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حسگرزیستی بلور فوتونی فیبوناچی با نانو الیه های گرافن
 جمال بروستانی و صمد روشن انتظار،هاجر کاویانی باغبادرانی
 دانشکده فيزیک، دانشگاه تبریز،تبریز
 ساختار باند.در این مقاله حسگر زیستی بلور فوتونی گرافنی با هندسه فیبوناچی و تحت پیکربندی منشور بررسی شده است- چکیده
 نتایج نشان میدهند. حالت های سطح و طیف انعکاس با استفاده از روش مشهور ماتریس انتقال محاسبه شده اند،سیستم تحت مطالعه
 عالوه بر این توزیع فضایی دیالکتریک ها نقش اساسی در.پاشندگی باند و حالت های سطح شدیدا تحت تاثیر هندسه ساختار هستند
 مقایسه حساسیت فازی در حسگر های پیشنهادی نشان میدهد که در ساختارهای با توالی باالتر.عملکرد حسگرها بازی میکند
.فیبوناچی آشکارسازی تغییرات کوچک در ضریب دی الکتریک سطح بسیار قابل مالحظه است
. ماتریس انتقال، سنجش فازی، امواج سطحی بالخ، حسگر زیستی، بلور فوتونی-کليد واژه

Fibonacci photonic crystal bio-sensors with graphene Nano layers
Hajar Kaviani Baghbadorani, Jamal Barvestani and Samad Roshan Entezar
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract- In this paper Fibonacci photonic crystal biosensors with graphene Nano-layers under the Kretschmann
configuration have been investigated. Band structure, surface modes and reflection spectrum have been calculated by wellknown transfer matrix method. Results show that the band structure and the dispersion of the surface modes are deeply
affected by the geometry of the proposed structure. In addition, the spatial distribution of the dielectrics plays a basic role in
the performance of sensors. The comparison between the maximum amount of phase sensitivity in proposed sensors show
that structures with complex Fibonacci sequence are significantly able to detect small differences in the surface refractive
index.
Keywords: Photonic crystal, bio-sensor, Surface modes, transfer matrix.
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مشخصات نوری که در یک محيط دیالکتریک منتشر میشود می-
تواند با تغيير مدوالسيون فضایی ثابت دیالکتریک محيط تغيير کند.
اگر این تغييرات متناوب باشند ،ساختار متناظر بلور فوتونی ناميده
میشود .اخيرا ساختارهای با توزیع فضایی تصادفی از ضرایب شکست
مواد با ویژ گيهای نوری جدید توجهات بسياری را جلب کرده اند.
این ساختارها شبه بلور ناميده میشوند و خواصی بين ساختارهای با
نظم کامل و اختالل کامل را دارا هستند[ .]1نوارهای ممنوعه در
ساختار باند بلورهای فوتونی بسياری از خواص بنيادی نور را تغيير
میدهند و فرصتهای تحقيقاتی وسيعی را ایجاد میکنند .بررسی ها
نشان داده اند که این ساختارها از امواج سطحی بالخ )(BSWs1
پشتيبانی ميکنند .این امواج در فصل مشترک یک بلور فوتونی قطع
شده و یک محيط همگن تشکيل میشوند .امواج سطحی بالخ در
بررسی اندرکنش نور -ماده و حسگری بسيار با ارزش هستند و
مطالعات تجربی و تئوری قابليت این حالتهای سطح را در بحث
حسگرها اثبات کرده اند [.]4-1

طرح شماتيک از ساختار حسگر بلور فوتونی در شکل  1نشان داده
شده است .این توالی های پيشنهادی بر اساس رابطه ریاضی
S j 1  S j 1 , S j  , j  1

طراحی

بطوریکه

شدهاند

های فيبوناچی  d   d a   d bاست  .در این رابطه  تعداد
الیه های ماده  Aو  تعدادالیه های ماده  Bدر توالی فيبوناچی
است .در این ساختارها تک الیه گرافن بين دو ماده دیالکتریک
محدود شده است[6و.]5

عالوه بر هندسه ساختار ،ویژگيهای نوری سيستم تحت تاثير مواد
استفاده شده در بلور یا شبه بلور فوتونی نيز تغيير میکند .گرافن یک
الیه از اتمهای کربن است که در یک شبکه النه زنبوری مرتب شده
است و به خاطر ویژگيهای الکترونی ،نوری و مکانيکی استثنایی هدف
بسياری از مطالعات در حوزه ادوات الکترونيک نوری و نانو الکتریک
در سالهای شده است .ساختار باند گرافن منحصر بفرد بوده و باندهای
هدایت و ظرفيت در نقاط دیراک با هم در تماس هستند .در این نقاط
الکترونها به عنوان الکترونهای دیراک نسبيتی بدون جرم توصيف می-
شوند[.]7-4

شکل  :1طرح شماتيک از ساختار پيشنهادی
رسانش نوری گرافن توسط رابطه زیر محاسبه میشود[6و:]4

در این مقاله حسگرهای بلور فوتونی گرافنی یک بعدی با
تواليهای هندسی فيبوناچی مطالعه میشود.
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در این رابطه  eبار الکترون،
2
ثابت بولتزمن و   cپتانسيل شيميایی است .در نتيجه حضور تک


ثابت پالنک کاهيدهk B ،

الیه های گرافن ،جریان سطحی در مزر بين الیه های دیالکتریک
بوجود میآید .ميدان های الکتریکی و مغناطيسی در فصل مشترکها با
Bloch Surface Waves 1
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شرایط مرزی زیر به هم مرتبط میشوند:
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 ضریب فاز است.
اختالف فاز    s   pاست و حساسيت فازی با رابطه زیر
تعریف میشود[9و:]4
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 -3نتایج و بحث
شکل  : 2ساختار باند و حالت های سطحی در سه توالی نخست
فيبوناچی

در این مقاله عملکرد حسگر زیستی بلور فوتونی فيبوناچی در تواليهای
مختلف مورد بررسی قرار ميگيرد .در ساختار تحت بررسی تک الیه
های گرافن بين تمام الیه ها قرار میگيرند .الیه ها غير مغناطيسی
فرض میشوند .ضریب شکست مواد بکار رفته در ساختارهای
پيشنهادی n prism  1.515 ، nb  1.46 ، n a  2.22 :و ضریب
شکست ماده سطح در حالت خالص و بدون آلودگی n s  1.33

است .ضخامت الیه های  Aو  Bبگونه ایست که ضخامت سلول
واحد ) (dدر تمام توالی های مورد مطالعه ثابت فرض

شودS 4 :d a  d b  4  m :

 S 3 :d a  5  m , d b  10  mو . S 2 :d a  d b  10  m

،

در این ساختارها نور فرودی تحت پيکربندی منشور2با مد سطحی در
زاویه ای بزرگتر از زاویه بحرانی تزویج میشود .این زاویه تشدید
توسط یک دره عميق در طيف بازتاب قابل درک است.

Kretschmann 2
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با اعمال شرایط مرزی ،ضرایب ميدانها در الیه اول به ضرایب
متناظر در الیه آخر با استفاده از ماتریس انتقال  Mمرتبط می-
شوند[8و:]7

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
در شکل  2ساختار باند و پاشندگی مدهای سطح در سه توالی اول فيبوناچی
نمایش داده شده است .روش محاسبه مدهای سطح بطور کامل در بسياری از
مقاالت آمده است[9و8و .]4نوار ممنوعه صفر که بخاطر حضور نانو الیه های
گرافن ایجاد شده ،در همه ساختارها مشاهده میشود و با افزایش توالی
فيبوناچی عرض آن افزایش مییابد .بعالوه مشاهده میشود که حالتهای سطح
در نوار ممنوعه صفر به سمت انرژی های باالتر جابجا میشوند .همچنين
موقعيت و اندازه نوار ممنوعه براگ در انرژی های باالتر به شدت به دامنه و
هندسه ساختار وابسته میباشد.
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برای بررسی دقيقتر این قابليت ،حساسيت فازی حسگرها را در زاویه های
تشدید و برای تغييرات ضریب شکست سطح از  1/33تا  1/36محاسبه می-
کنيم (شکل  .) 4همانگونه که انتظار میرود هرچه توالی فيبوناچی ساختار
باالتر میرود ،حساسيت فازی با شدت بيشتری افزایش مییابد بطوریکه
5
4
درتوالی چهارم  S  ،از مرتبه  10و در توالی دوم از مرتبه  10است.

 -4نتیجه گیری

در شکل  3طيف بازتاب مدهای انتخابی در هریک از تواليهای فيبوناچی
با    1.42رسم شده است .از شکل واضح است که دره تشدید در بلور
فوتونی با توالی های باال عميق تر و باریکتر است .این یک ویژگی مثبت در
حسگر های بلور فوتونی است و قابليت آشکارسازی با دقت باال در سطح را
افزایش میدهد .در یک مقایسه زاویه تشدید برای توالی  S2بدون حضور
گرافن رسم شده است .همانگونه که مشاهده میشود زاویه تشدید به اندازه
کافی عميق نيست و حسگر دقت آشکارسازی الزم را ندارد.
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شکل  :3نمایش تغييرات طيف بازتاب با زاویه تابش نور فرودی در سه توالی
نخست فيبوناچی.

شکل  :4نمایش حساسيت فازی با تغييرات ضریب شکست محيط سطح در
سه توالی نخست فيبوناچی.
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در این مقاله ساختار باند ،رابطه پاشندگی حالتهای سطح و خواص
سنجش ساختارهای بلور فوتونی و شبه بلور فوتونی با یکدیگر مقایسه
شده است .بررسی ها نشان داد که ساختار باند شدیدا به هندسه بلور
فوتونی وابسته است بگونه ای که پهنای باند ممنوعه صفر در شبه
بلورهای فوتونی با افزایش توالی فيبوناچی بيشتر میشود همچنين
مشاهده شد که حالتهای سطح به سمت انرژیهای باال جابجا می-
شوند .مطالعه طيف بازتاب و حساسيت فازی ساختارهای پيشنهادی
نشان دادکه ساختارهای شبه بلور فوتونی کاندیداهای بهتری برای
ساخت حسگرهای زیستی هستند.

