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عملکرد حسگر بلور فوتونی با نانوالیه های گرافن در پتانسیل های شیمیایی متفاوت
 جمال بروستانی و صمد روشن انتظار،هاجر کاویانی باغبادرانی
 دانشکده فيزیک، دانشگاه تبریز،تبریز
، حالتهای سطح، ساختار باند.چکیده – در این مطالعه یک حسگر بلور فوتونی با نانوالیههای گرافن تحت پیکر بندی منشور ارائه کردهایم
 محاسبات نشان.طیف بازتاب و حساسیت حسگر در پتانسیلهای شیمیایی مختلف با استفاده از روش ماتریس انتقال محاسبه میشوند
-می دهد با افزایش پتانسیل شیمیایی پهنای شکاف نواری صفر افزایش مییابد و حالتهای سطحی به سمت فرکانسهای باالتر جابجا می
 همچنین بررسی ها افزایش قابل مالحظه معیار شایستگی حسگر پیشنهاد شده برای حالت های سطحی گاف براگ در پتانسیل.شوند
 را در مقایسه با دیگر پتانسیل های شیمیایی ارائه شده نشان
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 و حالت سطحی نوار ممنوعه صفر در
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 0.2 eV

شیمیایی
.میدهد
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The performance of photonic crystal sensor with grapheme nano-layer in
different chemical potentials
H. Kaviani Baghbadorani, J. Barvestani, and S. Roshan Entezar
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract-In this paper, we have presented a photonic crystal sensor including nano-grapheme layers under the Kretschmann
configuration. The band structures, surface modes, reflectivity and sensitivity of photonic crystal sensor in different chemical
potentials are calculated by transfer matrix method. Our results show that with increasing the chemical potential, the width of
zero-gap in the band structure of photonic crystal expands and surface modes shift to higher frequencies in both conventional
band gap and zero-gap. Our investigations illustrate that the figure of merits of the proposed biosensor for the surface mode
of zero-gap in c  0.2 eV and for that of Bragg gap in c  0.4 eV are considerably higher compared to the figure of merits
in other chemical potentials presented in our study.
Keywords: Photonic crystal, sensor, Surface modes, transfer matrix.
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در زمينه توسعه ادوات مبتنی بر بلورهای فوتونی،
حسگرهای بلور فوتونی از موثرترین تکنيکهای سنجش
محسوب میشوند .حسگرها ابزارهای تحليلی و آشکارساز
قدرتمندی هستند و به عنوان یک مبدل عمل میکند که
میتواند تغييرات سطح از قبيل تغييرات در جرم ،حجم،
قطبش ،گذردهی دیالکتریکی را به سيگنال مناسبی که
توسط جریان یا ولتاژ اندازهگيری میشود ،تبدیل کند .در
این حسگرها مد سطح که در فصل مشترک یک بلور
فوتونی بریده شده با محيط خارجی تشکيل میشود
(حالت سطحی بالخ) ،با نور فرودی تحت پيکربندی
منشور) (Kretschmannتزویج میشود .این حالتها در
داخل یا لبه نوارهای ممنوعه در طيف پاشندگی ساختار
قرار میگيرند .بر انگيختگی مد سطحی توسط یک دره در
طيف بازتاب قابل درک است .موقعيت این دره به تغييرات
ضریب شکست محيط خارجی وابسته است .همچنين پهنا
و عمق این دره با تغيير در ویژگيهای فيزیکی و ساختاری
بلور فوتونی قابل تغيير است و در بررسی عملکرد حسگرها
نقش اساسی ایفا میکنند[.]2-1
اخيرا گرافن جهت بهبود حساسيت انواع مختلف
حسگرهای زیستی ظهور کردهاند و دو ویژگی آن را از
مواد پالسمونيکی متداول نظير طال و نقره متمایز کرده-
است :الف) گرافن به شدت و بطور پایدار قادر به جذب
سطحی مولکولهای زیستی با ساختارهای حلقوی کربن
است .در نتيجه گرافن میتواند به عنوان یک عنصر
شناساگر مولکولهای زیستی جهت افزایش کارآیی جذب
سطحی استفاده شود .ب) خواص نوری گرافن منجر به
افزایش حساسيت به خاطر تغيير ضریب شکست می-
شود[ .]2-1تک الیه گرافن یک نيمه هادی بدون گاف

شکل( )1یک طرح پيشنهادی از ساختار حسگر بلور
فوتونی تحت پيکربندی منشور را نشان میدهد .در این
ساختار الیه های دی الکتریک به ترتيب با ضرایب دی
الکتریک   1و   2و ضخامت های  d 1و  d 2بصورت
متناوب قرار گرفته اند .عالوه بر این ،تک الیه های گرافن
بين الیه های دیالکتریک مجاور محدود شدهاند.

شکل  :1طرح شماتيک از حسگر بلور فوتونی

رسانایی نوری گرافن برای فرکانس  ودمای  Tبصورت
زیر خواهد بود[:]4-3
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که در آن  eبار الکترون،

است که خواص ترابردی و هدایت نوری آن   gمیتواند
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ثابت پالنک کاهيده،

 k Bثابت بولتزمن و   cپتانسيل شيميایی است c .
گرافن خالص در هر دمایی صفر است .با کمک ولتاژ گيت
میتوان چگالی و نوع حاملی را که   cرا تغيير میدهد،
کنترلکرد .بدليل حضور تک الیه های گرافن ،جریان
سطحی در مزر بين الیه های دیالکتریک بوجود خواهد
آمد که در قطبش  TMبصورت  J x   E xاست .شرایط
مرزی در فصل مشترک الیه ها از معادالت ماکسول
تبعيت میکنند[:]5

با دستکاری غلظت حاملها و پيکربندی الیه ها تغيير کند.
[.]4-2
در این مقاله کارآیی یک حسگر زیستی بلور فوتونی با
نانوالیه های گرافن تحت پيکربندی منشور در پتانسيلهای
شيميایی مختلف بررسی میشود .نور فرودی تحت قطبش
 TMاست.
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n   H 2  H 1   J   g   E

()2

در این ساختار کليه مواد استفاده شده غيرمغناطيسی
فرض میشوند بنابراین  . 1   2  1شکل  2تغييرات
ضریب هدایت نوری را نسبت به تغييرات فرکانس برای
چهار پتانسيل شيميایی مختلف را نشان میدهد.

n   E 2  E1   0

ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی در قطبش  TMبصورت
زیر تعریف میشوند
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شکل  :2نمودار تغييرات ضریب هدایت نوری نسبت به فرکانس برای
پتانسيل های شيميایی مختلف.

تعریف میشوند که
 qو برای محيط

در حاليکه قسمت حقيقی     تقریبا صفر است،
قسمت موهومی ضریب هدایت نوری گرافن سهم مهمی
در اندرکنشهای نور -ماده دارد بطوریکه اگر Im     0
سيستم امواج با قطبش  TMو در غير اینصورت امواج با
قطبش  TEرا حمایت میکند .بعالوه از نمودار واضح است

خارجی

g

 . q  iqبا استفاده از روابط مشهور ماتریس انتقال می-
توان ضرایب در هر الیه ،پاشندگی ،ضرایب عبور و بازتاب
را محاسبه کرد .همچنين حالت های سطحی بلوخ ساختار
که در فصل مشترک بين بلور فوتونی منقطع و محيط
خارجی تشکيل میشوند و در منطقه ممنوعه فرکانسی
(نوار گاف فوتونی) منحنی پاشندگی ساختار قرار میگيرند
نيز با استفاده از روابط ماتریس انتقال به آسانی قابل
محاسبه هستند .شرح کاملی از محاسبات در مقاله []6-5
آورده شده است.
محاسبه ميزان شایستگی حسگرها از ویژگيهای مهم در
حوزه سنجش است و توسط رابطه زیر محاسبه میشود:
j

w

 res
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که شيب تغييرات     نسبت به افزایش پتانسيل
شيميایی به تدریج کاهش مییابد .اثر این تغييرات در
نمودار ساختار باند بلور فوتونی و پاشندگی مدهای سطح
بوضوح (شکل  )3مشاهده میشود .در شکل 3ساختار باند
بلور فوتونی پيشنهاد شده برای چهار پتانسيل شيميایی
رسم شده است .نواحی ممنوعه ،شبه نوارهای گاف فوتونی
ناميده میشوند .همچنين به دليل حضور الیه های گرافن،
شکاف نواری صفر در ساختار باند مشاهده میشود.
حالتهای سطحی ساختار که در فصل مشترک بلور فوتونی
و محيط سنجش تشکيل میشوند نيز در شکافهای نواری
ظاهر میشوند .همانگونه که مشاهده میشود با افزایش
پتانسيل شيميایی پهنای نوار ممنوعه صفر افزایش می-
یابد .همچنين حالتهای سطحی شکاف نواری صفر به
سمت فرکانسهای باالتر جابجا میشوند .در شکاف نواری
بلوخ نيز رفتار مشابهی مشاهده میشود .در شکل  4طيف
بازتاب برای مدهای سطحی در    1.417و با پتانسيلهای
شيميایی مختلف متناظر با شکل 3رسم شده است.
محاسبات نشان میدهد با افزایش پتانسيل شيميایی
زوایای تشدید به سمت زوایای کوچکتر جابجا میشوند.
معيار شایستگی حسگر با استفاده از معادله برای تغييرات
ضریب شکست محيط خارجی (آب) از  nw  1.33تا
g

S 
FOM 

FW HM

که  MMRحداقل بازتاب در زاویه تشدید FWHM ،پهنای
دره تشدید در نصف مينيمم و  S شيب تغييرات زاویه
تشدید به ازای تغييرات ضریب شکست محيط سنجش
است [.]7

نتایج و بحث
بلور فوتونی ارائه شده در این مقاله مطابق شکل  1است.
در این ساختار  n1  2.22  i و  n 2  1.46به ترتيب
ضرایب شکست  TiO 2و  SiO 2هستند[ .]8قسمت
موهومی ضریب شکست اتالف در الیه را بيان میکند.
همچنين ابعاد ساختار برابر است با. d 1  d 2  10  m :
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. آورده شده است1 محاسبه و در جدولnw  1.36
همانگونه که از جدول مشاهده میشود مد سطحی در
 و  0.2 eV شکاف نواری بالخ در پتانسيل شيميایی
 بهترین  0.4 eV مد سطحی درنوار ممنوعه صفر در
.عملکرد را از لحاظ سنجش نشان میدهند

 نمودار بازتاب بر حسب زاویه فرود برای حالتهای سطحی با:4 شکل
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.   1.417

C (eV )

f 0 (THz)

FoM f

0.2
0.4
0.6
0.8

0.897
1.234
1.475
1.667

0.327
4.492
2.485
0.674

0

C

f 1 (THz)

FoM f

6.557
6.782
7.006
7.214

0.0031
0.0026
0.0026
0.0025

1

C

. بررسی عملکرد حسگر زیستی بلور فوتونی:1 جدول
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 منحنی پاشندگی بلور فوتونی و حالت های سطحی در:3 شکل
.پتانسيلهای شيميایی مختلف
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