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اثر الیهی روغن بر پاسخ نوری یک حسگر تشدید پالسمون سطحی
1مظفری

 حسين،1 مجيد رشيدی هویه،1نجمه رضایی كریماباد

 دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده علوم پایه،گروه فيزیک1
 به منظور. دقت و سرعت پاسخ به طور گستردهای مورد توجه قرار گرفته است،چکیده – حسگرهای تشدید پالسمون سطحی به علت حساسیت
 ممکن است روی، متشکل از یک الیهی فلزی ( عمدتا طال یا نقره) که روی یک زیرالیه نشانده شده است، حسگر،تحریک پالسمونهای سطحی
 در این. از یک روغن شفاف استفاده میشود،زیرالیه- به منظور افزایش کارایی و کاهش انعکاس از سطح مشترک منشور.سطح منشور قرار گیرد
 نتایج نشان میدهد برای. اثر الیهی روغن موجود بین دوسطح منشور و زیرالیه بر پاسخ حسگر به طور نظری مورد مطالعه قرار میگیرد،تحقیق
- نانومتر الیه100 های بیشتر از-محیط حسگری هوا کارایی حسگر تحت تاثیر الیهی روغن نیست در حالی که برای محیط حسگری آب در ضخامت
. حسگر کارایی خود را از دست میدهد،ی روغن
. موج ميرا، حسگر تشدید پالسمون سطحی، تشدید پالسمون سطحی-كليد واژه

Effect of Oil Layer on the Optical Response of Surface Plasmon Resonance
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Abstract- Surface plasmon resonance (SPR) sensors are interesting because of their high sensitivity, resolution, accuracy and fast
optical response. For exciting the surface plasmons, the sensor, including a thin gold or silver layer coted on an optical glass
substrate, may be placed on surface of a prism. To increase efficiency of sensor detection, a transparent optical oil may be used at
prism-substrate interface. In this paper, the effect of oil layer at prism–substrate interface on the sensor response is studied
theoretically. The results show that although the sensor efficiency isn’t affected by oil layer in the air medium, it is lost by an oil
layer more than 100 of nm in water medium.
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مقدمه
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پالسمونهای سطحی ،نوسان جمعی الکترونهای آزاد در مرز
مشترک فلز-دیالکتریک ،تحت تابش امواج الکترو مغناطيسی
به وجود میآیند .این نوسانات الکترونها در سطح منجر به
ایجاد یک موج پالسمون سطحی میشود كه عدد موج آن
عبارت است از]:[5
1/2

 m s
)
m   s

( Ksp 

موج پالسمون سطحی توسط باریکه نور قطبيده ( pنور با
قطبش  ،TMكه بردار ميدان الکتریکی موازی با صفحه تابش
است) برانگيخته میشود .وقتی مؤلفهی موازی سطح عدد موج
نور تابشی و عدد موج پالسمون سطحی با هم برابر شوند،
پدیدهی تشدید اتفاق میافتد .تحت چنين شرایطی انرژی
فوتون فرودی توسط پالسمون سطحی جذب میشود .بنابراین
پدیدهی تشدید در زاویهای تحت عنوان زاویهی تشدید
پالسمون سطحی  ،θsprاتفاق میافتد كه از رابطه ( )2به دست
میآید:

الکتریک الیه فلزی و ثابت دیالکتریک محيط اطراف الیه فلزی
است .بنابراین شرایط تشدید به زاویهی تابش ،طولموج نور
تابشی ،ضرایب شکست محيطهای فلز ،دیالکتریک و محيط
اطراف الیهی فلزی بستگی دارد .به دليل حساسيت زاویهی
تشدید به ضریب شکست محيط اطراف الیهی فلزی ،این روش
كاربردهای فراوانی به ویژه در حسگرها داراست.
همانگونه كه اشاره شد ،در عمل ممکن است الیهی فلزی روی
سطح یک شيشهی اپتيکی (المل) الیهنشانی شود و سپس به
منظور تحریک پالسمون سطحی ،از یک منشور استفاده شود.
به منظور كاهش یا حذف انعکاس از سطح مشترک منشور-
زیرالیه ،از روغن شفاف اپتيکی در سطح مشترک منشور-
زیرالیه استفاده میشود (شکل  .)1در چنين حالتی انعکاسهای
متوالی در فصل مشترک منشور-الیه روغن و الیه روغن-
زیرالیه ،میتواند بر مقدار بازتاب كل تأثير گذارد كه در ادامه به
آن میپردازیم.
مدل
به منظور بررسی اثر الیهی روغن بر پاسخ حسگر تشدید
پالسمون سطحی ،از مدلی بر اساس تداخل چندگانه استفاده
شد .مطابق شکل  ،1حسگری شامل یک الیهی نازک فلزی(
طال یا نقره) روی یک زیرالیه با ضخامت حدود یک ميلیمتر ،را
در نظر میگيریم .این حسگر توسط الیهی نازكی از روغن روی
سطح یک منشور نيماستوانهای قرار گرفته است .بخشی از نور
تابيده شده ،به طور متوالی از سطح منشور-الیه روغن و الیه
روغن-زیرالیه منعکس میشود .نور فرودی پس از عبوراز الیهی
روغن ،به طور متوالی از سطح مشترک زیرالیه-فلز و فلز-
محيط ،بازتاب میشود .بدین ترتيب ضریب بازتاب  Rممکن
است به صورت زیر نوشته شود:
R  RO  Rm
()3
RO  R1
()۴
2
()5
Rm  R2 1  R1 
كه  R1و  R2به ترتيب ضرایب بازتاب از الیه روغن و الیهی
فلزی و  Rmضریب بازتاب از الیهی فلز در حسگر در حضور
الیهی روغن است.
به منظور محاسبهی ضریب بازتاب ،از تداخل متوالی امواج از
الیهی روغن و فلز استفاده شد .دامنهی بازتاب ، R ،از الیهای به
ضخامت  dو ضریبشکست  nkبا توجه به روابط زیر به دست
میآید]:[6
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تشدید پالسمون سطحی یک روش بسيار حساس ،سریع و
تکرارپذیر است كه به كارگيری آن بدون توجه به اصول نسبتا
پيچيدهی پدیدهی تشدید پالسمون سطحی ،آن را ارزشمند
كرده است و برای مشاهدات تغييرات اندک خواص نوری در
نزدیکی سطح به كار برده میشود] .[1این روش به طور
گسترده به عنوان اساس آشکارسازی در بسياری از حسگرهایی
كه در زمينههایی مختلف مانند آشکارسازی گاز یا سنجشهای
شيميایی و زیستی كاربرد دارند ،استفاده میشود ] 2و  .[3اولين
مورد استفاده از تشدید پالسمون سطحی برای آشکارسازی،
توسط ليدبرک و همکارانش در سال  1983گزارش شده است و
پس از آن تحقيقات تئوری و تجربی زیادی در این زمينه انجام
گرفته است].[۴
برای جلوگيری از آسيب دیدن منشور و قابليت استفاده مجدد
از آن ،به جای الیهنشانی مستقيم الیهی فلزی روی سطح
منشور ،الیهی فلزی ابتدا روی یک زیرالیهی شيشهای الیه-
نشانی میشود و سپس زیرالیه به وسيلهی روغن اپتيکی روی
منشور قرار میگيرد .وجود این الیهها میتواند بر پاسخ نوری
سيستم و به خصوص تشدید پالسمون سطحی تاثير گذارد كه
الزم است در ارزیابیها اعمال گردد .این اثرات شامل بازتابهای
متوالی از الیهی روغن در مرز مشترک منشور-زیرالیه است .در
این تحقيق پاسخ نوری یک سامانهی تشدید پالسمون سطحی
شامل یک حسگر پالسمون سطحی كه توسط روغن اپتيکی
روی سطح یک منشور قرار گرفته ،مورد بررسی قرار میگيرد و
با حالتی كه الیهی فلزی مستقيما روی منشور قرار گرفته،
مقایسه میشود.
مبانی نظری

()1

 1۴-12بهمن 1395
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()6

0.20

شکل  .1ساختار حسگر تشدید پالسمون سطحی
) ( M11  M12 qt ) q0  ( M 21  M 22 qt
r
) ( M11  M12 qt ) q0  ( M 21  M 22 qt

ni=1.33
0.15

 rدامنهی بازتاب و  q0و  qtبه ترتيب پارامترهای محيط
تابشی و عبوری هستند كه برای قطبش موازی عبارت است از:
()7

cos k 
nk
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 M i jعناصر ماتریس انتقال الیهاند كه به صورت زیر داده
ميشود:
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 cos  k
Mk  
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()10
 0و   kبه ترتيب طولموج نور فرودی و زاویه فرود است.
نتایج

مدل مذكور جهت بررسی اثر الیهی روغن بر پاسخ نوری حسگر
تشدید پالسمون سطحی به كار برده شده است .ابتدا ضخامت
بهينه برای دو فلز نقره و طال ارزیابی شد و سپس پاسخ حسگر
با لحاظ الیهی روغن و بدون الیهی روغن با یکدیگر مقایسه
شدند.
ضخامت بهینه
كارایی حسگر  SPRتوسط دو پارامتر حساسيت و دقت
آشکارسازی مشخص میشود .دقت آشکارسازی به دقت در
اندازهگيری زاویهی تشدید و در نتيجه دقت در اندازهگيری
ضریبشکست ناحيهی حسگری بستگی دارد .دقت اندازهگيری
زاویهی تشدید نيز به پهنای منحنی  SPRبستگی دارد .هرچه
منحنی  SPRباریکتر باشد دقت آشکارسازی بيشتری خواهيم
داشت] .[5پارامتر حساسيت آشکارسازی به صورت نسبت پهنا
به دامنه (كمينه مقدار  )Rتعریف میشود .بهينه ضخامت الیهی
فلز ،ضخامتی است كه پارامتر مذكور كمينه باشد .به منظور
تعيين ضخامت بهينه برای فلزات نقره و طال ،مقدار  ،Rبدون
لحاظ الیهی روغن ،بر حسب ضخامت به دست آمد .در این
محاسبات مقدار طولموج نور فرودی ،ضریبشکست منشور و
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شکل  .2نسبت پهنا به دامنه منحنی تشدید به ازای ضخامتهای مختلف دو
فلز طال و نقره

اثر الیهی روغن
اجازه دهيد ابتدا پاسخ حسگر در حضور الیهی روغن و پاسخ
حسگر بدون الیهی روغن را با یکدیگر مقایسه كنيم .نتایج در
شکل  3برای فلز طال ،به ازای ضریبشکستهای مختلف محيط
حسگری هوا با  n  1و آب با  n  1.33و ضخامت الیهی
روغن  d1=100nmآمده است .همانگونه كه مالحظه میشود
برای محيط بيرونی هوا اثر الیهی روغن صفر است و منحنی-
های تشدید برای دو حسگر با هم تفاوتی ندارند .اما برای محيط
بيرونی آب زاویهی تشدید پالسمون سطحی و دامنهی آن تحت
تاثير الیهی روغن است .این رفتار عمدتا به مکان زاویهی
تشدید پالسمون سطحی بستگی دارد .در حقيقت زاویهی
تشدید پالسمون سطحی برای محيط حسگری هوا در زاویهی
حدود  ۴5درجه قرار دارد در حالی كه برای محيط حسگری آب
در زاویهی حدود  75درجه قرار دارد .از طرفی مقدار بازتاب نور
از الیهی روغن با افزایش زاویه ،افزایش مییابد به گونهای كه
مقدار بازتاب از الیهی روغن از حدود صفر در زاویهی  ۴5درجه
به حدود  50%برای زاویهی  75درجه (منحنیهای آبی نمودار)
افزایش مییابد .با توجه به اینکه مقدار بازتاب با افزایش زاویه
افزایش مییابد ،اثر حضور الیهی روغن در مورد محيط بيرونی
آب قابل توجه است.
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محيط بيرونی به ترتيب  np=1.4 ،λ=633nmو ،no=1.3
ضریبشکست زیرالیه  ،ns=1.48و ضریب شکست طال و نقره به
ترتيب برابر با  nAu=0.1726+3.4218iو nAg=0.1355+4.0116i
در نظر گرفته شد .الزم به توضيح است كه این مقادیر مطابق
مقادیر نوعی مورد استفاده در این نوع حسگرها میباشد .نتایج
در نمودار شکل  2آمده است .همانگونه كه مالحظه میشود
ضخامت بهينه برای فلز نقره و طال به ترتيب  5۴و  52نانومتر
به دست آمد كه در محاسبات بعدی مورد استفاده قرار خواهند
گرفت.
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شکل  .3بازتابندگی برحسب زاویه فرودی برای دو حسگر در حضور الیهی
روغن و بدون الیهی روغن؛  wو  Rبه ترتيب پهنا و دامنهی سيگنال میباشد.

شکل  .۴نسبت پهنا به دامنه به ازای ضخامتهای مختلف الیه روغن
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با توجه به اینکه نسبت پهنا به دامنه به ازای ضریبشکستهای
مختلف ناحيهی حسگری متغير است ،كارایی حسگر برای همه-
ی محيطهای حسگری یکسان نيست .در اینجا نسبت پهنا به
دامنه به ازای ضریبشکستهای مختلف ناحيهی حسگری
محاسبه و ضخامت الیهی روغن  100نانومتر در نظر گرفته شد.
برای ناحيهی حسگری هوا ( 1تا  ،)1.1زاویهی تشدید پالسمون
سطحی كماكان در زوایای حدود  ۴5درجه تشکيل میشود ،لذا
نسبت پهنا به دامنه تقریبا ثابت است .ولی با توجه به شکل ،5
با تغيير ضریب شکست ناحيهی حسگری ،از  1.3تا  ،1.۴نسبت
پهنا به دامنه منحنی تشدید ،تا  1.3۴به آرامی و از  1.3۴به
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به منظور بررسی اثر ضخامت الیهی روغن بر پاسخ نوری حسگر
تشدید پالسمون سطحی ،نسبت پهنا به دامنه برای ضخامت-
های مختلف الیهی روغن از  0تا  150نانومتر محاسبه شد.
برای ناحيهی حسگری هوا ،زاویهی تشدید پالسمون سطحی
كماكان در زوایای حدود  ۴5درجه تشکيل میشود ،لذا
ضخامت الیهی روغن تاثير چندانی بر منحنی تشدید پالسمون-
های سطحی ندارد و نسبت پهنا به دامنه تقریبا ثابت است .اما
برای حالتی كه ضریبشکست محيط حسگری  1.33باشد،
ضخامت الیهی روغن نقش مهمی در پاسخ نوری حسگر ایفا
میكند .این مهم در نمودار شکل  ۴آمده است ،همانگونه كه
مشاهده میشود نسبت پهنا به دامنه ،برای ضخامتهای الیهی
روغن كمتر از  100نانومتر ،افزایش كمی دارد ولی با افزایش
ضخامت از  100تا حدود  150نانومتر ،به شدت افزایش مییابد
و برای ضخامتهای بيشتر از  150نانومتر ،به دليل بازتاب
عمدهی نور از الیهی روغن در زاویهی تشدید پالسمون سطحی،
عمال پدیدهی تشدید پالسمون سطحی قابل مشاهده نيست.
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بعد ،به شدت تغيير میكند .بنابراین برای ضریبشکستهای
بيشتر از  ،1.3۴سامانهی حسگری كارایی خود را از دست می-
دهد.
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شکل  .5نسبت پهنا به دامنه به ازای ضریبشکستهای مختلف ناحيهی
حسگری

نتیجهگیری
در این تحقيق اثر الیهی روغن در سطح مشترک حسگر-منشور
بر پاسخ نوری سامانه حسگر تشدید پالسمون سطحی مورد
مطالعه قرار گرفت .برای محيط حسگری هوا حضور الیهی
روغن تاثيری بر منحنی تشدید پالسمون سطحی ندارد در
حالی كه برای محيط حسگری آب منحنی تشدید پالسمون
سطحی عمال در ضخامتهای كمتر از  100نانومتر قابل
مشاهده است.
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