
 

Metody Obliczeniowe Mikrooptyki i Fotoniki

Program mpb i wyznaczanie struktury pasmowej 
kryształów fotonicznych



 

Kryształy fotoniczne
metoda fal płaskich
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Zalety wyboru równania na H:

1. Pole H jest ciągłe
2. Operator        jest hermitowski
3. 

LH
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https://mpb.readthedocs.io/en/latest/


 

MPB
     Free and open-source software under the GNU GPL.

     Complete scriptability via Python or Scheme.

     Portable to any Unix-like system such as Linux and macOS.

     Distributed memory parallelism on any system supporting the MPI standard.

     Fully-vectorial 1d, 2d, 3d calculations. Iterative eigensolver techniques are employed to make 
large calculations possible.

     Direct, frequency-domain eigensolver as opposed to indirect methods, e.g. time-domain. This 
means that you get both eigenvalues (frequencies) and eigenstates (electromagnetic modes) at the 
same time. See comparison of time-domain and frequency-domain techniques.

     Targeted eigensolver. Iterative eigensolvers normally compute states (harmonic modes) with the 
lowest few frequencies. MPB can alternatively compute the modes whose frequencies are closest to a 
specified target frequency. This greatly reduces the number of bands that must be computed in guided 
or resonant mode calculations.

     Support for arbitrary, anisotropic dielectrics including gyrotropic/magneto-optic materials and 
non-orthogonal unit cells.

     Field output in HDF5 format supported by many visualization tools.



 

MPB
   

     Fully vectorial, 3d calculations for arbitrary Bloch wavevectors. The only approximation is the 
spatial discretization, or equivalently the planewave cutoff.

     Flexible interface. Readable, extensible, scriptable. See also the libctl design goals.

     Parallel. Can run on a single-processor machine, but also supports parallel machines with MPI.

     Targeted eigensolver: find modes nearest to a specified frequency, not just the lowest-frequency 
bands. Used for defect calculations.

     Leverage existing software (LAPACK, BLAS, FFTW, HDF, MPI, Guile, Python).

     Modularity. The eigensolver, Maxwell's equations, user interface, and so on, should be oblivious to 
each other as much as possible. This way, they can be debugged separately, combined in various 
ways, replaced, used in other programs; all the usual benefits of modular design.

     Take advantage of inversion symmetry in the dielectric function, but don't require it. This means 
that we have to handle both real and complex fields.



https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorial/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strefa_Brillouina


 

Jednostki

1. Umowna jednostka długości (np. a=1, wybrana odpowiednio do problemu)

2. Jednostka częstości   [c/a]

3. Rozmiar komórki elementarnej
geometry_lattice = mp.Lattice(size=mp.Vector3(1, 1),
            basis1=mp.Vector3(math.sqrt(3) / 2, 0.5),
            basis2=mp.Vector3(math.sqrt(3) / 2, -0.5))

4. Położenia w sieci odwrotnej (k-points)
- zapisane w bazie przestrzeni odwrotnej {b

1
,b

2
,b

3
}

- (lub w jednostkach 2 pi/a dla no-size)

http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/MPB_User_Tutorial#A_Few_Words_on_Units
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http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/MPB_User_Tutorial#A_Few_Words_on_Units




 

Przykład: wyznaczanie struktury 
pasmowej 

Liczba pasm do wyznaczenia

Wykonanie obliczeń (dla pol. Hz,Ex,Ey)

Liczba f. bazowych/jed. dł./wymiar

Lista punktów w przestrzeni 
odwrotnej

Zawartość komórki elementarnej

Kształt komórki elementarnej 

Lista punktów brzegowych 
nieredukowalnej strefy Brillouina
(w bazie dla p. odwrotnej)





 

Superkomórka
Superkomórka o rozmiarze 5x5 z defektem :

rozmiar superkomórki

budowa pojedynczej 
komórki

powielenie zawartości

wprowadzenie defektu

https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorial/

https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorial/


 

Optymalizacja defektu
Dostęp do wyników w Pythonie

https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorial/#finding-a-point-defect-state

Optymalizacja struktury w celu uzyskania pasma o dokładnie założonej częstości (wewnątrz 
przerwy wzbronionej)

https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorial/#finding-a-point-defect-state


 

Wyniki 

mpb tst.ctl >& out.txt

more out.txt |grep freqs >freqs.txt

          

out.txt

epsilon.h5

freqs.txt

tmfreqs:, k index, k1, k2, k3, kmag/2pi, tm band 1, tm band 2, tm band 3 ...

l.p.

k=k 1⋅b1+k 2⋅b2+k3⋅b3

te,tm
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http://ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/MPB_Data_Analysis_Tutorial




 

Wczytywanie danych w Matlabie

% Dane wejsciowe w formacie opisanym w pierwszej linii plikow:

% freqs:, k index, k1, k2, k3, kmag/2pi, band 1, band 2, band 3

a =1; % Definicja jednostki dlugosci

M=dlmread('freqs.txt',',',1,1);

k0=M(:,6:end)*2*pi./ a;

lambda=2*pi./k0;

kz=M(:,4)*2*pi./a;

k 0,n=ωn/c

λn

k z
Jeśli rozmiar komórki w kierunku z 
to no-size (np. dla światłowodów):

neff , n=kz /k0, n

Kolumny odpowiadają pasmom, a 
wiersze punktom k

neff , n(λ )

epsilon=hdf5read('epsilon.h5','data-new');
Wczytanie pliku hdf5 do tablicy



 

Ćwiczenia

Strona główna: https://mpb.readthedocs.io/en/latest/
Opis metody, analiza zbieżności itp: Steven G. Johnson and J. D. Joannopoulos, "
Block-iterative frequency-domain methods for Maxwell's equations in a planewave basis," Optics 
Express 8, no. 3, 173-190 (2001).
Program mpb (user reference): https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_User_Interface/

Zadanie 1. (pomocnicze) Obliczyć strukturę pasmową kryształu fotonicznego opartego na sieci 
trójkątnej: https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorial/#bands-of-a-triangular-lattice

Zadanie 2. W sieci z poprzedniego zadania wprowadzić defekt poprzez zmianę wartości przenikalności 
elektrycznej w pojedynczej komórce sieci. Rozważyć w tym celu superkomórkę o wielkości np.  5x5 
komórek. Poszukać wartości przenikalności elektrycznej, dla której powstanie mod defektowy o 
częstości wewnątrz przerwy wzbronionej (wyznaczonej w zadaniu 1).

Zadanie 3. Wyznaczyć mody światłowodu skokowego o okrągłym lub eliptycznym rdzeniu. Przyjąć, że 
komórka elementarna jest znacznie większa od rdzenia oraz, że skanowanie przestrzeni k odbywa się 
jedynie w kierunku osi światłowodu.

https://mpb.readthedocs.io/en/latest/
http://www.opticsexpress.org/oearchive/source/27937.htm
https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_User_Interface/
https://mpb.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorial/#bands-of-a-triangular-lattice


 

Ćwiczenia

Zadanie 4. (dla chętnych, zawijanie pasm) Wyznaczyć strukturę pasmową kryształu z zadania 1 przyjmując za 
(super)komórkę kilkukrotnie powieloną komórkę elementarną kryształu (bez wprowadzania defektów). Porównać 
otrzymaną strukturę pasmową i położenie przerwy fotonicznej z obliczeniami dla pojedynczej komórki elementarnej 
(obie komórki odpowiadają dokładnie takiemu samemu kryształowi fotonicznemu).

Zadanie 5 Wyznaczyć efektywne współczynniki załamania modów światłowodu fotonicznego. Przyjąć, że światłowód 
wykonany jest z bezdyspersyjnego szkła o współczynniku załamania 1.46, ma szklany rdzeń i płaszcz zawierający 
eliptyczne otwory wypełnione powietrzem, ułożone na sieci trójkątnej. Stała sieci wynosi (np.) 2.6μm, a średnice 
otworów 0.8-1.2μm. Dla wybranej długości fali, wyznaczyć liczbę modów prowadzonych i rozkład energii w modach.

Zadanie 6. Dla światłowodu z zadania 5, wyznaczyć dla wybranej długości fali prędkość grupową i fazową modu 
podstawowego.

Zadanie 7. (PWM i FDTD)  Wyznaczyć położenie przerwy wzbronionej pewnego dwuwymiarowego kryształu 
fotonicznego. Następnie rozważyć defekt liniowy w krysztale i znaleźć sytuację odpowiadającą powstawaniu modu 
prowadzonego. Wykonać przy pomocy metody FDTD symulację propagacji fali w powyżej przeanalizowanym 
falowodzie fotonicznym. Wprowadzić do defektu mod o częstości wewnątrz przerwy fotonicznej.

Zadanie „na 5”: Wyznaczyć strukturę modową, wraz z grupowymi współczynnikami załamania i współczynnikiem 
dyspersji dla światłowodu fotonicznego, którego profil pochodzi z pomiaru mikroskopem elektronowym.


