درصاد عباور بااال، پهناای     ی ک با فاصلهنوری یا صوتی 

چناان وجاود دارد، بارای     نامناسب هم موج بسامدی و طو 

ایان  دوباره ساختار را بهباود داد.  توان  رفع این ایرادات می

دو  باشد که مقدار آن را باا   تواند شیفت بازآواگر بهبود می

دست آورد. هتوان ب می 98توجه به شکل 

 رای اینکه مقدار شیفت بازآواگر حلقوی دو  مشخص شودب

شاود کاه اگار       حالت بهترین است، بررسی میکه در کدا

و مقادار   نامیده شاود  9dمقدار شیفت بازآواگر حلقوی او  

 5d  )به ترتیب از راست به چاپ(  دو بازآواگرت حلقه شیف

در نظار گرفتاه    ∆d نامیده شود و اختالف شایفت ایان دو  

ی ایان   است، نشان دهنده 98نموداری که در شکل  شوند.

ه دو  شایفت داد  باازآواگر خواهد بود که چقدر باید بارای  

 .  دست آید بهتا بهترین حالت  شود

 

 
 بازآواگرهایداخلی  های میلهشیفت نمودار مقدار اختالف  91شکل 

در  بسامدیموجی در فونون و پهنای  حلقوی براساس پهنای طو 

  .فوتون

 

با توجه به اینکه مقدار شیفت در بازآواگر حلقوی او  برابر 

a9/8(a9/8 =9dاست پس بازه ) ( تا 9/8-(-9)) 9/9 باید از

توجاه باه نمودارهاای     چناین باا   ( باشد. هام 9-9/8) -0/8

اگار  ∆ d (9d - 5d) مقادار  98فونونی و فوتاونی در شاکل   

باه   a92/8ی دو  به اندازه بازآواگرباشد، یعنی  a82/8برابر 

ترین و بهترین حالت پهناای   شیفت داشته باشد، کم راست

و نمودارهاای عباور    شاود  ایجااد مای   ماوج  طو  و بسامدی

 آیند. دست می به 99های فونونی و فوتونی در شکل  موج

 


برای ساختار نهایی فیلتر فوکسونی درصد عبور موج نمودار  99شکل 

 .در حالت فونونی و فوتون

 
توان به راحتی دید که از نظار   نیز می 99شکل با توجه به 

فونااونی و فوتااونی درصااد عبااور مناسااب و باااال، پهنااای   

چنین یک بسامد تیاز در کال    موج کم و هم بسامدی، طو 

یعنای اگار    .باشد بسیار مطلوب میباند وجود دارد که  گاف

 99طور کاه در شاکل    موج صوتی وارد ساختار بشود همان

 باال در خروجی وجاود دارد. ر موج درصد عبوشود  دیده می

شاده بسایار تیاز اسات و پهناای       صاافی  بساامد چنین  هم
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 شودناچیزی دارد و یا اگر موج نوری وارد ساختار  بسامدی

پاس در  . شود برقرار میخوبی شرایط همانند حالت فوتونی 

به  مطالعه حاضرفوکسونی  صافینهایت شکل کلی ساختار 

  خواهد بود. 95صورت شکل 

 
 )الف(

 
 )ب(

  ،ساختار نهایی های میله)الف( چگونگی تغییرات در  92شکل 

 .فوکسونی ارائه شده صافیساختار  واره طرح)ب( 
 

کال سااختار دارای دو    95بدین ترتیب با توجه باه شاکل   

حلقوی مثلثی شکل پشت سرهم است که با توجه  بازآواگر

ب باه  یتبه تر بازآواگردو  های میلهشده  انجا های  به بررسی

د تاا  نا کن پیدا مای شیفت به راست  a92/8و  a9/8ی  اندازه

دلیال شاکل سااختار     . باه دنبهترین نتیجه را داشاته باشا  

بسیار خوبی از ورودی باه خروجای    (کوپلتزویج )مناسب 

موج از نظر فوتونی در شکل  تزویجی  است نحوه  انجا  شده

  داده )الاف( نشاان   96)ب( و از نظر فوناونی در شاکل    96

ایان   آرماانی که نتایج  دهد این مطلب نشان می .است  شده

ماوج ورودی باا   گیرد که  ت میمطالعه از شکل ساختار نشأ

بااال در خروجای    درصد عبور ماوج تر و با  شدگی کم پخش

ر نتاایج قبلای   برای اثبات این موضو  عاالوه با   .وجود دارد

ماوج از ورودی باه    تازویج ی  طریقاه  تاوان  برای مثا  مای 

. دیاد خروجی، از نظر فوتونی و از نظر فونونی را در ساختار 

ونی در شاکل  موج از نظر فون تزویجی  کل که نحوهبدین ش

 ( نشاان داده ب) 96ونی در شاکل  تا نظر فو ( و ازالف) 96

 .توان دید راحتی میو در این دو شکل به  ندا شده 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

یک خروجی با حلقه   آن از ورودی به تزویجعبور موج و  99شکل 

  .فوتونی مثلث در )الف( فونونی، )ب(

 

 بحثنتایج و . 3

 سااختار کاه در ایان    مشخص شاد با توجه به بخش قبلی 

فاراهم   صاافی درصد عبور ماوج و انتشاار خاوب آن بارای     

یاا    بساامد  از طرفای ضاریب کیفیات بااال،     حاا   .شود می

نیاز در ایان    کام،  موج و پهنای طو  موج خروجی تیز طو 

 .اند ارائه شده 6و  5طب  جدو  ساختار 


و پهنای باند در امواج درصد عبور موج ضریب کیفیت،  2جدول 

 .صوتی و نوری در ساختار

 ساختار
موج  یا طو  )گیگاهرتز(بسامد 

 )میکرومتر(ی مرکز
 درصد عبور موج

 08 میکرومتر 6920/9 فوتونی

 00 گیگاهرتز 0385/8 فونونی

 

 3قابل ذکر است که، مقدار ضریب کیفیات طبا  فرماو     

 آید، دست می هب
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(6) f
Q

f



  

موج مرکزی است  یا طو   مرکزی بسامد  f ،3که در فرمو  

مااوجی در  یااا پهنااای طااو   بسااامدیبراباار پهنااای  f∆و 

در آن نصاف اسات، خواهاد     درصد عبور موجای که  منطقه

   بود.

تاوان آن را باا دو ماورد     برای بررسی بیشتر این صافی مای 

صافی فوکسونی دیگر مقایسه کرد. قابل ذکر اسات کاه در   

ی صافی فوکسونی این دو مورد صافی را باه تنهاایی    حیطه

[ و صاافی  92توان یافات. اگار صاافی فوکساونی او  ]     می

هاای دو صاافی    ؤلفاه [ موجود باشاند، م 51فوکسونی دو  ]

های صافی مطالعه حاضار   فوکسونی جهت مقایسه، با مؤلفه

 .اند ارائه شده 6در جدو  

 
مقایسه ضریب کیفیت و پهنای باند در امواج صوتی و  9جدول 

 .صافی مطالعه حاضرجع با امر های صافینوری 

 د پهنای بان ساختار
 ا )کیلوهرتز(ی)نانومتر( 

ضریب 

 کیفیت

 فوتونی

 96920 نانومتر 9/8 این مقاله صافی

 9308 نانومتر 2/8 93مرجع  صافی

 3/16 نانومتر 3 53مرجع  صافی

 فونونی

 03858 کیلوهرتز 98 این مقاله صافی

 35/6688 کیلوهرتز 9988 93مرجع  صافی

 2/903 کیلوهرتز 1888 53مرجع  صافی

 

در  شاده  طراحای  صافیکه  واضح است 6با توجه به جدو  

 فوکسااونی دیگاار، صااافی دوایاان مقالااه، در مقایسااه بااا  

و  بسااامدییعناای پهنااای  ،دتااری دار مناسااب معیارهااای

چنین کیفیت بااالتری را نیاز    هم .تری دارد موجی کم طو 

بار   هعاالو  صاافی توان گفت که ایان   پس می. باشد میدارا 

ی  ی خود در حوزههاابدا  در شکل ساختار، نسبت به همتا

 .فوکسونی نیز برتری دارد صافی



 گیری . نتیجه5

اسات    فوکسونی ارائه شده صافی بلور مقاله ساختار این در

فوکسونی قبال از ایان کاار     صافیکه با توجه به اینکه کار 

تار و   که آن هام ضاریب کیفیات کام     بوده یک مورد  فقط

اسات و    را داشاته  موجاود مقدار  پهنای باند خیلی باالتر از

ای که در ساختار اساتفاده    این مقاله نو  حلقهچنین در  هم

هاای   شده، به شکل مثلثی است و نتاایج آن نیاز باا حلقاه    

استفاده شده در کارهای فونونی و فوتونی مقایساه شاده و   

بااال،   درصد عبور موجدارای ضریب کیفیت باال، تمرکز باال، 

تار کاه در نهایات     شادگی کام   بهتر و پخش (کوپلتزویج )

موج خروجای و پهناای باناد     یا طو  بسامدتیزی در باعث 

چنین  . همبسیار مناسب است صافیشود که برای  تر می کم

این مقاله از نظر موادی کاه اساتفاده شاده بارای سااخت      

باند فونونی و فوتونی خوب و  گافچنین  مناسب است و هم

این ساختارها به صورت دو است.   پهن و مناسبی ارائه داده

یاک سااختار    هاا تحات    هاای آن  فی و از ویژگای بعدی معر

اسااات و کلیاااه محاسااابات و  متنااااوب اساااتفاده شاااده 

 اند. ها بر پایه روش عنصر متناهی صورت گرفته سازی شبیه
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Abstract 

In this paper, a phoxonic crystal structure is designed that shows a complete phononic and photonic 

ban gap and is capable to guide the optical waves with transverse magnetic polarization and acoustic 

waves. The materials used in the structure are nylon and molybdenum, which have suitable refractive 

index and elastic constant. Also, it is worth of noting that the filling factor is 28% for the proposed 

structure, which causes easy fabrication. The proposed structure is a phoxonic filter that represents 

only a given frequency or wavelength in the output. This is performed by passing through ring 

resonators, having the minimal frequency width or wavelength. Given that it is difficult to match light 

and sound in phoxonic structures, the structure has advantages including better sound and light 

coupling between input and output, frequency and wavelength sharpness, and low frequency width or 

wavelength, compared to phononic or photonic ring resonator-based filters, due to the triangular ring 

and also causes the improvement of output results and increased output quality. Methods of finite 

element, plane wave expansion, and finite difference time domain are used for simulation.  
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