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افزایش حساسیت سنسور فیبرنوری مبتنی بر تشدید پالسمونهای سطحی با
استفاده از نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات پالتین
الهام غضنفری و حميد واحد
 تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
چکیده – سنسور فیبر نوری مبتنی بر تشدید پالسمونهای سطحی به خاطر امکان سنجش با دقت باالی پارامترهای فیزیکی و
 سنسور فیبر نوری مبتنی بر پایه تشدید پالسمون سطحی با الیهی نانو، در این مقاله.بیوشیمیایی توجه زیادی را جلب کرده است
کامپوزیت حاوی ذرات نانوی پالتین بررسی شده است و حساسیت این سنسور فیبر نوری هم با الیه نانو کامپوزیت حاوی نانو ذرات
 نتایج محاسبات نشان میدهد که با افزایش ضخامت الیهی.پالتین و هم الیه پالتین به طور جداگانه به صورت عددی محاسبه شده است
 عالوه بر این مشخص شده است که.نانو کامپوزیت و افزایش کسر حجمی نانو ذرات پالتین حساسیت سنسور افزایش یافته است
حساسیت سنسور فیبر نوری با الیهی نانو کامپوزیت حاوی نانوذرات پالتین به ازای همه ضریب شکستهای محیط حساس بیشتر از
.حساسیت سنسور فیبر نوری حائی الیه فلزی پالتین است
. نانوكامپوزیت، تشدید پالسمون سطحی، سنسور فيبر نوری-كليد واژه

Sensitivity Enhancement of Optical Fiber Sensor Based On SPR By Using
of Nanocomposite containing Platinum Nanoparticles
Elham Ghazanfari and Hamid Vahed
School of Engineering-Emerging Technologies, University Of Tabriz, Tabriz
Abstract: Surface Plasmon Resonance (SPR) sensors based on optical fibers have attracted a great attentions due to high
sensitivity measuring of physical and biochemical parameters. In this paper has been investigated SPR optical fiber sensor
containing nanocomposite that have Platinum nanoparticles. Numerically, we calculated the sensitivity of this sensor with
nanocomposite layer containing platinum nanoparticles and with the platinum layer, separately. The results show that the
sensitivity of sensor increases with increasing the thickness of nonocomposite layer and with increasing the platinum
nanoparticle fraction volume. Also, we show that the sensitivity of sensor with nanocomposite layer containing platinum
nanoparticles is more than the sensitivity of sensor with platinum layer for all value refractive indexes of sample media.
Keywords: Optical Fiber sensor; Surface Plasmon Resonance; Nanocomposite.
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 -1مقدمه

 -2ساختار سنسور
در این سنسور فيبرنوری  SPRپيشنهاد شده شامل
هسته فيبر ،الیه نانوكامپوزیت و محيط حساس در نظر
گرفته شده است .همان طور كه در شکل  1نشان داده
شده است ،روكش پالستيکی در اطراف هسته از قسمت
وسط برداشته شده و سپس با یک الیهی نانوكامپوزیت
نازک پوشانده شده كه در نهایت توسط محيط حساس
احاطه شده است.

شکل :1شکل شماتيک از سنسور فيبر نوری

SPR

 -2-1هسته فیبر
الیهی اول هسته فيبر نوری است .فرض شده است كه
هسته فيبر نوری از سيليکا ساخته شود .ضریب شکست
سيليکا در طول موجهای متفاوت از رابطه پاشندگی
سلمایر زیر بدست میآید[:]۴
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n1 ( )  1 

كه  λبرحسب ميکرومتر و a1 , a2 , a3 , b1 , b2 , b3
ضرایب سلمایر هستند كه مقادیر این ضرایب هم
بصورت زیر داده شده است[:]۴
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در طی دهههای گذشته پدیده تشدید پالسمون
سطحی به دليل سرعت و دقت حسگری نوری در اندازه
گيری پارامترهای مختلف فيزیکی ،شيميای و
بيوشيميایی توجه زیادی به خود جلب كرده است [.]1
پالسمونهای سطحی چگالی نوسانات الکترونهای آزاد
در یک فلز هستند كه در طول سطح مشترک فلز-دی
الکتریک انتشار پيدا میكنند و این موج
الکترومغناطيسی عرضی به عنوان موج پالسمون
سطحی شناخته میشود .وقتی كه فركانس و بردار موج
نور فرودی پالریزه  Pو موج پالسمون سطحی با هم
برابر میشوند ،این نور به طور تشدیدی موج پالسمون
سطحی را تحریک میكند و این شرایط تشدید بستگی
به زاویه نور و ثابت دیالکتریک فلز و دیالکتریک دارد.
به طور كلی برای مطالعه تشدید موج پالسمون سطحی،
پيکربندی كریشمن كه براساس بازتاب داخلی كلی
است ،استفاده میشود .در پيکربندی كریشمن یک
منشور با ضریب شکست باال با یک الیه نازک فلزی كه
این الیه فلزی در تماس با الیه ماده نمونه است ،پوشش
داده میشود .و موج پالسمون سطحی ایجاد شده با
موج محو شونده در شرایط بازتاب داخلی كلی ،تحریک
میشود .سنسور  SPRبراساس منشور عيبهای
مختلف از قبيل اندازه سایز بزرگ و ناتوانی سنجش از
راه دور را دارد .در حالی كه سنسور فيبر نوری براساس
 SPRقابليت انعطاف پذیری ،سنجش از راه دور نسبت
به سنسور براساس منشور دارد .در سنسور مبتنی بر
 ،SPRمنشور با هسته فيبر نوری جایگزین میشود و
طال و نقره و مس اغلب فلزاتی هستند كه به عنوان
مادهی پالسمونيکی در سنسور فيبر نوری مبتنی بر
 ،SPRمورد استفاده قرار میگيرند ،در حالی كه این
فلزات برای سنجش نمونههایی با ضریب شکست پایين
مناسب نيستند .اخيرا یک سنسور فيبر نوری SPR
براساس نانو كامپوزیت برای حس كردن غلطت كم
گازهای مرئی به صورت تئوری ارائه شده است[ .]۲در
تحقيق دیگری ،با افزودن الیه سيليکونی باالی الیه
فلزی از جنس طال یا نقره ،تاثير تغيير ضخامت الیهها
بر حساسيت سنسور  SPRبصورت تجربی بررسی شده
است[ .]3در این مقاله ،حساسيت سنسور فيبر نوری

مبتنی بر  SPRبا الیه نانوكامپوزیت حاوی نانوذرات
پالتين و سنسور فيبر نوری مبتنی بر  SPRبا الیهی
پاتين ،به صورت عددی و جداگانه مورد بررسی و
مقایسه قرار داده شده است .عالوه بر این ،تاثيرات
ضخامت الیهی نانوكامپوزیت و درصد حجمی نانوذرات
فلزی بر حساسيت سنسور بررسی شده است .ما نشان
خواهيم داد كه حساسيت سنسور فيبر نوری بر اساس
نانوكامپوزیت  Pt-InNبه ازای همهی ضریب
شکستهای محيط حساس باالتر از حساسيت سنسور
فيبر نوری مبتنی بر  SPRبا الیهی پالتين است.
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a1  0.696166, a2  0.407942

، wp  4100cm 1

a3  0.897474, b1  0.068404m

.   1382cm 1

 -2-2الیه نانو کامپوزیت

 -2-3محیط حساس

رابطه ماكسول-گارنت تعيين كرد[ .]5اگر   1ثابت دی

الکتریک نانوذرات فلز و   2ثابت دیالکتریک ماتریس
دیالکتریک ميزبان باشند ،ثابت دیالکتریک
نانوكامپوزیت با رابطهی زیر داده شده است[:]6
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كه  fدر رابطه ( ،)۲ضریب پرشدگی حجمی (كسر
حجمی) نانوذرات است .در معادله ( )۲ثابت دیالکتریک
نانوكامپوزیت ،به اندازه و شکل نانوذرات بستگی دارد.
ثابت دیالکتریک هر فلز توسط مدل درود قابل محاسبه
است[:]7
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كه در این رابطه طول موج پالسمای پالتين

 p  0.2415m
پالتين  c  17.95mاست .ثابت دیالکتریک
و

موج

طول

برخورد

ماتریس دیالکتریک ميزبان  InNطبق مدل درود
بصورت زیر است[:]6
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كه در اینجا   ثابت دیالکتریک
باال wlo , wTo ،فركانس مدهای فونونی w p ،فركانس
فركانس

پالسما و   , دو ثابت ميرایی هستند كه برای InN
مقادیرشان

برابر
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،    7.5

الیهی  3محيط حساس است كه ثابت دیالکتریک
محيط حساس   sاست .اگر  n sضریب شکست محيط
حساس باشد در این صورت   s  n s2خواهد بود.
شرایط رزونانس برای تحریک موج پالسمون سطحی به
صورت زیر است[:]7
() 5
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 ثابت انتشار موج پالسمون سطحی و  Cسرعت نور
در خالء است .طرف چپ معادله ( ،)5ثابت انتشار نور
فرودی در یک زاویهی  θو طرف راست معادله ،قسمت
حقيقی ثابت انتشار موج پالسمون سطحی را نشان
میدهد .ضریب انعکاس نور پالریزهی  Pنور فرودی را
می توان با استفاده از روش ماتریس  TMMبرای مدل
 Nالیهای بدست آورد[.]5

 -3نتیجهها و بحثها
در شکل  ،۲برای ساختار سه الیهای هسته،
نانوكامپوزیت و محيط نمونه حساس ،تغيير توان عبوری
نور فرودی برحسب طول موج رسم شده است .الیه
نانوكامپوزیت شامل ميزبان  InNحاوی نانوذرات پالتين
است .ضریب شکست محيط حساس  1/33فرض شده
است .در شکل -۲الف ،توان عبوری برحسب طول موج
برای ضخامت  50نانومتری از الیه نانوكامپوزیت و به
ازای كسر حجمی متفاوت نانوذرات پالتين ( ،0/65
 0/85 ،0/75و  )0/95رسم شده است كه شيفت طول
موج رزونانس و افزایش حساسيت از شکل مشخص
است .در شکل -۲ب ،توان عبوری برحسب طول موج
برای كسر حجمی  0/85و ضخامتهای متفاوت از الیه
نانوكامپوزیت ( ۴0 ،30 ،۲0و  50نانومتر) رسم شده
است كه شيفت طول موج رزونانس و افزایش حساسيت
با افزایش ضخامت الیه نانوكامپوزیت كامال از روی
نمودار مشهود است .حساسيت یک سنسور  SPRدر
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الیه دوم از نانوكامپوزیت ساخته شده است كه نانوذرات
فلزی پالتين در یک آرایش ماتریس مانندی در دی-
الکتریک ميزبان  InNتعبيه شدهاند .اگر اندازه نانوذرات
بسيار كوچکتر از طول موج تابش فرودی باشد ،در این
صورت بدون نقض تئوری پراكندگی رایلی ،ثابت دی
الکتریک موثر نانوكامپوزیت را میتوان با استفاده از

( )۲

،   120cm 1

، wTo  450cm 1

b2  0.1162421m, b3  9.8961m

، wlo  590 cm 1
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شکل :3مقایسه حساسيت بر حسب ضریب شکست محيط حساس
برای الیه پالتين ( )Ptو الیه نانوكامپوزیت .Pt-InN

 -4نتیجهگیری
یک سنسور فيبر نوری مبتنی بر  SPRپيشنهاد شد كه
از الیه نانوكامپوزیت  Pt-InNبرای توليد اثرات
پالسمونی در آن استفاده شده است .تاثير كسر حجمی
نانوذرات پالتين و ضخامت الیه نانوكامپوزیت بر
حساسيت سنسور بررسی شده است .همچنين نشان
داده شد كه حساسيت سنسور فيبر نوری با الیه
نانوكامپوزیت به ازای تمامی ضریب شکستها بيشتر از
سنسور فيبر نوری پوشش داده شده با الیه پالتين است.
شکل  :۲توان عبوری برحسب طول موج (الف) به ازای كسر حجمی
مختلف و ضخامت  50نانومتر(ب) به ازای ضخامتهای مختلف و درصد
حجمی 0/85

در شکل ، 3حساسيت سنسور فيبر نوری حاوی الیه
پالتين و حساسيت سنسور فيبر نوری شامل الیه
نانوكامپوزیت  Pt-InNبر حسب ضریب شکست محيط
حساس رسم شده و مقایسه شده است كه نشان می-
دهد حساسيت سنسور فيبر نوری با الیه نانوكامپوزیت
به ازای تمامی ضریب شکستها بيشتر از سنسور فيبر
نوری پوشش داده شده با الیه پالتين است .سنسورهای
 SPRحاوی الیه های فلزی از جنس طال ،نقره،
آلومينيوم و مس یا حاوی نانو كامپوزیت شامل نانو
ذرات فلزات نامبرده ،معموال دارای طول موج تشدیدی
در محدوده  300تا  600نانومتر بوده ولی سنسور
 SPRحاوی الیه فلزی پالتين یا نانوكامپوزیت شامل
نانوذرات پالتين طول موج تشدیدی سنسور در محدوده
 800تا  1000نانومتر بوده و در مقابل ،حساسيت این
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بررسی طول موجی ،بصورت تغيير در طول موج
رزونانس بر تغيير در ضریب شکست محيط حساس
تعریف میشود .مقایسه منحنیهای توان عبوری نور
فرودی بر حسب طول موج نشان میدهد كه به ازای
ضخامت نانوكامپوزیت  50نانومتر و درصد حجمی
نانوذرات  ،0/95سنسور فيبر نوری بهترین حساسيت را
نشان میدهد.

سنسور  SPRدارای پالتين ،حداقل یک مرتبه مقداری
بيشتر از سنسور  SPRحاوی سایر فلزات است.

