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 اطالعات. پرداخته شده استppm 500  تا0/1 چکيده – در این مقاله به طراحي و شبيهسازي سنسور گاز دياکسيدکربن جهت اندازهگيري غلظتهایي بين
 در مرحله بعد به طراحي ساختار سنسور با. اتمسفر وارد نرم افزار شبيهسازي مي شود1  درجه کلوین و فشار298 مربوط به گاز دياکسيدکربن را در دماي
 شبيهسازي و اخذ نتایج خروجي سنسور.استفاده از روش ورنيه به انتخاب طول موج مشخص و در محدوده طيف جذبي گاز دياکسيدکربن اقدام گردیده است
 جهت بهينهسازي ساختار و افزایش حساسيت سنسور از دو طول موج جذب متفاوت گاز و. در محيط لومریکال انجام شده استFDTD با استفاده از روش
. آمادهسازي شده است، خروجيها با هم ترکيب و براي ورود به قسمت آشکارساز.تداخل سنج ماخ ذندر بهره گيري شده است
. اثر ورنيه، تداخل سنج ماخ ذندر، تشدید گرهاي حلقوي نوري، طيف جذب، سنسور گاز-کليد واژه
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Abstract- This paper, focuses on the design and simulation of sensors capable of measuring carbon dioxide concentrations between 0.1 to 500 ppm.
Carbon dioxide information at a temperature of 298 ° K and a pressure of 1 atmosphere is imported to Lumerical software for simulation. Then the
sensor structure is designed based on vernier effect to select specific wavelength in the absorption spectrum of carbon dioxide. The simulated output
is developed inside Lumerical using Finite-difference time-domain (FDTD) method. Sensor structure optimization and sensitivity improvement
were achieved by using two distinct wavelengths of absorption for the gas, and Mach-Zehnder interferometer. The outputs were combined and
prepared to enter the Detector section.

Keywords: Gas sensor, Absorption spectrum, Optical Ring Resonator, Mach-Zehnder Interferometer, Vernier Effect.
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 -1مقدمه

در چند سال اخير لزوم توجه به عالئم تندرستي سبب شده
که محققان به مطالعه و اقدام براي ساخت انواع حسگرهاي
زیستي مبادرت نمایند .اساس کار اغلب حسگرهاي نوري بر
پایه تغيير ضریب شکست نور در مرز منشور (فيبر) است].[2
 -2مشخصات گاز CO2

هر مادهاي داراي طيف جذب و عبور مشخصي ميباشد که با
استفاده از روشهاي طيف سنجي و اسپکتروسکوپي استخراج
مي شود که اغلب براي تشخيص و تعيين ميزان ماده تحت
آزمایش ،مورد استفاده قرار ميگيرد.

در این رابطه  𝜆0طول موج در خالء است .با جایگزاري در
معادله موج تخت ،مي توان دید که  kباعث افت دامنه در انتشار
نور مي شود.
()3

] )𝑡𝜔𝐸(𝑧, 𝑡) = 𝑅𝑒[𝐸0 𝑒 𝑖(𝐾𝑧−
] )𝑡𝜔= 𝑅𝑒[𝐸0 𝑒 𝑖(2𝜋(𝑛+𝑖𝑘)𝑧/𝜆0−
] )𝑡𝜔= 𝑒−2𝜋𝑘𝑧/𝜆0 𝑅𝑒[𝐸0 𝑒 𝑖(𝑘𝑧−

فرمول ( )3انتشار موج در زمان و مکان مشخص را بيان مي
کند [.]9

 -3ساختار سنسور پيشنهادی
در این سنسور از اثر ورنيه یا اثر تقسيم به درجات جزء ،که
از روشهاي آشکارسازي و ساخت حسگرها به شمار مي رود،
استفاده شده است .همان گونه که در شکل ( )2مشاهده مي
گردد از دو تشدید گر حلقوي به صورت آبشاري استفاده شده
است]7و.[5

شکل  :2ساختار کلي سنسور گاز دياکسيدکربن مشاهده ميگردد .حلقه
باال به عنوان جزء اول ،فيلتر و حلقه پایين ،جزء دوم ،سنجش را انجام مي
دهد].[3

شکل  :1طيف جذب گاز دياکسيدکربن و چند گاز دیگر ،محور افقي طول
موج و محور عمودي درصد جذب].[6

براي اینکه بتوانيم یک ماده جدید را در محيط نرم افزار
لومریکال تعریف شبيهسازي نمایيم نياز به مقادیر ضریب
شکست آن نسبت به طول موج داریم.
در حالت کلي ضریب شکست مختلط مواد ،شامل دو قسمت
حقيقي و موهومي است.
𝑘𝑖 𝑛̅ = 𝑛 +
)(1
که 𝑛 قسمت حقيقي به عنوان ضریب شکست و نسبت سرعت
نور در خالء به سرعت فاز است ،و 𝑘 قسمت موهومي ،مربوط
به ميزان جذب ماده مي باشد .ضریب شکست مختلط با عدد
موج  Kطبق فرمول زیر مرتبط است.

طول موثر حلقه تعيين کننده طول موج تشدید مي باشد ،که
در طول موج تشدید ،نور خروجي داراي حداقل دامنه مي
باشد .موقعيت طول موج تشدید متناسب با المان اندازه گيري
شونده انتخاب مي شود .در اصل سنجش شامل نظارت بر تغيير
طول موج تشدید است به عنوان یک نتيجه از تغييرات طول
یا تغييرات ضریب شکست موجبر در حضور ماده هدف ،مي
باشد.

 -1-3فيلتر سنسور
ابعاد و جنس این قسمت به گونه اي انتخاب شده است که در
مد  TEنور منبع اشعه ليزر پس از عبور از موجبر ورودي و
تزویج به درون تشدیدگر حلقوي و عبور از پورت دراپ حلقه
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گازهاي گلخانهاي که دياکسيدکربن نيز یکي از آنهاست باعث
ميشود اشعه خورشيد با طول موج پایين به طول موج باال
تغيير یابد و پرتوهاي فرابنفش به فروسرخ تبدیل گردد .اما در
صورت افزایش ميزان این گاز در هوا به غلظت  ،%2اثراتي مضر
بر بدن داشته و باعث باال رفتن ضـربان قلـب و فـشار خون
مي گردد و باعث مي شود که اختالالتي مانند کاهش ميزان
شنوایي بروز یابد .در غلظتهاي حدود  %8باعث سردرد ،تعرق،
تاري دید و کاهش هوشياري مي گردد].[1

0

𝜆𝐾 = 2𝜋𝑛̅⁄
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)(۴

𝑚 𝜆0 = 2𝜋 . 𝑟. 𝑛𝑒𝑓𝑓 .

که در آن  rشعاع متوسط حلقه 𝑛𝑒𝑓𝑓 ،ضریب شکست موثر
و  mیک عدد صحيح است .در این تحقيق این طول موج
تشدید ،از طریق انتخاب ابعاد ساختار روي طيف جذب گاز
دي اکسيد کربن تنظيم شده است.

در فرمول  6مقادیر  𝛾2و  𝛾1تلفات موجبر در هریک از بازوهاي
تداخل سنج مي باشد .باتقسيم 𝑜𝐸 بر 𝑛𝑖𝐸 به رابطه تابع انتقال
در تداخل سنج ماخ ذندر بدست مي آید.
)(7

𝑜𝐸
) = √𝛾1 𝛾2 . 𝑒 𝑗 ∆𝜑 + √(1 − 𝛾1 )(1 − 𝛾2
𝑛𝑖𝐸

در هریک از بازوها ميزان غلظت اجزاي تشکيل دهندهي هوا
کامال برابر ميباشند و فقط در بازوي سنجش گاز
دياکسيدکربن به محيط اضافه ميگردد .در این صورت گاز
کربندياکسيد تنها عامل تغيير در ميزان انتقال و تغيير در
دامنه موج ميباشد.

 -2-3تداخل سنج سنسور
در این مقاله براي استخراج تاثير وجود گا از تداخل سنج
ماخذندر 2در خروجي ریز حلقه تشدید استفاده شده است.
شکل :5نمونه شبيهسازي شده از سنسور گاز دياکسيدکربن.

 -4نتایج شبيهسازی
شکل :3تداخل سنج ماخ ذندر و مسير عبور نور دربازوها ].[8
)( 5

) 𝑓𝑒𝑟(𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑠𝑒𝑛𝑠 − 𝑛𝑒𝑓𝑓,

𝐿 𝜋2
𝜆0

= 𝜑∆

 ∆φاختالف فاز به وجود آمده بر اثر اختالف ضریب شکست
بين هر دو بازوي مبنا و سنجش ميباشد 𝑛𝑒𝑓𝑓,𝑟𝑒𝑓 .و
𝑠𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑓𝑓,به ترتيب ضرایب شکست بازوي مبنا و بازوي
سنجش ميباشد L .اختالف طول دو مسير سنجش و مبنا مي
باشد .براي محاسبه تابع انتقال تداخل سنج ماخ ذندر
از فرمول زیر استفاده مي گردد:

پس از انجام شبيهسازي در محيط نرم افزار لومریکال خروجي
انتقالي برحسب تغييرات غلظت گاز بر حسب  ppmدر طول
موج  2/072ميکرومتر ،بصورت شکل ( )6خواهد بود که پس
از بررسي به این نتيجه رسيدیم که براي غلظتهاي پایين از
این ساختار و براي غلظتهاي باالتر از ساختاري مشابه ،ولي
با طول موج متفاوت ميتوان استفاده نمود ،که در شکل()7
نشان داده شده است .در طول موج  2/673ميکرومتر براي
غلظتهاي باالي  ppm 250استفاده شده است .نهایتا براي
اینکه خروجي واحدي داشته باشيم از یک ترکيب کننده
( )combinerاستفاده و خروجيها را با هم جمع و تابع انتقال
تمام ساختار برحسب غلظت گاز دياکسيدکربن بدست
آوردیم.

)𝐸𝑜 = 𝐸𝑖𝑛 √𝛾1 𝛾2 𝑒 𝑗∆𝜑 + 𝐸𝑖𝑛 √(1 − 𝛾1 )(1 − 𝛾2 ) (6

1-Meysson
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( عمل فيلتر طول موج ) وارد قسمت سنجش خواهد مي شود.
تابع انتقال یک تشدید گر حلقوي با دو موجبر را ميتوان با
روش قوانين ميسون 1مورد مطالعه قرار داد .این روش براي
مدل سازي ساختارهاي پيچيده نيز مناسب است[.]3
طول موج تشدید در تشدید گر حلقوي طبق رابطه ()۴
ميتواند محاسبه گردد].[۴
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شکل  :6طيف خروجي و شيفت فرکانسي به ازاي تغييرات در غلطت
.CO2

گاز دياکسيدکربن در غلظتهاي پایين و باالي 250
استفاده شد .محدوده غلظت اندازه گيري شده از  0/1ppmتا
 500ppmبا توجه به نتایج ،بدست آمده است .در اینجا به دو
مقوله حساسيت و سرعت پاسخگویي توجه ویژهاي شده است.
زمان پاسخگویي این سنسور کمتر از  1ميلي ثانيه ميباشد .به
عنوان پيشنهاد ،جهت افزایش حساسيت سنسور گاز
دياکسيدکربن مي توان از یک الیه فلز طال برروي سطح
جانبي تداخل سنج ماخ ذندر استفاده نمود .این کار سبب مي
شود تا موج تنها درون موجبرهاي تداخل سنج ماخ ذندر عبور
نموده و کمترین تلفات در سطح جانبي آن مشاهده گردد.
همچنين استفاده از الیه هاي غشایي جاذب ميزان پایداري و
حساسيت سنسور را افزایش خواهد داد.
ppm

چپ

شکل  :7شکل سمت چپ ،تغييرات  Transmissionبرحسب غلظت در طول
موج  2/072ميکرومتر و سمت راست همين تغييرات در به ازاي طول موج
 2/673ميکرومتر.
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