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ÖZET
Bu çalmada, dielektrik sabiti periyodik olarak deien tek boyutlu bir fotonik kristalde belli frekanslarn iletimine izin
veren yasakl band yaps ve periyodiklik kouluna bal olarak iletim özellikleri incelenmitir. Ayrca, belirlenen
kristale ait krlma indislerine bal olarak incelenen dalm özellikleri, klavuzlanan modlarn neff etkin indislerinin
hesaplanmasnda kullanlmtr.

Anahtar Kelimeler: Fotonik kristal, Periyodik yap, Etkin indis, Dalm

THE CALCULATION OF EFFECTIVE REFRACTIVE INDEX BY USING
DISPERSION PROPERTY IN PHOTONIC CRYSTAL WITH ONE DIMENSION
ABSTRACT
In this paper, the forbidden band structure in which able to propagate certain frequencies and transmission properties
with respect to periodicity condition are investigated in one dimension photonic crystal has a dielectric constant which
change periodic. However, the dispersion properties with respect to refractive indexes belong to certain crystal are used
in calculation of neff refractive indexes of guided modes.
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1.GR
Enine periyodik mikro yapl fotonik kristal fiberler 1996’dan beri düük kaypl dalga klavuzlar olarak
kullanlmaktadr [1]. ndis klavuzlayc ve fotonik band aralkl olmak üzere iki snfa ayrlan fotonik kristal
fiberler tek mod ilemi, yüksek çift krnm, yüksek/düük nonlineerlik, dalm ve bo çekirdek içinde
klavuzlama gibi özellikleri nedeniyle tercih edilir.
Fotonik kristaller, dielektrik sabitinin periyodik olduu yaplardr [2, 3]. Bir kristaldeki elektronlarn hareketine
benzer ekilde periyodik dielektrik yaplarda elektromanyetik dalgalarn ilerlemesi belirli yönlerde ve belirli
frekans aralnda yasaklanabilir [4-7]. Bu benzerlik nedeniyle fotonik kristalin güçlü yansma sergiledii dalga
boylar bölgesi (yasakl frekans bölgesi), “fotonik bant aral” olarak adlandrlr. Böylece, fotonik kristaller yar
iletkenlerin optik benzeri olarak deerlendirilebilir. Bant aral, belli k frekanslarnn yaynm snrlar. Bu,
fotonik kristallerin klasik optiin yapamad ekilde n kontrolünde kullanlabileceini ifade eder [8]. Bunun
sonucu olarak, deiik maddeler ve farkl geometrik parametreler kullanlarak fotonik kristaller yardmyla n
ilerlemesi kontrol edilebilir [9]. Kristalin enerji band yapsnda elektronlarn belirli dorultuda belirli enerjiyle
yaylmalarn engelleyen aralklar olabilir [10].
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2. TEOR
2.1. Periyodik Tabakal Ortamlar
Periyodik bir potansiyel içinde elektron dalgalarnn hareketi göz önüne alndnda izinli ve yasak bantlarn
varl beklenebilir. Elektron dalgalar yerine optik dalgalar, örgünün yaps yerine de krlma indis deiimi
alnarak ayn düünce optik ma durumuna da uygulanabilir. Bu durumda, enerji bantlarnn yerine dalga
boylarnn ya da frekanslarn izinli ve yasak bantlar elde edilebilir. Tabakal bir ortamda, dorusal olarak
periyodik bir indis profili seçilerek, bu yapda geçirilen veya yanstlan dalga boyu bölgeleri grubu elde edilir. En
basit periyodik ortam, farkl krlma indisli saydam tabakalarn birbiri ard sra gelmesiyle oluan ortamdr. Bu
durumda, dalga denkleminin tam çözümleri elde edilebilir. En basit periyodik tabakal ortam,

n z

n 2
®
¯ n1

0¢ z¢ b
b¢ z ¢ 

(1)

ile verilen bir krlma indisi profiline sahip iki farkl maddeden oluur. Burada,
n z

n z

(2)

ilikisi vardr [11]. z-ekseni, tabaka ara yüzeyine diktir,  periyot olup a+b= eitliini salamaktadr. Yapnn
geometrisi, ekil 1’de gösterilmektedir. Dalga denkleminin bir genel çözümünün elektrik alan vektörü
&
E(y, z)

&
i
E(z)e

t  k y y

biçiminde olabilir. Burada, yaylma düzleminin yz-düzlemi olduu kabul edilmitir.
vektörünün y bileenidir ve ortam boyunca sabit kalr.

(3)
ky, dalga yaylma

ekil 1. Tabaka kalnlklar srasyla a ile b, krlma indisleri n1 ve n 2 olan periyodik bir fotonik kristal yaps.
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2.2. Bloch Dalgalar ve Bant Yaplar

Kristalin konumsal her özellii (yük younluu, elektron say younluu ve magnetik moment younluu gibi)
&
& &
&
T örgü öteleme vektörü altnda deimez kalr. Böylece n z  T n z yazlabilir. n z , sinüs ve kosinüslü
Fourier serisine açlrsa n z  

n z olur ve 2  , n z ’nin periyodik olmasn salar [12, 13]. Bloch

teoremine uygun olarak, periyodik tabakal ortamdaki normal bir modun elektrik alan vektörü
&
i t  k y y
E K z eiKz e

*
E(y, z)

(4)

&

eklindedir [14]. Burada E K z ,  periyodu ile periyodiktir; yani,
&
EK z

&
EK z  

(5)

&

eitlii yazlabilir [15]. K indisi, E K z fonksiyonunun K’ya balln gösterir. K sabiti, Bloch dalga says
olarak bilinir. Bu önemli parametre yasakl frekans bölgesini gösteren fotonik bant aralklarnda imajuner dier

&

geçirgen bantlarda gerçeldir [16]. Böylece K ve E K z ,  ve ky’nin fonksiyonlar olarak belirlenebilir. Elektrik
alan her bir homojen tabaka içinde saa (+z) ve sola (-z) hareket eden düzlem dalgalarn toplam eklinde
2
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olmak üzere [17]
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(6)

bantsyla ifade edilir [18, 19] ve böylece Bloch dalgas için periyodiklik koulu E.(5) basit ekilde
ªa n º
«b »
¬ n¼

ªa º
eiK « n 1 »
¬ b n 1 ¼

(7)

olur [20]. Burada an, bn, cn ve dn sabitlerdir.
n. birim hücrenin birinci tabakasndaki Bloch dalgas
E K z e iKz
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iK z  n
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(8)

eklindedir [21]. Burada a0 ve b0 sabitlerdir. Köeli parantez içinde kalan fonksiyonun  periyodu ile periyodik
olduuna dikkat edilmelidir. Bu, Bloch dalgalarnn çözümünü tamamlar [22, 23]:

13

DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Say 20, Aralk 2009

Tek Boyutlu Fotonik Kristalde Dalm Özelliinden Yararlanarak
Etkin Krlma ndisinin Hesaplanmas
Ç.Harmankuyu, A.Çetin, M.S.Klçkayan


1 § k 2z k1z ·

° cos k1z a cos k 2z b  ¨
¸ sin k1z a sin k 2z b
2 © k1z k 2z ¹
°
®
1 § n 22 k1z n12 k 2z ·
°


cos
k
a
cos
k
b
¨
¸ sin k1z a sin k 2z b
1z
2z
°
2 ¨© n12 k 2z n 22 k1z ¸¹
¯

cos K

(9)

*
E k z bir Fourier serisine açlrsa,
*
Ek z

& " i 2  z
¦ eK e
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(10)

bants elde edilir [24]. Bloch dalgas, “uzay harmonikleri” denilen üst üste gelen sonsuz sayda ksmi düzlem
dalgann toplam eklinde yazlabilir. Böylece E.(8) ve E.(10)’dan
*
Ek z

& " i K  2  z i t  k y y
e
¦ eK e
"

(11)

&"

bants elde edilir. Burada e K ’ler sabit vektörlerdir. Periyodiklik kaldrlrsa (yani, n1= n2) Bloch modu
düzenli bir düzlem dalga haline gelir ve K yaylma vektörünün z bileeni kz’ye eit olur.
K’nn temel deeri, tüm " deerleri için
&0
&"
eK t eK

(12)

olacak ekilde ya da edeer olarak,
1 &
³ E K z dz
0

&
EK z

(13)

integrali bir maksimuma sahip olacak ekilde K seçilerek belirlenir. Bu, periyodiklik yok edildiinde, geride
kalan harmoniin

&
eK0 ve K

k z olmasn salar.

2.2. Faz ve Grup Hz

Periyodik tabakal ortamlarda, faz hz ve grup hz kavramlar da enerji hz gibi önemli kavramlardr. Bloch
dalga says K’nn uygun bir seçimi yaplarak bir Bloch dalgasnn faz hz
vp


K 2  k 2y

12

(14)

ile verilir [21]. K kompleks ise sadece reel ksm kullanlr. Yukarda tanmlanan faz hz,
*
E

14

*
i
EK e

t  k y y  Kz

(15)
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biçiminde bir düzlem dalga olan temel uzay harmoniinin ( " 0 ) faz hzdr. Tüm yapnn homojen gibi
davrand uzun dalga boyu bölgesinde, temel uzay harmonii Bloch dalgasnn baskn ksmdr ve tüm dalga
için çok iyi bir yaklam olarak alnabilir.
&
& &
Grup hz vg , vg {  k  ile tanmlanr ve y-z düzleminde yaylan bir Bloch dalga paketi için,
§ w
&
Vg { ¨
¨ wk y
©

·
§ w ·
¸ yˆ  ¨
¸ zˆ
¸
© wK ¹ k y
¹K

(16)

&
&
ile verilir [21]. Bantdaki y ve z srasyla y ve z eksenlerindeki birim vektörlerdir. Homojen bir ortamda grup
hz, yar-tekrenkli (tek renkli gibi) bir dalgann enerji ak hzn temsil etmekte olup homojen ve kaypsz
ortamda sabit bir vektör olan Poynting vektörüne paraleldir. Poynting vektörü ve enerji younluu konumun
periyodik fonksiyonudur.
Yapy oluturan farkl maddelerin dielektrik sabitleri oran yeterince büyük olduunda güçlü giriim ve krnm
etkileri nedeniyle dalgann dalm spektrumu, allmam ve ilginç özelliklere sahip olabilir [25]. imdi,
c
n
tanmn kullanarak normal ve kusurlu yaplar için dalm bantlar yardmyla, ky = 0 (normal geli)
vp

özel durumu için etkin krlma indisi ifadeleri elde edilebilir. Burada vp faz hzdr. Böylece, E.(9) kullanlarak
etkin krlma indisi
n eff

ª § n a ·
n · § n a · § n b · º
c
§ n b · 1 § n
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(17)

eklinde elde edilir.
3. MODELLEME VE SAYISAL ANALZ

n 2 1 , n1

3 , gelme açs 0 ile

arasnda deien, a=0.2, b =0.6 deerlerine sahip olan tek boyutlu

fotonik kristal yapy ele alalm. E.(9), frekans  ve dalga vektörünün y bileeni ky olan Bloch dalgas için z
ekseni boyunca Bloch dalga says K’y vermektedir. Tasarladmz periyodik tabakal ortam için E.(9)’dan
elde edilen fotonik bant yaps TE ve TM dalgalar için srasyla ekil 2 ve ekil 3’de gösterilmektedir.
Taral bölgeler, K’nn reel bir say olduu izinli bantlardr. T B Brewster açs olmak üzere, bu açda ara
yüzeylerdeki Fresnel yansmas yok olduu, gelen ve yansyan dalgalar çiftlenmemi olduu için,
k y Z c n 2 sin T B olduu zaman TM “yasak” bantlarnn sfra doru küçülmesi ilginçtir. Taral olmayan
bölgeler ise m=1,2,3,… olmak üzere K

m



olduunda meydana gelen fotonik bant aral denilen yasak

aralklardr.
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*
E için, -ky düzleminde bant yaps. Taral bölgeler izinli bantlardr.

ekil 3. TM dalgalar için, -ky düzleminde bant yaps. Taral bölgeler izinli bantlardr.

E.(17) ve E.(18) kullanlarak

n 2 1 , n1

3 , gelme açs 0 ile arasnda deien a=0.2, b=0.6 olacak

ekilde tasarlanan tek boyutlu fotonik bir kristal için ekil 4’de n eff ’in  c ’ye karlk deiimi
gösterilmektedir. Krlma indisi, bant kenarlarnda çok küçük olmakta ve c  ’nin belli bir deeri için yasak
bant kenarlarnda sfra yaklamaktadr.
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3 ve a=0.2 b=0.6 için n’nin  c ye karlk deiimi.

4. SONUÇLAR

Çalmada, fotonik kristalin yapsn net olarak deerlendirebilmek için nümerik analizler yaptk. Periyodik
yapya sahip fotonik kristalin etkin mod indislerini hesaplayarak yapnn indis klavuzlama ve fotonik band
etkilerini inceledik. Etkin krlma indisi, bant kenarlarnda azalr ve /c’nin belli deerleri için yasak bant
kenarlarnda sfra yaklar. Yani fotonik kristallerde etkin krlma indisi anormal davran sergiler. Bu
frekanslarda dalga says kompleks deerler alr ve kaybolur. Bunun sonucu olarak, fotonik kristallerde iletim
bandlarnn gelme açsna ve konumsal periyodiklie bal olarak deitii gözlemlenmitir.
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