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یافته ها مواد و روش ها

شماتیک بلور فوتونی سه تایی با الیه نقص پیزو الکتریک-1شکل 

:شودمیتعریفزیرصورتبه𝐢الیهیکبرایانتقالماتریس

𝑀𝑖 =
𝐶𝑂𝑆(𝑘𝑖𝑧𝑖)

−𝑖

𝜂𝑖
sin(𝑘𝑖𝑧𝑖)

−𝑖𝜂𝑖sin(𝑘𝑖𝑧𝑖) 𝐶𝑂𝑆(𝑘𝑖𝑧𝑖)

𝒌𝒊ماتریسایندر =
𝝎

𝒄
𝝐𝒊موج،بردار𝒛𝒊،ضخامت𝜼𝒊 =

𝝐𝒊

𝝁𝒊

هبنهاییانتقالماتریستناوب،𝐍برایکهبود،خواهدالیههرامپدانس

:شودمیتعریفزیرصورت

𝑀 = (𝑀1𝑀2𝑀3)
𝑁

𝑀 =
𝑀11 𝑀12

𝑀21 𝑀22

اطیسالکترومغنموجبازتابوعبورمیزاننهاییماتریسایناساسبر

.آمدخواهدبدستمختلفهایفرکانسدرآرایهایناز

ایجادسببتواندمیفردمنحصربهفیزیکیخواصبانقصالیهوجود

در.مایدنفوتونیبلورنواریشکافدرکنترلقابلپهنایباعبوریک

برتاییسهیفوتونبلوریکدرالکتریکپیزونقصالیهاثربهمقالهاین

یکیالکترمیداناعمالبا.شودمیبررسیالکترومغناطیسموجعبور

قراریبررسموردالکترومغناطیسموجعبورفوتونیبلوراینبرخارجی

.گیردمی

یکتشکیلسببتاییسهفوتونیبلوردرپیزوالکتریکنقصالیهوجود

2کلش.شودمینواریشکافدرگوسیشکلبهباریکپهنایباعبور

احیهندرنواریشکافمیانراباریکپهنایباموجعبورطیفیناحیه

هناحیاین.دهدمینشانراساختاردرنقصالیهوجوداثردرتراهرتز

ناحیهچنین.داردقرارتراهرتز37حدودمرکزیفرکانسدرعبور

دررپذیکوکگذرمیانفیلتریکتواندمینواریشکافدرعبوری

باتواندمیفیلترمرکزیفرکانس.شودگرفتهنظردرمتعددهایکاربرد

متضخاقبیلازدیگریهایپارامتروفرودزاویهوالکتریکیمیدان

.شودکنترل

تابع مد نقص در طیف عبوری موج الکترومغناطیس با پهنای گوسی در ناحیه تراهرتز-2شکل 

6kV/mو 0،3درجه با میدان الکتریکی اعمالی 10با زاویه (  سمت چپ)TMو (  سمت راست)TEعبور موج -3شکل 

یافته ها

و  ( سمت راست)TEدرجه برای میدان 10و 5، 0در زوایای kV/m3طیف عبوری از بلور فوتونی با میدان اعمالی -4شکل 

(سمت چپ)TMدرجه برای میدان 20و 10، 0در زوایای 
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kV/m0،3درجه و میدان الکتریکی اعمالی10را با زاویه TMو TEعبور میدان 3شکل 
ط میدان  توان کنترل فرکانس مرکزی فیلتر توسبر اساس این نتایج می. دهدرا نشان می6و 

زی  با افزایش میدان خارجی ناحیه عبور و یا فرکانس مرک. الکتریکی خارجی را مشاهده نمود
40تا 35فرکانس مرکزی فیلتر در محدوده . شودهای کمتر جابجا میفیلتر به سمت فرکانس
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