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طراحی حسگر زیستی نوری با استفاده ار بلورهای نوری یک بعدی حاوی الیه نقص
وابسته به مکان
2و1تجلی
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 الیهی.چکیده – در این مقاله یک حسگر زیستی جدید بر پایه بلورهای نوری یک بعدی حاوی الیه نقص و بازتاب کلی داخلی معرفی شده است
 وجود چنین الیه نقصی.نقص موجود در این حسگر دارای توزیع ضریب شکست وابسته به مکان است که در انتهای ساختار قرار داده شده است
منجر به ایجاد حلقههای هم مرکز در توزیع شدت نور بازتابی از ساختار میشود که شعاع آنها حساسیت زیادی به تغییرات ضریب شکست
 حساسیت این حسگر زیستی به ازای هر کدام از این حلقهها، با استفاده از روش ماتریس انتقال.الیهی حاوی آنالیت در انتهای ساختار دارند
.محاسبه شده است
. روش ماتریس انتقال، بازتاب داخلی كلی، ضریب شکست وابسته به مکان، بلورهای نوری، حسگر زیستی-كليد واژه

Design of Optical Biosensor Using 1D Photonic Crystal Structures Containing
a Gradient Refractive Index Defect Layer
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Abstract- In this paper, we introduce a novel biosensor based on defective one-dimensional photonic crystals in total internal
reflection (TIR) geometry, where a gradient refractive index (GRIN) defect layer is located at the end of the structure. By using the
GRIN defect in the structure due to its special refractive index distribution function, the concentric ring-shaped reflectance
distribution appears on the output plane of the structure that their radius is highly dependent to the refractive index of the Analyte
at the end of the structure. Using the transfer matrix method (TMM) the sensitivity of this biosensor has been calculated for each
ring.
Keywords: Biosensor, Photonic Crystals, Gradient Refractive Index, Total Internal Reflection, Transfer Matrix Method (TMM).
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 -1مقدمه

 -2فرمولبندی مسئله و ساختار مورد استفاده
ساختار پيشنهادی برای حسگر زیستی در این مقاله بصورت

 Substrate /  AB  / C / D / Analyteمیباشد كه
3

در راستای  zكنار هم چيده شده اند .در اینجا زیر الیه از
جنس شيشه  BK 7با ضریب شکست  nS  1.515انتخاب
شده است .الیههای  Aو  Bبه ترتيب  ZnSeو  SiO 2با
ضرایب شکست  n A  2.60و  nB  1.45و همچنين

ضخامتهای  d A  71nmو  d B  315nmهستند .الیه
 Cو الیه نقص  Dنيز به ترتيب عبارتند از :الیهای با ضخامت
 6nmاز  Siبا ضریب شکست nC  2.711  0.045i
و یک الیه با ضخامت  233nmبا تابع توزیع ضریب شکست
))  ]6[ nD (r )  n0 (1  a cos2 ( rكه در آن
 a  0.085, n 0  1.608و  rمختصهی شعاعی دستگاه
مختصات قطبی و كروی است.

شکل :1طرح شماتيکی از حسگر زیستی طراحی شده

روش عددی به كار رفته در این مقاله ،روش ماتریس انتقال
است .در این روش ميدان الکتریکی و مغناطيسی در انتهای
یک الیه توسط ماتریس انتقال به ميدان الکتریکی و
مغناطيسی در ابتدای الیهی بعدی مربوط میشود .ميدان در
داخل هر یک از الیهها بصورت زیر نمایش داده می شود:
()1
بطوریکه

i ( k x x  k zj z )eˆy

)  k 0  j  j (1  sin  2 /  j  j

E j (x , z )  E (z )e

، k zj

k x  k 0 sin 

و

 k 0   / cو  زاویه تابش است .همچنين ميدان در داخل
هر یک از الیهها از معادلهی هلمهولتز پيروی میكند [:]7
()2

d 2E
2

(


 k x2 )E  0
j
j
2
2
dz
c

همچنين ،در فصل مشترک بين الیهها شرایط مرزی زیر حاكم
است:
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حسگرهای زیستی را میتوان یکی از مهمترین دستاوردهای
تکنولوژی به حساب آورد كه به سرعت در حال پيشرفت است.
این نوع از حسگرها حاصل نتایج مطالعات بنيادی در زمينه
های بيولوژی ،شيمی ،علوم مهندسی و  ...میباشند.
حسگرهای زیستی انواع مختلفی دارند كه هر نوع ،ساز و كار
خاص خود را دارد .از این ميان میتوان به حسگرهای زیستی
الکتروشيميایی [ ،]1حسگرهای زیستی تشدیدی [ ]2و
حسگرهای زیستی نوری [ ]3اشاره كرد .حسگرهای نوری به
خاطر سادگی و توانایی فوق العاده در تشخيص زود هنگام
بيماریهایی نظير آلزایمر و انواع سرطانها نظر محققان را به
خود جلب كرده است .یکی از انواع حسگرهای نوری،
حسگرهای نوری مبتنی بر بلورهای نوری میباشند [.]۴
بلورهای نوری ساختارهایی تناوبی از مواد دی الکتریک هستند
كه در یک ،دو و یا سه بُعد آرایش یافته اند .ساختار بلورهای
نوری به گونهای است كه امواج الکترومغناطيسی تکفام با
فركانسهای معينی نمیتوانند در آنها انتشار یابند و نوار
توقف نوری به وجود میآید .نوار توقف نوری یک ناحيه
فركانسی غيرمجاز برای انتشار مدهای الکترومغناطيسی
میباشد كه به عنوان ویژگی اساسی بلورهای نوری به شمار
میآید [ .]5با ایجاد الیههای نقص در داخل ساختار بلورهای
نوری میتوان مدهای عبوری در داخل نوار توقف نوری ایجاد
كرد و باعث تشدید ميدان در طول موج مربوط به این مدهای
عبوری شد .در این مقاله با استفاده از بازتاب داخلی كلی یک
ساختار جدیدی پيشنهاد شده است كه حاوی یک الیه نقص
است كه توزیع ضریب شکست شعاعی دارد .مزیت اساسی این
حسگر نسبت به سایر حسگرهای نوری این است كه الیهی
نقص با توزیع ضریب شکست وابسته به مکان ،امکان محاسبه
مقدار بهينه ضریب شکست الیه نقص برای بدست آوردن
حساسيت بيشينه را فراهم میكند .
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ماتریس انتقال برای كل ساختار بصورت زیر خواهد بود كه در
آن  lتعداد كل الیه های ساختار را نشان می دهد.
()5

شکل :2نمودار سه بعدی تغييرات ضریب شکست الیه نقص بر حسب
تغييرات عرضی  xو . y
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 -3بحث و بررسی نتایج بدست آمده
چنانچه در قسمتهای قبلی اشاره شد ،ضریب شکست الیه
نقص دارای وابستگی شعاعی نسبت به مکان است كه با تابعيت
كسينوسی تغيير میكند .نمودار تغييرات ضریب شکست الیه
نقص بر حسب پارامتر های  xو  yدر شکل 2رسم شده
است .الزم به توضيح است كه در این شکل پارامترهای  xو
 yهمان مولفه های طول و عرض در مختصات دكارتی
هستند كه در مختصات قطبی تغييرات شعاعی
 r  x 2  y 2ایجاد میكنند كه تعيين كنندهی تغييرات
ضریب شکست الیه نقص ( )  ) n D (rاست.
طيف بازتابی از ساختار در شکل  3نمایش داده شده است.
همان طور كه در این شکل پيداست محدودهی نوار توقف
نوری در ناحيه مرئی قرار گرفته است.

شکل  :3طيف بازتابی از ساختار بر حسب فاصلهی عرضی  . yضریب
شکست آناليت  n Analyte  1.33و زاویه تابش  65درجه انتخاب شده
است.

وجود نقص در ساختار منجر به ایجاد مد نقص وابسته به مکان
در ميان نوار توقف نوری شده است .با انتخاب طول موج 632/8
نانو متر كه در محدودهی نوار توقف فوتونی و مد نقص قرار
دارد و تابش باریکهی نور ليزر با طول موج مذكور به ساختار
تحت زاویهای كه بازتابش داخلی كلی صورت پذیرد ،شاهد
ایجاد توزیع شدت در باریکهی بازتابی از ساختار خواهيم بود
كه وابستگی مستقيم به تابع توزیع ضریب شکست الیهی نقص
دارد .وجود الیهی نقصی با ضریب شکست معرفی شده در این
مقاله منجر به ایجاد حلقههای هم مركز در توزیع شدت نور
بازتابی از ساختار میشود كه در شکل  ۴نشان داده شده است.
شعاع حلقههای هم مركز ایجاد شده در نور بازتابی از ساختار
وابستگی فراوانی به ضریب شکست آناليت دارد .از این رو،
تغييرات ضریب شکست این الیه میتواند با محاسبهی
تغييرات شعاع حلقههای نور در باریکهی بازتابی از ساختار
شناسایی شود.
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با اعمال این شرایط مرزی و ارتباط دادن ميدان الکتریکی و
مغناطيسی انتهای هر یک از الیهها به ابتدای الیهی بعدی
ماتریس انتقال مورد استفاده در مسئله بدست میآید:
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نتایج
. d 3  2.2 m , d 2  1.75 m , d 1  1.4 m
محاسبات بيانگر این مهم است كه حساسيت حسگر با اندازه
شعاع حلقهها نسبت مستقيم دارد .به عبارت دیگر هر چقدر
حلقههایی با شعاع بزرگتر انتخاب كنيم حساسيت بيشتری
برای حسگر بدست خواهيم آورد.

شکل :۴نمودار بازتابندگی بر حسب تغييرات  xو  ، yكه طول موج
نور فرودی ( 0  632.8nmليزر هليوم-نئون) و ضریب شکست آناليت
 n Analyte  1.33و زاویه تابش  65درجه انتخاب شده است.

دراین مقاله با استفاده از بلورهای نوری یک بعدی حاوی الیه
نقص و بازتاب داخلی كلی ،یک حسگر زیستی نوری طراحی
و معرفی شده است .به علت وجود الیهی نقص با توزیع ضریب
شکست وابسته به مکان ،شدت نور بازتابی توزیع فضایی یافته
و حلقههای هم مركز در نمودار بازتابندگی ایجاد میشود.
شعاع هر یک از این حلقهها حساسيت زیادی به تغييرات
ضریب شکست آناليت دارد .تغييرات شعاع برای هر كدام از
حلقهها متفاوت بوده و محاسبات انجام شده نشان میدهد كه
حلقههای بزرگتر حساسيت بيشتری در برابر تغييرات ضریب
شکست آناليت از خود نشان میدهند.

سپاسگزاری
شکل :5نمودار بازتابندگی بر حسب تغييرات عرضی  yو زاویه تابش.
ضریب شکست آناليت  n Analyte  1.33و زاویه تابش  65درجه انتخاب
شده است.

در شکل  5تغييرات بازتابندگی بر حسب تغييرات عرضی y

و زاویه تابش رسم شده است .مشخص است كه به ازای زوایای
مشخص تغييرات قطر هر یک از حلقهها میتواند حساسيت
حسگر را مشخص كند.
حساسيت حسگر زیستی معرفی شده در این مقاله با رابطهی
زیر محاسبه میشود:
()6

d
n Analyte

S 

در رابطه ( ،)6صورت كسر تغييرات قطر حلقه را نشان
میدهد .محاسبه تغييرات قطر هر كدام از حلقهها ناشی از
تغيير ضریب شکست ماده آناليت در بازه  1/25تا  1/40محاسبه
شده است .مقدار حساسيت این حسگر زیستی برای هر كدام
از حلقههای هم مركز ایجاد شده به ازای
 n Analyte  104 RIUتغيير در ضریب شکست ماده آناليت

این كار با حمایت بنياد ملی نخبگان انجام گرفته است.
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