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 مقدمه -1

یشی کربن که در آرا هایساختاری تک الیه از اتمگرافین، 

ن اند، به عنوان نخستیشش ضلعی در کنار هم قرار گرفته

آید. با توجه به ماده کشف شده دوبعدی به شمار می

ی، یمکانیکی، شیمیایی، گرما قابل توجهو  جالب هایویژگی

 یارقابل تحقق توسط این ماده، توجه بسی الکتریکی و نوری

 تمرکز بسیار. است شدهجلب  این مادهبه گران از پژوهش

جاد ان ایهای در حال انتشار بر الیه گرافین، امکمیدانباالی 

حد و  شرده، در ابعادی کمتر از طول موجادوات بسیار ف

  .]3-1[ پراش نور را فراهم نموده است

مسائل مختلف  در مطالعه رفتار گرافینبرای 

ین شود. االکترومغناطیس، از مدل رسانایی آن استفاده می

ر که طیف فرکانسی مورد نظهای تراهرتز، مدل در فرکانس

مان زبه دو پارامتر انرژی شیمیایی و در این مطالعه است، 

ص بنابراین برای مشخ .]4[ ها وابسته استاستراحت حامل

ری روض پارامترها ، آگاهی از مقدار اینینگراف بودن رسانایی

 است. 

ک یدهنده میزان هدایت الکتریکی پارامتر رسانایی، نشان

ش ها برای مطالعه این ویژگی، روماده است. یکی از روش

-دازهای است که از اتصاالت فلزی برای انبررسی چهار نقطه

مکان ا. این روش، عالوه بر ]5[ بردمی گیری رسانایی بهره

یی، سانابنابراین تغییر مقدار رتشکیل اتصال اهمی با ماده و 

ه الیه گرافین باعث آسیب به مادبردهایی مثل تکرکادر 

-می در نظر گرفتهکار غیرکاربردی یک راه به عنوان شده و

العه سنجی تراهرتز، به مطبه روش طیفدر این مقاله،  شود.

ن یکی آرسانایی الکتر و کوارتزرفتار گرافین بر یک زیرالیه 

 تررام، دو پااز برازش منحنی طیفی آن با استفادهپرداخته و 

را های بار پتانسیل شیمیایی و زمان استراحت حامل

  .نماییماستنتاج می

در بخش دوم مبانی این صورت است که: ساختار مقاله به

 نشود. در بخش سوم، چیدمامی ارائهتحلیلی روش مطالعه 

 یاننیز با ب چهارمر بخش دند. شومی مطرح ایشآزم و نتایج

 یابد.، مقاله خاتمه میگیرینتیجه

 مطالعهروش مبانی تحلیلی  -2

ه های تراهرتز از مدل شببرای معرفی گرافین در فرکانس

 ودشدرود به صورت زیر برای معرف رسانایی آن استفاده می
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ک بار الکترون، ثابت پالنه ترتیب ب، ω و e، ћ که در آن

به نیز  cμو  τای هستند. کاهش یافته، و فرکانس زاویه

 و پتانسیل شیمیایی ی بارهازمان استراحت حاملترتیب 

ی برا .محاسبه شوند برای هر الیه گرافین هستند که باید

دان مطالعه میاز این مقاله، در  cμو  τ پارامتردو  محاسبه

مه در ادا کنیم.جی تراهرتز استفاده میسنروش طیفدور و 

این بخش، تئوری حاکم بر استنتاج پارامترهای زمان 

به کمک این روش و نیز استراحت و پتانسیل شیمیایی 

 شوند.معرفی میتراهرتز  سنجیطیف مبانی

 گرافینشامل الیه حلیل ساختار تکت -1-2

 ،جاب موعبور و بازت های نوری مواد مانندویژگیگیری اندازه

هم فرا های الکترونیک آنها راابزاری برای مطالعه ویژگی

رای محیطی را در نظر بگیرید که در حالت کلی داآورد. می

(، rگذردهی ) هایتلفات است، و بنابراین دارای ضریب

فتن نظر گربا در( مختلط است. (، و رسانایی )nشکست )

 ،1الیه مانند شکل  سه ای به محیطیتابش یک موج صفحه

 :]7[ شودضریب عبور مختلط موج به صورت زیر تعریف می
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انی، ثابت انتشار است. برای حالتی که الیه می βآن  که در

-ه( ب2ای دوبعدی با ضخامت بسیار ناچیز باشد، رابطه )ماده

 : ]8[ ودصورت زیر خواهد ب
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، امپدانس 0Z، ضریب شکست زیرالیه و subnآن  که در

قدار ، م(3(اهم است. با حل رابطه  377فضای آزاد برابر با 

 :دست خواهد آمدرسانایی به عنوان تابعی از فرکانس به

(4)  
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ه شده ( استفاد2SiO) کوارتزبلور زیرالیه  در این مطالعات از

های تراهرتز فاقد پاشندگی است. که در فرکانس است

  .]9[ است 1/2با  برابر subnمقدار بنابراین 
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تاج رابطه عبور موج، ضمن تابش الیه برای استنمحیطی سه-1شکل 

 . ]7[ ایموج صفحه

 سنجی تراهرتزیفط -2-2
های است که در آن ویژگی یروشتراهرتز،  سنجیطیف

عیین ت، موج عبوردر یک آرایش  ،الکتریک یک نمونهدی

گیری دو شود. برای استخراج اطالعات طیفی، اندازهمی

به ) نبرای زیرالیه عاری از گرافی زان عبور الزم است کهیم

ن، شامل گرافیزیرالیه و بار دیگر  عنوان نرخ عبور مرجع(

سنجی طیفچیدمان نمایی از  ،2 د. شکلگیرصورت می

ا رالسی یک لیزر فمتوثانیه، قطار پدهد. تراهرتز را نشان می

دهد که توسط یک مقسم پرتو، به دو بخش تحویل می

نی زما شود. استفاده از این مقسم پرتو، رابطهتبدیل می

مشخصی بین آشکارسازی پمپ و پالس تولید شده ایجاد 

کتیو نداافوتوکپرتوها به سوی یک آنتن کند. یکی از این می

یک پالس تراهرتز شود که پالس لیزر را به هدایت می

یک عدسی  کند.مانند یک امیتر عمل میتبدیل کرده و 

ز متمرکبر نمونه کننده پالس تراهرتز را هدایت و موازی

کنش های بار در نمونه با موج تراهرتز اندرکند. حاملمی

از  ی،د. پالس تراهرتز عبورندهیر میکرده و شکل آنرا تغی

 آنتن گیرنده، کهر کرده که آنرا بر عبو میان عدسی دوم

ز وم ادپرتو لیزر . نمایدفوتوکانداکتیو دوم است، متمرکز می

 صلهفا .کند، از یک خط تاخیر نوری عبور مینیز مقسم پرتو

به  رتوپنهایت این و در  هدش ای تنظیمگونهبهپرتو این عبور 

ی با به همراه از این پرتو لیزرشود. میوی گیرنده هدایت س

بور عپالس تراهرتز گیری برای اندازه آنتن فوتوکانداکتیو

کننده جریان همچنین یک تقویت شود.استفاده می یافته

و نیز یک ، از آشکارسازدریافتی برای تقویت سیگنال 

نویز از  دریافتی سیگنال کننده قفل برای تمایزتقویت

 . ]8[ شوندکار گرفته می، بهزمینه

 و نتایج آن چیدمان آزمایش -3

شود. تجهیزات نشان داده می 2چیدمان آزمایش در شکل 

 دو آنتن فوتوکانداکتیو ،یک لیزر فیبری کاررفته، عالوه بربه

. که وظیفه آنها تولید و آشکارسازی تراهرتز است هستند

-تقویتنده جریان، کنمقسم پرتو، خط تاخیر نوری، تقویت

سازی و پردازنده برای ذخیرهیک و  کننده قفل، دو عدسی،

دیگر اجزای تشکیل دهنده چیدمان آزمایش تحلیل نتایج، 

 کاربرده شده هستند.بر میز اپتیکی به

 
سنج تراهرتز، که شرح مایی شماتیک از چیدمان یک طیفن-2شکل 

 . ]8[عملکرد آن در متن داده شده است 

الیه گرافین تولید شده به روش تکورد بررسی، مونه من

نشانی بخار شیمیایی، بر ورقه مسی است که سپس بر الیه

برای اطمینان از اینکه زیرالیه کوارتز منتقل شده است. 

-طیفین است، از روش ساختار تنها شامل یک الیه گراف

به  شود. در این روش، پرتو لیزرسنجی رامان استفاده می

آوری شود و سپس موج پراکنده شده جمعده مینمونه تابی

شود. شدت گیری میموج تابش اندازهو شدت آن در طول

امواج پراکنده شده نسبت به شدت نور تابیده شده، 

طیف رامان . آورداطالعاتی راجع به ساختار نمونه فراهم می

شود که محور نشان داده می 3شکل نمونه مورد بررسی در 

cm ( 1=1-cm 33.33-1نور تابیده را بر حسب افقی، عدد موج 

THz و محور عمودی شدت نور پراکنده شده را نشان ،)

در شکل  "2D"و  "G"های ، با ناممشخص دهد. دو اوجمی

الیه گرافین های یک تکشوند که از ویژگیمشاهده می

 .]10[خالص و بدون نقص است 

موج ، منحنی زمانی دامنه برای شکل5و  4های در شکل

میدان الکتریکی عبوری و نیز شدت طیف متناظر آن، به 

سنجی تراهرتز و ترتیب برگرفته از آزمایش به روش طیف

شود. در این دو اعمال تبدیل فوریه بر آن، نشان داده می

های قرمز رنگ برای ساختار زیرالیه تنها شکل، منحنی

های آبی برای ساختار شامل بدون الیه گرافین و منحنی

-های آبی رنگ نسبت به منحنیالیه گرافین است. منحنی

دهند که ناشی از های قرمز رنگ شدت کمتری را نشان می

تلفات الیه گرافین، و یا به عبارتی بخش موهومی ضریب 
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 شکست آن است. 

 
الیه ساختار مورد بررسی شامل تک طیف رامان-3شکل 

 گرافین. 

را  h/2e2=0Gت به هنجار شده نسبرسانایی به ، طیف6شکل 

 دهشگیری نقاط داده اندازه رنگ، آبی د. منحنیدهنشان می

ن ، برازش ایقرمزمنحنی و ( 4) رسانایی را به کمک رابطه

( 1طه )با مدل درود از راب حداقل مربعات ها را به روشداده

دو نسبت توان دوم ( از Tضریب عبور موج ) دهد.نشان می

محاسبه شده است.  5آبی و قرمز رنگ شکل شدت طیف 

زمان برای  پیدا شده پارامترهایمطابق این برازش، 

 99و  پیکوثانیه 15/0برابر با  استراحت و پتانسیل شیمیایی

 .آینددست میمیلی الکترون ولت به

 
نها تپالس تراهرتز عبور یافته از زیرالیه شدت میدان زمانی -4شکل 

 زیرالیه شامل گرافین )آبی رنگ(.  )قرمز رنگ( و

 
 ت موج عبور یافته از زیرالیه تنها )قرمز رنگ( وطیف شد-5شکل 

  زیرالیه شامل گرافین )آبی رنگ(.

 گیرینتیجه -4

برای  سنجی تراهرتزطیف روش کار بردندر این مقاله، با به

، به مطالعه پارامتر کوارتزتک الیه گرافین بر زیرالیه یک 

ن برای استنتاج دو مشخصه مهم پتانسیل رسانایی آ

با  .پرداخته شدهای بار زمان استراحت حاملشیمیایی و 

برازش منحنی تجربی یافته شده بر مدل درود در بازه 

ولت -الکترونمیلی 99تراهرتز، مقادیر  5/1تا  2/0فرکانسی 

 دست آمد.پیکوثانیه برای دو مشخصه یادشده به 15/0و 

 
ساختار مورد بررسی، به کمک  هنجار شدهایی بهطیف رسان-6شکل 

برازش  ( )آبی رنگ( و4سنجی تراهرتز و رابطه )های حاصل از طیفداده

 نگ(. ( )قرمز ر1آنها با روش حداقل مربعات بر مدل درود از رابطه )

 قدردانی

ی نعتصنویسنده اول از همکاران آزمایشگاه تراهرتز دانشگاه 

کسی آلِ ن هوف،استان تِرهورن، نیلز فَآیندهُوِن هلند آقایان 

ز ومِهالپین، و مدیر محترم گروه نانوفتونیک آقای کایمه گ

د نحوه استفاده از های سازنده در مورریواس برای بحث

 نماید.قدردانی میها گیریتجهیزات و همکاری در اندازه
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یج به انت .ارائه شده استر گریتینگ زیر طول موج و موجبر معمولی طراحی و شبیه سازی یک فیلتر ماخ زندری مبتنی بر موجب ،در این مقاله–چکیده 

در یکی از بازوهای ماخ زندر موجب ایجاد اختالف ضریب شکست قابل توجه  گریتینگ زیر طول موج که استفاده از موجبردست آمده نشان می دهند 

شده بین بازوها را کنترل کرد. این کار نیاز به ایجاد اختالف طول بین بازوها  توان اختالف فاز ایجادکه با تغییر این ضریب شکست می شودبین بازوها می

پهنای  ، dB 0.3، تلفات الحاقی dB 28نسبت تمایز  فیلتر طراحی شده دارای شود.قطعه می و تلفات  برد و باعث کاهش قابل توجه ابعادرا از بین می

 باشد.می nm 12ی طیفی آزاد و محدوده nm 5برابر با  dB – 3باند

 يلتر ماخ زندر، فيلتر نوری، موجبر گریتينگ زیر طول موج.ف -کليد واژه

 

Design and Simulation of Mach-Zehnder Optical Filter based on Subwavelength Grating 

Mohadese Rasti, Abbas Zarifkar and Mehdi Miri 

Department of Communications and Electronics, School of Electrical and Computer 

Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran  

Abstract- In this paper, design and simulation of an optical filter based on Mach-Zehnder interferometer with a 

subwavelength grating waveguide (SWG) is presented. It is shown that the use of SWG in one of the Mach-Zehnder arms 

causes a significant difference in the refractive index between the arms and enables us to control the phase difference 

correspondingly. This eliminates the need for length difference between the arms and reduces the dimensions and the loss of 

the device. The designed filter has an extinction ratio of 28 dB, insertion loss of 0.3 dB, 3-dB bandwidth of 0.5 nm, and 12 

nm free spectral range. 

Keywords: Mach-Zehnder filter, optical filter, subwavelength grating waveguide. 

 طراحی و شبیه سازی فیلتر نوری ماخ زندری مبتنی بر گریتینگ زیر طول موج

 و مهدی ميری محدثه راستی، عباس ظریفکار 

 الکترونيک.مخابرات و بخش  ،و کامپيوتر برقمهندسی دانشکده  ،دانشگاه شيراز ،شيراز
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  مقدمه-1

 محدوده یفيلترهای نوری یکی از اجزای کليدی برای 

از سوی  .هستنداربردها در ارتباطات نوری وسيعی از ک

-که به دليل دارا بودن ویژگی ساختارهایییکی از دیگر، 

توجه زیادی را به خود جلب در سالهای اخير های خاص 

. این ]1[1است ده است موجبر گریتينگ زیر طول موجکر

واقع یک ساختار کریستال فوتونی یک بعدی  ا درموجبره

با ضریب شکست باال در محيطی  نواحی ایهستند که از 

ای که تر تشکيل شده اند به گونهبا ضریب شکست پایين

تناوب ساختار، بسيار کوچکتر از طول موج نور دوره 

باند انرژی ممنوعه  ،در این حالت است. منتشر شده

خود موجب ممانعت از بازگشت شود که این تشکيل نمی

ین انتشار نور در محيط ابنابر .نور به سمت منبع می شود

موجبرهای بر مبنای مانند موجبر معمولی خواهد بود. 

گریتينگ زیر طول موج بر خالف موجبر های کریستال 

ای با نقص خطی می باشند، نور را فوتونی که دارای شبکه

ب شکست در طبق مکانيزم هدایت به وسيله ی ضری

هسته منتشر می کنند و هيچگونه رفتار رزونانسی از خود 

موجبری است  SWGعبارتی  به .[3]،[2]دهندنشان نمی

 ،که ضریب شکست موثر آن در جهت انتشار موج

 SWGموجی که در  دليل،باشد. به همين می کنواختی

توان با موج بالخ مدل کرد به طوری شود را میمنتشر می

از مودهای بالخ دارای یک عدد موج به  که هر کدام

ی توان با انتخاب چرخهمیبه عالوه . می باشندخصوص 

ویژگی  ه،ضریب شکست را اصالح کرد گریتينگ، 2کار

. [1]نمودهای انتشار)مربوط به مودهای بالخ( را کنترل 

قابل تنظيم بودن پارامترهای گریتينگ زیر طول موج 

پيچيده شود سبب آسان ساخت قطعه  فرایندبدون اینکه 

کردن کنترل پذیری ضریب شکست و منحنی پاشندگی 

تناوب و ر عواملی نظير دوره با تغيي به بيان دیگر،می شود. 

ی کارگریتينگ، می توان به ضریب شکست معادلی چرخه

 .]4[بين ضریب شکست سيليکون و سيليس دست یافت

                                                 

 

1 Subwavelength grating (SWG) 

2 Duty cycle 

 تئوری، دستيابی به تلفات صفر برایهمچنين از لحاظ 

 2.1 در عمل تلفات ناچيز اگرچه استاین موجبرها ميسر 

از . [5]ها مشاهده شده استبرای آندسيبل بر سانتيمتر 

به عنوان یک می تواند گریتينگ زیر طول موج  ،رواین

محيط مهندسی شده برای انتقال نور با ضریب شکست 

و  استفاده شدهفيلترهای نوری  در ساختارمعادل موثر 

 شاملاین موجبرها مطلوب  بدین ترتيب از خصوصيات

 ،تلفات کم و همچنين کنترل پذیر بودن ضریب شکست

در این مقاله  .بهره برداری گردددر بهبود مشخصات فيلتر 

یک فيلتر نوری با ساختار ماخ زندری که در یک بازوی آن 

وج استفاده شده است ارائه می ل ماز گریتينگ زیر طو

شود که مشخصات بهتری نسبت به طراحی های پيشين 

 از خود نشان می دهد.

 تئوری کار-2

 مبتنی برنوری  فيلتریک طراحی  ، هدف،در این مقاله

 ماخ زندر است که به طور شانه ای چندین طول تداخلگر

های اختالف فاز بين بازو رابطه یکند. موج را فيلتر می

 اختالف ضریب شکست بازوها و اختالف طول اب ماخ زندر

 عبارتست از: هاآن

(1)                                
c

Lnf 


2
 

قرار دادن موجبر گریتينگ زیر طول موج در یکی از با 

توان در دیگری می 3و موجبر نواری بازوهای ماخ زندر

 ی تداخلگرهااختالف ضریب شکست قابل توجهی بين بازو

ی کار ا تغيير چرخهب .رسيد ℼایجاد کرد و به اختالف فاز 

ی مربوطه بازوضریب شکست  SWGتناوب موجبر  یا و

اختالف فاز بين  توانبدین طریق میو  کندتغيير می

 را کنترل کرد.  بازوها

 طراحی و شبیه سازی-3

دهد که ساختار کلی فيلتر ماخ زندر را نمایش می 1شکل 

                                                 

 

3 Strip waveguide 
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در ورودی و خروجی  4ی توانکاپلر نصف کنندهشامل 

موجبر و موجبر گریتينگ زیرطول موج در یک بازو 

برای شبيه سازی از نرم افزار  معمولی در بازوی دیگر است.

FDTD .استفاده شده است  

 
جبر در ورودی و خروجی، مو 3dB coupler: ساختار فيلتر ماخ زندر. شامل 1 کلش

 ، =strip،m70Lwg=Lswg ر گریتينگ معمولی و موجب

پریود  دارای ر این ساختارموجبر گریتينگ استفاده شده د

( برابر )200 (نانومتر، ارتفاعh برابر )نانومتر، 220 

و  %50ی کار برابر با نانومتر و چرخه 400( برابر wعرض)

   2با شکل مطابق  باشد.میميکرومتر Lswg  70به طول 

به دليل عدم تطابق مودها در مرز موجبر معمولی و موجبر 

SWG 5یک ساختار باریک شونده ( به طولtaperL ) برابر

و ی تبدیل مود که وظيفهميکرومتر تعبيه شده است  25

 .[6]انتقال کم تلف را به عهده دارد 

به اختالف ضریب شکست دو بازوی ماخ زندر را  3شکل 

 زرگی باندازهدهد. نشان میهای مختلف زای طول موجا

-نشان میاختالف ضریب شکست بين دو بازوی ماخ زندر 

بين بازوها بدون ایجاد اختالف طول  تواندهد که می

طراحی کرد  ات کمبا ابعاد کوچک و تلف 6ایفيلتری شانه

 که به طور همزمان چندین طول موج را فيلتر کند.

                                                 

 

4 3-dB coupler 

5 Taper 

6 Comb filter 

 

ر ساختا )ب( موجبر معمولی، )ج( ختار موجبر گریتينگ زیرطول موج. سا)الف( :2شکل 
taper 

 

 

  لف:  اختالف ضریب شکست بازوها در طول موج های مخت 3 شکل 

 نتیجه گیری و بحث-4

دهد. نشان میطراحی شده را  طيف انتقال فيلتر  4شکل 

، تلفات dB 28 7فيلتر مورد نظر دارای نسبت تمایز

-و محدوده dB– 3، nm 5 پهنای باند ،dB 0.3 8الحاقی

در ادامه در  .باشدمی nm 12برابر با  9آزادی طيفی 

 مشخصات این فيلتر با تعدادی از کارهای مشابه 1جدول 

 مقایسه شده است. اخير

 

                                                 

 

7 Extinction ratio (ER) 

8 Insertion loss 

9 Free Spectral Range (FSR) 
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 به قبلیمشخصات فيلتر ارائه شده در این تحقيق و فيلترهای مشای مقایسه :1جدول 

ER Loss FSR BW Foot print tudiess 

_ 
d1.5<

B 
 cm Y.Hao[7]در حد  _ _

_ dB1.6 _ _ mµ500*400 F.Horst[8] 

_ dB0.4 nm14.7 nm5.5 mµ580*170 Q.Deng[9] 

dB25 dB2 nm15 nm15 _ P.xing[10] 

dB20 dB7 nm16 nm1 _ 

T.Segawa 

[11] 

dB25 _ _ 

nm10.5 

_ 

A.P.Ovvya 

[12] 

dB28 dB0.3 nm12 nm5 mµ 6*031 this study 

ارای شود که فيلتر ارائه شده در این مقاله دمشاهده می 

 ه ینسبت به موارد ارائه شد تلفات کمتر و ابعاد کوچکتر

 باشد.و پهنای باند قابل قبول می پيشين
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رسانای  پیزوالکتریک و در نیمهسمای پالای تحلیلی برانگیزش پارامتریک امواج  فراصوت در یک در این پژوهش، به شیوه -چکیده 

های کوانتومی محیط، تاثیرات میدان الکتریکی . ابتدا با در نظر گرفتن جنبهشودحضور میدان الکتریکی نوسانی فرکانس باال، بررسی می

با ایجاد جفت شدگی ایی( و نزدیک به فرکانس پالسمدهند که میدان الکتریکی فرکانس باال )نتایج نشان می کنیم.نوسانی را تحقیق می

های شود که جنبهگردد. عالوه بر این نشان داده میغیرخطی میان امواج فراصوت و امواج الکترونی پالسما باعث رخداد ناپایداری می

 تواند ناپایداری را افزایش دهد.کوانتومی می
 

 نیمه رسانای پیزوالکتریک، امواج فراصوت، پالسمای کوانتومی. -کلید واژه

 

 

The effects of high frequency electric field on the excitation of ultrasonic 

waves in a semiconductor quantum plasma 

Mona Hosseinzade Firouzi, Ahmad Mehramiz 

Imam Khomeini International University, Qazvin 

 

Abstract- In this research, an analytical investigation has been performed on the parametric excitation of an ultrasonic wave 

in a piezoelectric semiconductor plasma by the application of a high-frequency electric field. In the first place, estimating the 

quantum features of the medium, we investigate the effects of oscillating electric field on plasma. The results show that the 

high- frequency electric field, near the electron-plasma frequency, produces a nonlinear coupling between the ultrasonic 

waves and electron-plasma waves and leads to an instability which can be increased by quantum effects. 

 

Keywords: Piezoelectric Semiconductor, Ultrasonic Waves, Quantum Plasmas. 

 

 

ی در یک پالسماامواج فراصوت  میدان الکتریکی فرکانس باال در برانگیختگی ثیر أت

 نیمه رسانا کوانتومی

 ، احمد مهرآمیزمونا حسین زاده فیروزی

 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین
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 قدمه:م-1
در نیمه  فراصوتتحریک و تقویت پارامتریک امواج 

-رساناهای پیزوالکتریک به دالیل کاربردی از اهمیت ویژه

-نیمه این ها گویای آن است که. یافتهای برخوردار است

دلیل خاصیت پیزوالکتریسیته، توانایی تبدیل رساناها به

ج [. مو1انرژی مکانیکی به الکتریکی و برعکس را دارد]

های معین دریک نیمه منتشر شده در جهت فراصوت

تواند توسط یک ، می(CdSمانند )رسانای پیزوالکتریک

میدان الکتریکی یکنواخت تقویت و یا تضعیف شود. 

شارش یک جریان مستقیم درمحیط و در حضور یک موج 

منجر به تولید میدان الکتریکی نوسانی شده که  فراصوت

هنگامیکه و دکنبرهم کنش می فراصوتدر نهایت با موج 

رود ها از سرعت صوت فراتر میسرعت رانش الکترون

 . حضور میدان الکتریکی نوسانی[2دهد]تقویت رخ می

0فراصوتنزدیک به فرکانس موج ) فرکانس پایین  

 فراصوتهای مختلف موج سبب جفت شدگی میان مد (،

فرکانس باال  الکتریکی نوسانیر از یک میدان گردد. اگمی

) نزدیک به فرکانس امواج الکترونی  استفاده شود

0پالسما p  و  فراصوت(، جفت شدگی میان موج

بیشتر  تاکنون [.3دهد]امواج الکترونی پالسما رخ می

ها در این باره، در رژیم کالسیکی صورت گرفته پژوهش

ناپایداری در موج  رخداد . در این پژوهش امکاناست

رسانای عبوری از یک پالسمای کوانتومی نیمه فراصوت

به این منظور گردد. ( بررسی میCdSپیزوالکتریک )

ای از معادالت یک شاره کوانتومی به کار گرفته مجموعه

عبوری  فراصوتشوند تا شرایط رخداد ناپایداری موج می

بیان گردد. در  رسانای پیزوالکتریکپالسمای نیمهاز یک 

یحات س از معرفی معادالت پایه شامل تصحادامه پ

در حضور میدان  فراصوتکوانتومی، رابطه پاشندگی موج 

تولید  2coباال که توسط پالس لیزر  فرکانسالکتریکی 

محاسبه شده و امکان ناپایداری موج در هر دو شود، می

بخش  در گردد.رسی میحوزه کالسیکی و کوانتومی بر

 ارائه خواهد شد.عددی  تحلیل پایانی نیز 

 فرضیات و معادالت:-2
-در نظر گرفته می رسانای آالییدهدر این بخش یک نیمه

شود و با استفاده از معادالت حرکت برای شبکه و نیز 

برای  (QHD) معادالت مدل هیدرودینامیک کوانتومی

 شود. گفتنیه میدست آوردپالسما، رابطه پاشندگی به

-توان از روی مدلمدل گفته شده را می است که معادالت

-به پواسون-پواسون و شرودینگر-ویگنر های میکروسکوپی

. اولین معادله مورد نیاز، معادله مرتبه [4]دست آورد

 باشدها میصفرم حرکت الکترون

(1 )                             0
0 0 0cos

v e
v E t

t m
 


 


 

اثیر میدان ها تحت تدهد که الکترونن رابطه نشان میای

0الکتریکی 0cosE t کنندمی نوسان. (با شرط  

0 ( )p  )ها است. ، فرکانس برخورد الکترون

 صورت زیر استه دیگر بهسپس معادل

(2     )                       
2 2

2 2

u u E
c K

xt x

  

 
 

        

-ال پیزوالکتریک را توضیح میحرکت شبکه در کریست که

ثابت  cچگالی کریستال ، جایی شبکه، جابهuدهد.

ضریب پیزو الکتریک است. میدان الکتریکی  Kاالستیک و

E نیز از رابطه پوآسون 

(3   )                              . e polarizationE     

(، 3آید. عبارت دوم سمت راست در رابطه )دست میبه

دهد. در این سهم پیزوالکتریک در قطبش را نشان می

که رسانا است. در صورتیالکتریک نیمهثابت دیرابطه 

0شرط p باشد، برقرار  0اگر و  

0باشد   .را داریم 

)پیوستگی و تکانه( برای سیال  QHDحال روابط مدل 

 شود:ها به صورت زیر بیان میالکترون

(4       )                   1
0 1 0 1. . . . 0

n
v n n v

t


    


 

(5    )                  
 0

1
. 1 1

2 2

0

.

1 ( )
( )

4

v e
v v E v

t m

n
P

mn m




    


 
  

 

 برتاثیرات پراش کوانتومی و آمار کوانتومی را  (5)رابطه 

بار و جرم  mو e دهد. های پالسمایی نشان میسیستم

وon،الکترون هستند
1

nهای تعادلی و چگالی الکترون

2و  اختاللی 3 2
1 0/ 3Fp mV n n فرمی با  فشار

2 2 /F B FV k T m باشد.سرعت فرمی میBk وFT  نیز

به ترتیب ثابت بولتزمن و دمای فرمی هستند. بدین 

 شود:میبازنویسی ( به صورت زیر 5ترتیب معادله )

(6  )     

1
0. 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

0

(1 ( / 4 )( / 4 ))F F p p B F

v e
v v E v

t m

n
V k V k T

n
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2در این رابطه  2
04 /p n e m    است. برای انتشار

طولی موج در یک کریستال متقارن، مناسب است که 

تقریب یک بعدی با ثابت های پیزوالکتریک و االستیک 

ه اسکالر را در نظر بگیریم. از این رو فرض شده است ک

 بردار الکتریکی در جهت محور تقارن قرار دارد.

 :و بحث محاسبات -3
 شدگی با امواجناشی از جفت فراصوتناپایداری امواج 

یکی توسط میدان الکتر تواندمی الکترونی پالسما است که

 افت و خیز، در شبکه فراصوت. اختالل موج شودایجاد 

. دهدها را در همان فرکانس افزایش میچگالی الکترون

ان خارجی این مساله باعث جفت شدن غیرخطی با مید

 محیطهای دیگر سبب تحریک الکترون سویشود و از می

خواهد بود که قابل  یهای تفاضلی و جمعدر فرکانس

افت و است.  pییتنظیم و نزدیک به فرکانس پالسما

 و نیز جفت pدر فرکانس ها خیز چگالی الکترون

تواند سبب نوسان مجدد  چگالی  شدگی غیرخطی می

شود.  فراصوتهای شبکه اختالل در فرکانس الکترون

 وا  بنابراین تحت شرایط گفته شده امواج الکترونی پالسم

 باعث ناپایداری یکدیگر در حضور میدان فراصوتامواج 

ن شوند. به دلیل عدم وابستگی میداالکتریکی خارجی می

است برای جفت شدگی الکتریکی خارجی به محیط، الزم 

 ردارو امواج الکترونی پالسما ب فراصوتغیر خطی ، امواج 

که   داشته باشند. فرض این است |k|موج با اندازه یکسان 

1kl وp  1بنابراینDk کهD  طول دبای

رای میرایی بسیار ضعیفی را ب ،kبرای این مقدار از  است.

 امواج الکترونی پالسما خواهیم داشت.

از فرکانس موج  0فرض براین است که فرکانس تحریک

ا بت بسیار بیشتر باشد. بنابراین شبکه به اختالال فراصوت

خواهد داد. بنابراین چگالی پاسخی ن0فرکانس نزدیک به

 نویسیمگونه میها را اینو سرعت الکترون

(7)                                                  s fn n n  

(8                   )s fv v v                              

snکه نزدیک به فرکانس امواج  است مربوط به اختالالتی

نیز شامل اختالالتی با fnکنند.نوسان می فراصوت

فرض  باالتر، یعنی امواج پالسمایی است. فرکانس با

) ت به صورتوابستگی اختالال )exp ikx i t  با فرکانس

( رابطه میان 3و ) (2از روابط ) کمک گرفتنپایین و 

 آوریم.را به دست می  snو  uجایی شبکه جابه

(9    )          
2 2

2 2 4 4
( ) s

o o

c k K eK
u k n

 


    
   

o,اگر     2و
0 0/ 1keE m  طول گردش(

سه با طول موج الکترونها در میدان خارجی در مقای

ه توان ب( را می5( تا )3آکوستیک کوچک است( معادالت )

 صورت زیر نوشت:

(10)  
2

2
0 02

cos
f f

D f s

n n e
n ikn E t

t mt
  

 
   


  

(11) 

    
2

2 0
0 0

0

4
( ) cosD s f

k en K e
i n u ikn E t

m m


  


   

که 
2 22 2

2 2 2 2

2 2 2
(1 )

4 4

pF
D p F

p B F

k V
k V

k T


 


    فرکانس 

ح پراکندگی امواج الکترونی پالسما است که عبارت تصحی

در  هاییمؤلفهدارای  fn.ر استدر آن مستتکوانتومی 

0  2که است. از آن جایی
0 0/ 1keE mجمله  ،-

0nهای مرتبه باالتر      1کهn  است، قابل صرف-

ه باالتر بر نظر کردن هستند، همچنین جمالت مرتب

0خالف  .0) غیر رزونانسی هستند p   ) 

با تا حل شود  fn( می تواند برای دو مقدار  10معادله )

 uو  fn( دومین معادله بین 11قرار گرفتن در رابطه )

، ( است( با حذف دو متغیر9) رابطه ،آید.) اولین بدست

 با فراصوتمعادله پاشندگی اصالح شده برای انتشار امواج 

 عبارت تصحیح کوانتومی به دست می آید.

0کنیم ابتدا فرض می 0E  و رابطه پاشندگی را در

دست ، بهحالتی که میدان الکتریکی خارجی وجود ندارد

 آوریممی

(12)         
2

2 2 2 2

2
0

4
(1 )P

D

c
k k K

i




    
  


 

0سپس با فرض  0E  

(13)    

2 2 2 2 2

2
0

1

4
1

0
1/ 2 1/ 2

D

D

D D

c i
k k K A B

i i

 
 

  

 

     




    



 
  

    

 

 که در آن

     
4

2 2 2 22
2 0

2 4

4
, ,

8

p
o D

o DD

e k Ek
A B

m


   

  
    

 ننشا را  میرا  فراصوت موج  ( یک 12می باشد. رابطه )
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 هاشدگی با الکتروندهد که میرایی آن ناشی از جفت می

های پژوهشست. این رابطه حالت خاصی است که در ا

مقدار [ بدست آمده است. اگر 2] پیشین
2 2 2

0

2 48 D

e k E
B

m 
 

توان ( می13صورت برطبق رابطه )محدود باشد در آن

 شودبا شرط زیر ناپایدار می فراصوتنشان داد که موج 

(14  ) 2 2 2 21
[2 / ( ) ] 1

4
DB                                                     

نکته قابل توجه آن است که شرط ناپایداری به فرکانس 

قبال شرط  بستگی ندارد زیرا فراصوتموج    در

کمینه میدان الکتریکی آستانه با  .بود شدهنظر گرفته 

بدست  بهینه سازی عبارت سمت چپ و نیز با توجه به 

1آمده است. براین اساس

2
  خواهد بود. در نتیجه

 :گیردشکل زیر را به خود میشرط ناپایداری 

1آ(15)
( )

2
o D   0یا D  0         یعنی  

 و

 ب(  15)
1

2 3 3 2
0( / ) (2 / )D DkeE m                                     

توان نشان داد که تغییر متناسب  در قسمت همچنین می

موج  حقیقی فرکانس یا در واقع همان فاز سرعت در

 نسبتا کوچک است. فراصوت

شود. می در ادامه معیارهای کوانتومی بودن محیط ارزیابی

. بر [5]کنیمبیان می  منظور دو معیار متفاوت را بدین 

اگر میانگن فاصله بین ذرات یا شعاع ویگنر  ،این اساس
1

3( (3 / 4 ) )oa n  با طول موج دوبروی قابل مقایسه یا

)کوچکتر باشد / )B Tmv  ، در آن صورت این محیط

کند. محیط رفتار می  همانند یک پالسمای کوانتومی

کلوین با  77در دمای  CdS رساناینیمه مورد فرض ما

22چگالی الکترونی متغیر از 310 m24 تا 310 m  .است

82.7564در رنج  برای این محیط شعاع 10  m  تا
95.938 10 m طور خاص در  متغیر خواهد بود. )به

24چگالی 3
0 1.14 10n m  شعاع ویگنر برابر 

95.938 10a m درحالیکهشود(. می B با  برابر
84.882 10 m  معیار معرفی بر اساس است. بدین ترتیب

از طرف دیگر  .توان کوانتومی انگاشتمحیط را میشده 

پارامتر  به عنوان پالسمای کوانتومیانگاشتن محیط  یبرا

  .[6]باید بزرگتر یا مساوی یک باشد هم تبهگنی

-دهد که این شرط نیز برقرار میبرآورد عددی نشان می

 باشد. 

توان پارامترهای می نتایج به صورت عددی،بهتر فهم  برای

  به شرح زیر را بکار برد CdSنیمه رسانای   متداول 

00.19 m m, 3 34.826 10 kgm   
22 24 310 10on m , 4 110k cm 

20.054K cm, 1210  
                                                                                                                                       جرم الکترون آزاد است. 0mکه 

فرکانس دهد که استفاده از مقادیر عددی فوق نشان می

با طول موج  2coپالسمایی قابل مقایسه با فرکانس لیزر

10.6است. 

 :نتیجه گیری-4
که حضور میدان  در بخش های قبل نشان داده شد

oالکتریکی نوسانی فرکانس باال با شرط p   سبب

و امواج الکترونی پالسمایی در  فراصوتشدگی امواج جفت

شود. همچنین ارضای می نیمه رساناهای  پیزو الکتریک

 .دگردمی فراصوتدر امواج  موجب ناپایداری (15شرط )

 بر اساس معادالت هیدرودینامیک های تحلیلیبررسی

 ه رسانای تبهگن صورت گرفت.کوانتومی برای یک نیم

تواند میدان الکتریکی فرکانس باال که میمشخص شد 

عث برانگیزش موج فراصوت ابایجاد شود، 2coتوسط لیزر 

 ( به15) در معادله فراصوتموج  شرط ناپایداری. می گردد

ظاهر  Dجمله تصحیح کوانتومی در ن آو در  دست آمد

شود که این شرط در هر دو حوزه . مشاهده میشد

اما بر اساس رابطه  ،برقرار است  و کالسیکی کوانتومی

افزایش  را میزان ناپایداری ،جمله کوانتومیوجود  (14)

 .دهدمی
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وسااختاری هتات د  اه داه دلیا  از جمله ادوات نوری نان معدنی  -آلی ساخته شده از مواد پروسکایتیهای خورشیدی سلول– چکیده

و فرآی اد سااخت  های دار زیاادی م اسب و متتقیم، طول پخش حام ژاز قبی  گاف انر ماده پروسکایت اپتیکیهای خاص الکتروگیویژ

های محلول ه از تر یب  داشدمی 3PbI3NH3CHمعدنی –اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است. معروفترین نوع این مواد آلی  آسان،

و دا شد  س تز ؛مختلف پخت ی دفرآدا دو  و دا استفاده از روش گلدرین 2PbIپودر در این پژوهش شود. ساخته می I3NH3CHو 2PbIحاوی 

دهد  ه در نمونه هایی  ه ه گام نتایج نشان می .گردیدمقایته  -ده ع وان پودر مرجع-از شر ت شریف سوالر  خریداری شده 2pbIپودر 

ار  وتاه، ضریب پرشدگی و دازدهی دهتاری جریان مدنظیر  ولتائیکیتواز مشخصات فو ؛است استفاده شده حرارتی از شوک 2PbIدازپخت 

 مده و گزارش گردیده است.آهای خورشیدی ددون انتقال ده ده حفره ددست سلول فوق ازهای الزم ده توضیح است داده. درخوردار است

 .سنتز سرب یدید ،الیه جاذب نور، سلول خورشیدی پروسکاتی  - لید واژه

 

 

The effect of synthesis method of PbI2 on the hole-transport–free 

perovskite solar cell performance  

E.Yazdi1,2 , A. Behjat1,2,  F.Valipour1,2 , N. Torabi 
1,2 , A. Sani1,2 

1 Photonics Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd, Iran 2 

2 Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd, 

Abstract- Solar cells fabricated by Organic−inorganic perovskite material because of optimal properties including direct band 

gap, large absorption coefficients, high carrier mobility and easier process is under consideration by the researcher, recently. 

One of these promising organic-inorganic material is CH3NH3PbI3 which prepare by mixture of PbI2 and CH3NH3I. In this 

research, PbI2 powder was synthesized with Golderin technique and by two different calcination procedures and used in 

preparing perovskite material. Then, the perovskite solar cells with planar structure were fabricated using these materials and 

also PbI2 powder purchased from Sharif Solar Company as a reference. Then, the solar cell performance including 

photovoltaic performance and cell efficiencies were compared. Results indicate that the solar cell samples in which PbI2 

prepared with heat-shock -process have better photovoltaic performance such as short circuit current density, fill factor and 

efficiency. It should be noted that these reported data are related to hole-transport- free perovskite solar cells. 

Keywords: Light absorber layer, Perovskites solar cell, lead iodide synthesis

 ددون انتقال ده ده حفره   های خورشیدی پروسکایتیسلولدرعملکرد   2IPbهای مختلف س تز تاثیر روش

 2و1، علی ثانی2و1، ، نعیمه ترابی2و1فرزانه ولی پور  ،2و1عباس بهجت ،2و1ابراهیم یزدی

 گروه پژوهشی فوتونیک مرکز تحقیقات مهندسی، دانشگاه یزد 1
 شکده فیزیک، دانشگاه یزدگروه اتمی و مولوکولی، دان 2
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 مقدمه -1

پروسکایتی توجه زیادی را در میان  های خورشیدیاخیرا سلول

هوای پژوهشگران به خود معطوف نموده است. این نوو  سولول

-در طی سوال .[1]اندمعرفی شده 2009خورشیدی که از سال 

های پوا  انرژی یشترین سهم تحقیقات در حوزههای اخیر، بی

. انوددادهدر دنیا به خوود اختاوا   های خورشیدی راو سلول

رسوانا از چند الیه رسانا و نیم یهای خورشیدی پروسکایتسلول

اند تشوکیل بر روی هم با ترتیب خا  و منظمی قرار گرفتهکه 

 شوند. می

های مختلف کوه بوه روه هوای گونواگون بور روی در بین الیه

ت میو؛ الیه پروسکایت از اهشودسطح مورد نظر الیه نشانی می

ای برخوووردار اسووت؛ زیوورا پروسووکایت، قلووب یووک سوولول ویووژه

وظیفه جوبب نوور و  و شودیدی پروسکایتی محسوب میخورش

 هده دارد. حفره را بر ع-همچنین تولید الکترون

پروسکایت توسط دو ی نمایان است الیه 1همانطورکه در شکل 

و انتقال دهنوده حفوره  (ETM)الکترون  یسطح انتقال دهنده

(HTM) ها کاهش ده است. علت استفاده از این الیهمحاور ش

 آن افزایش کارایی سلول بیان شده است.  ب و در پیبازترکی

شوده حفوره اسوتفاده ن یدر این پژوهش از الیه انتقوال دهنوده

 است.

-های خورشیدی معرفی شدهعمده ساختارهایی که برای سلول

دو  بوااند نظر پژوهشگران را به خوود جلوب کننود اند و توانسته

.که در جودول دشونپروس شناخته میساختار پلنر و مزوعنوان 

شوده سواختار آنهوا توحویح داده  2و 1ای هشکلهمچنین و  1

  .[2]است

 

 

د اسوتفاده قورار گرفتوه؛ در رساختاری که در این پوژوهش موو

با  2TiOنشان داده شده است. در این ساختار نانو ذرات  2شکل

و  افوزایش سوطح مقطوا جواذب نوور یمتر وظیفهنانو 20ابعاد 

تولیود شوده توسوط هوای همچنین تسوهیل در عبوور الکتورون

 را بر عهده دارند.پروسکایت 

 

ساختار الیه ای سلول خورشیدی پروسکایتی پلنر. : 1شکل

Spiro-انتقال دهنده الکترون و الیه  2TiOدراین ساختار الیه 

OMeTAD باشد.انتقال دهنده حفره می 

ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی نانو متخلخل : 2شکل

 بدون انتقال دهنده حفره

د که فرمول باشمی 3ABXفرمول عمومی پروسکایت به صورت 

شیمیایی شناخته شده ترین ماده پروسکایت مورد اسوتفاده در 

 3PbI3NH3CHهای خورشیدی نانو ساختاری نسل سوم وللس

 ایون سواختار شویمیایی الزم اسوت از دو یباشد. برای تهیهمی

و  I3NH3CHبا سواختار  )MAI(پیش ماده متیل آمونیم یدید 

 . در این پژوهش از سهاستفاده شود 2PbIسرب یدید با ساختار 

که در روه گلدرین  شده و نتیجه گرفته شداستفاده  2PbIنو  

 .شودشو  حرارتی نتایج بهتری حاصل میهمراه با 

 شآزمای انجام روش -2

ی الیه نشاندر این پژوهش برای الیه نشانی پروسکایت، از روه 

 شود.ده شد که در ادامه توحیح داده میای استفادو مرحله

 د مورد نیازموا-2-1

، Fluorine-doped Tin Oxid   (FTO)ی رسوانای شیشوه

نیوم اسید، پودر روی، اتوانول، ایزوپروپوانول، تیتوا هیدروکلریک

ل نانوساختار تیتانیوم دی اکسید، دی متیو ایزوپروکسید، خمیر

 . پودر سرب یدید، پودر متیل آمونیوم یدید، فرم آمید

 تروش ساخ-2-2
یدی پروسوکایتی  ابتودا قسومتی از برای ساخت سولول خورشو

 2پودر روی و محلول هیدروکلریک اسید  توسط FTOی شیشه

دهی شده به ترتیوب  الگو یالیه برداری شد سپس نمونه موالر

با آب و صابون، آب دیونیزه، استون، اتوانول و ایزوپروپوانول بوه 

FTO/ETM/Pross/Provskite/HTM/Au مزوپروس 

FTO/ETM/Provskite/HTM/Au پلنر 

 کایتی: ساختار سلول های خورشیدی پروس1جدول
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گرفت. بعد از اتموام دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار  15مدت 

ی درجوه 120دقیقوه در دموای  20مراحل شستشو بوه مودت 

در این پوژوهش تا کامال خشک شود.  رار داده شدق  گرادسانتی

ی الکتورون ی انتقوال دهنودهبه عنوان الیه 2Tio-blی از ماده

استفاده شده است که به روه الیه نشانی چرخشی بوا سورعت 

ت دموای سوپس تحو و الیه نشانیثانیه  60دور به مدت  4000

. سوپس از خمیور نوانوذرات قرار گرفوت گراددرجه سانتی 500

2Tio  ه ی متخلخل استفاده شدنانومتر به عنوان الیه 20با ابعاد

 . است

سکایت از روه دو مرحلوه ای اسوتفاده شوده برای تشکیل پرو

تهیوه شوده را در  2PbI است به این صورت که ابتدا سه نمونوه

حوول کوورده و بووه روه (DMF) متیوول فوورم آمیوود حووالل دی

 دقیقه 15ها به مدت کنیم. سپس نمونهنشانی میچرخشی الیه

ی گراد پخت داده شده و در مرحلهی سانتیدرجه 70در دمای 

کوه از قبول آمواده  (MAI)دوم در محلول متیل آمونیوم یدید 

زم ال وری انجام داده شد. در این مرحلهاست ، فرایند غوطهشده

-ی سوانتیدرجه 70دقیقه در دمای  15ها به مدت است سلول

 ی نهایی پروسکایت پخت داده شوودگراد به منظور تشکیل الیه

. به نشانی طال به روه کندوپاه انجام شده استو در انتها الیه

در یوک  2PbIگرم پودر میلی2PbI  ،460ی محلول منظور تهیه

ی هموزن وسویلهسواعت ب 4توا  2بوه مودت  (DMF)سوی سی

گوراد هموزده شود. درجوه سوانتی 70مغناطیسی تحت دموای 

 MAIگرم پوودر میلی MAI  ،8ی محلول همچنین برای تهیه

 است.ایزوپروپانول حل شدهسی سی 1در 

 PbI2روش س تز -2-3

 مرجا تهیهپودر ( از شرکت شریف سوالر به عنوان S1ی )نمونه

 شده است.

 لدرین و به صورت زیر سنتز شد. به روه گ (S3) و( S2)نمونه 

 حول دیوونیزه سی سی آب100در ابتدا یک گرم نیترات سرب 

گوراد سوانتی درجوه 100سواعت در دموای  2و به مودت  کرده

ی همزن مغناطیسی، همزده شود. همچنوین یوک گورم بوسیله

سی سی آب دیونیزه حل و بوه مودت دو  100پتاسیم یدید در 

شود. در ایون مرحلوه  درجوه هموزده 100ساعت تحت دموای 

محلول نیترات سرب را باورت قطره قطره به محلوول پتاسویم 

 دهیم تا واکنش شیمیایی باوورتیدید احافه کرده و اجازه می

حاصول شوود. رسووبات  2PbIکامل رخ داده و رسوب زرد رنگ 

2PbI ساعت تحوت دموای  1از محلول به مدت  پس از جداسازی

شود. بورای پخوت داده می گراد در آون پختدرجه سانتی 100

ز الزم است افزایش دمای آون باورت تدریجی انجام شود. بعد ا

 از آون خارج شد.   2bIPپایین آمدن دمای آون پودر 

مراحل قبل را تکرار کرده با ایون  (S3)ی به منظور سنتز نمونه

گراد پودر را از آون خارج درجه سانتی 100تفاوت که در دمای 

 شو  حرارتی به آن وارد شود.کنیم تا یک می

 دحث و نتادج  -3

شش سلول ساخته شود کوه  S3 ,S2, S1 پودر برای هر نمونه 

 . ه استبطور میانگین بازدهی آنها باورت زیر بود
eff S3 > eff S1 > eff S2 

 

مشخص است جریان حاصول از نمونوه  2همانطور که از جدول 

S3 نه حامول هوای زیرا در این نمو بیش از دو نمونه دیگر است

د. از اند در مدار خوارجی قورار گیرنوبار تولید شده بهتر توانسته

توان برای ایون پدیوده بیوان کورد تشوکیل عمده دالیلی که می

 باشدتر میپروسکایت و بلور های کامل

 

 

نتوایج بوه وحوو  زیور جریان نشان داده شده در  - نمودار ولتاژ

 دهد. نشان می جدول فوق را 

 

 
 

 2PbI برای سه نمونه  (V-I) ریانج -: نمودار ولتاژ1نمودار 

 مختلف .

 یهای بار نمونوهالف حاملی فوق مؤید آن است که اتهامودارن

S2 اشد که با بررسوی نتوایج بها میبیش از دیگر نمونهSEM   

 .دهدوحو  نشان میرا به ها در این سلولوجود نا کاملی 

 

معدنی هیبریدی در روه  -های آلیاز آنجایی که در پروسکایت

-ای کاتیون فلزی زیر بنای رشد بلور پروسوکایت مویدو مرحله

بوه روه   2PbI ن در نمونه سونتز شوده نوانو ذرات ایبنابرباشد 

سواختار بلووری مونظم توری  گلدرین همراه با شوو  حرارتوی

eff FF 
Jsc 

(mA/cm2) 
Isc 

(mA) Voc sample 

3.82 0.58 8.90 0.448 0.722 S1 

2.846 0.553 7.03 0.354 0.745 S2 
4.736 0.573 11.30 0.569 0.731 S3 

 های ساخته شدهمشخاات فوتوولتاییکی سلول: 2جدول
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تووان آن را بوه هم موی SEMتشکیل شده است که در تااویر 

 وحو  دید . 

 

 ب())الف(                                                 

 

 

 

 

 

 

                                     )ج(

  ج و S2، ب مربوط به نمونه   S1الف مربوط به نمونه : 3شکل 

 باشد.می S3مربوط به نمونه 

 

میدهد کوه وسکایت نشان گرفته شده از سطح پر SEMتااویر 

تشوکیل تری با چینش منظم و بهتر بلورهای است S3در نمونه 

هتوری مشخاات فتوولتواییکی ب شده استو به همین علت شاهد

شوده  هوای تشوکیلبلور S1در نمونه  .باشیممی S3ی در نمونه

هوایی باشد ولی نظم کمتری دارد وهمچنین ناکاملیبزرگتر می

 با وجوداینکه شکل بلورهای تشکیلشود. هم در آن مشاهده می

ت باشند اما ایون تفواوشبیه به هم می  S3و  S1شده در نمونه 

منافوب و   S1باشود کوه در نمونوهبازدهی مربوط به این امر می

های زیادی وجود دارد به همین علوت حامول هوای بوار ناکاملی

لوور تواننود از بشوند و به راحتی نمیتولید شده دچار اتالف می

  .خارج شده و در مدار خارجی قرار گیرند

 سپاسگزاری

از شرکت ادوات نوری سواختاری ایسواتیس کوه موا را در تموام 

ری نموود و همچنوین از مراحل سنتز و انجام ایون پوژوهش یوا

دانی یک دانشگاه یوزد تشوکر و قودراعضای گروه پژوهشی فوتون

 شود. می
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شود. برپایی یک سامانه میکروسکوپ تابش پرداخته می (SIM)در این مقاله به برپایی یک میکروسکوپ بر پایه تابش طرحدار  –چکیده 

باشد. در چیدمان اپتیکی مورد نظر از یک مدوالتور فضایی نوری طرحدار شامل طراحی چیدمان اپتیکی و الگوریتم بازیابی تصویر می

(SLM)  طرح توری پراش در سه زاویه و  9جهت تولید تابش طرحدار استفاده شد. تابش استفاده شده جهت میکروسکوپی تعداد بازتابی

سه فاز مختلف هستند که توسط مدوالتور فضایی نوری تولید می شوند. همچنین کد رایانه ای برپایه اپتیک فوریه برای بازیابی تصاویر 

ته شد. با توجه به نتایج بدست آمده، تصویر برداری از جزئیات نمونه مورد نظر بدلیل افزایش توان حاصل از تابش طرحدار روی نمونه نوش

 پذیر شد.تفکیک میکروسکوپ امکان

 ميکروسکوپی تابش طرحدار، ميکروسکوپی ابرتفکيک، مدوالتور فضایی نور -کليد واژه

 

 

Structured Illumination Microscope based on a Spatial Light Modulator for 

High-resolution Microscopy 

Mohammad Ghandi Monfared, Amir H. Baradaran Ghasemi, Hamid Latifi 

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

Abstract- In this paper we proceed with the implementation of a structured illumination microscope (SIM). SIM systems consist 

of two main parts i) Optical setup design and ii) image reconstruction algorithm. In the optical setup, we make use of a reflective 

spatial light modulator (SLM) in order to generate structured illumination. Nine different diffraction grating patterns were 

produced for microscopy through the SLM with three different related angles and phases. Moreover, we implemented a 

computer code in MATLAB based on Fourier optics to reconstruct the final image. According to our results, the fine details of 

a given biological sample were resolved by the SIM-SLM system due to an appreciable increase in resolution. 

Keywords: Structured illumination microscopy, Super-resolution microscopy, Spatial Light Modulator 

 

 میکروسکوپ تابش طرحدار بر پایه یک مدوالتور فضایی نوری جهت 

 تفکیک میکروسکوپیافزایش توان

 محمد قندی منفرد، امير حسين برادران قاسمی، حميد لطيفی

 ایراندانشکده فيزیک، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10      بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

18 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه -1

 یکيوجود حد پراش اپت ینور یکروسکوپيچالش بزرگ در م

 با حالی کهرداست.  ییفضا یریپذ کيتوان تفک شیدرافزا

 تباین شیافزا فلوئورسانس امکان یکروسکوپيم اختراع

 یتیمحدودی کياپت پراش حد همچنان یشد ول سريم ریتصو

. به باشدیم یبه نانوسکوپ یکروسکوپيعمده در گذر از م

بار توسط ارنست آبه در  نيکه اول تیمحدود نیموجب ا

 یدو منبع نور انيم زیمطرح شد، امکان تما 1873 سال

باشد، وجود   NA2که فاصله آنها کمتر از مقدار یانقطه

-نقطهشده از منبع  ليطول موج نور گس  کهیندارد. بطور

 یبردارریتصو ستميس يئیش یعدد یگشودگ NAو  یا

 یگوناگون یهاروش رياخ یهاسال دربا این حال  .باشدیم

 .استشده  یزیرهیپا یکياپت تیمحدود نیعبور از ا یبرا

اهميت ميکروسکوپی فراتر از حد پراش در مشاهده 

 کیبعنوان  کهیبطورشود. های زیستی دو چندان میسامانه

مطالعه نحوه  جهتاستفاده  تيمخرب قابل ريغ وهيش

 یکی از . رودبه کار میموجود زنده  یعملکرد سلول ها

توسعه  یستیز کاربردهای در این راستا برایکه  هاییروش

 ،روشاین . [1](است SIM) تابش طرحدار کيتکن ،اندافتهی

 ییکه توانا دارد متينسبتا ساده وارزان قچيدمان اپتيکی 

سازد. یم سريتا دو برابر حد پراش را م یبردارریتصو

نشان داده  یخط ريخواص غ کیدر صورت تحر نيهمچن

چند برابر حد پراش  تا یبردار ریشده است که امکان تصو

 ک،يتکن نیا در. باشد یم سريم کيتکن نیبا استفاده از ا

 وطرحدار فرودی با پروفایل ماره حاصل از تابش  یهاطرح

سپس شوند. ثبت می انهیدر را ،از نمونه شده ليتابش گس

اطالعات موجود در مراتب باالتر پراش در  هیفور یدر فضا

 یشوند. با بازگشت به فضایم یابیخود باز یاصل یهامکان

 ریامکان پذ فراتر از حد پراش ریتصو یریپذکيتفک ،یواقع

تابش طرحدار، ایجاد  جادیا یهااز روش یکی .]2[گرددیم

ميکروسکوپ با استفاده  یکيمحور اپت ريمس پراش در یتور

مدوالتور  کی باشد.یم (SLM) ینور ییاز مدوالتور فضا

 یرو عیما یبلورها یآورفنمعموال از   ینور ییفضا

 ليپتانس. با اعمال اختالف کندیماستفاده  کونيليس

، SLMموجود در صفحه  ییفضا یهاکسليپ یرو یکیالکتر

فاز نقاط مختلف از جبهه و  شودمیاختالف راه نوری ایجاد 

 دي. لذا امکان تولکندمی رييآن تغ یرو یموج نور فرود

 کياپت یطراح یبرا یاريتابش طرحدار با هندسه اخت

 یکياپت دمانيمقاله به چ نیا در .گرددمی سريم یقيتطب

مدوالتور  کیتابش طرحدار توسط  هیبر پا کروسکوپيم کی

که  دهيممیو نشان داده  شودیمپرداخته  ینور ییفضا

 نیا توسطی نمونه واقع کیموجود در  زیر اتيجزئ یابیباز

 است. ریامکان پذ یکروسکوپيروش م

 تئوری آزمایش -2

نقطه  یشدگپخشتابع  نيب همگشت ئيش هر ریتصو

)PSF(،)(rP  یليشدت گستوزیع و)(rE ئياز آن ش 

 .است

(1) 

 
)()()( rPErC    

شناساگر  یرو هافوتون یشدت عیتوز rC)(آن، در که

(CCD،) و  یکروسکوپيم در .باشندی م همگشتعملگر 

ی برابر با ضرب داخل یليگس یشدت عیتوز ،فلوئورسانس

شدت  عیتوز در ،rS)(فرودی شدت تابش عیتوز

 ،است rO)(نهفلوئورسانس نمو

(2) 
)()()( rOrSrE        

 یتابش یالگو کنواخت،یتابش  یبه جا یاگر منبع تابش حال

 آنگاه داشته باشد ینوسيس

(3  )  







 )2cos(

2
1)( 0,   rF

m
SrS


 

),(کهیبطور yxr 
 0،تيبردار موقعS نهيشيب شدت 

)sin,cos(تابش،  FFF 


بردار فرکانس تابش  

 بیضر m تابش و یفاز الگو معکوس، یدر فضای نوسيس

 .باشندیم (وني)مدوالس قيتلف

 
 . شيئ با فرکانس فضاییSIMدر  الگوی مارهنقش از  ی: مثال1شکل 

کی سيستم اپتي PSFو عبور از  دارتابش طرح نهی باپس از برهم باال

 رتکوچکتصویر فرکانس فضایی  .آوردتصویر ماره حاصل را بوجود می

 .]3[گيردمیه و درون محدوده حد پراش قرار شد
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توان اطالعات یطرح ماره م قیاساس معادالت باال و از طر بر

 ریدار از درون تصورا با استفاده از تابش طرح زیر اءياش

 یليشدت گس عیتوز نیشده استخراج کرد. بنابرا ینهبرهم

در فضای وارون ( ری)تصوی کياپت ستميمشاهده شده در س

 بصورت 

 (4 )    )(
~

)(
~

)()(
~

)(
~

,, kNkPkOkSkC


  

rN)(خواهد بود که در آن 
 باشد.یم ديسف نيوساگ زینو 

ز ا حاصل ریتصو یبرا ییرابطه نها، بعد از انجام محاسبات

 ،]4[آید( بدست می5از معادله )تابش طرحدار 

(5) 
)(

~
)(~)(

~

2

)(
~

2
)(

~

2
)(

~ 0
,

kNkpeFkO
m

eFkO
m

kO
S

kC

i

i















 







  

 
دایره مرکزی فضای فرکانسی قابل مشاهده در . SIM: مفهوم 2شکل 

ی محدوده حد پراش می باشد.  دوایر زرد رنگ فضای فرکانسی بازیاب

 .]5[باشندمی( فراتر از حد پراش 5) طبق رابطه ،شده

)(که  دهدیم( نشان 5) معادله
~

, kC


 از  یخط یبيترک

)( از نمونهی رویدا هيدرون سه ناح یمجموعه فرکانس
~

kO


 

F مبدا، دروارون  یفضا آنها در باشد که مرکزیم


 و 

F


F(، اگر فرکانس فضایی 2مطابق شکل ). باشندمی 


 

مجموع  برابر فرکانس قطع حد پراش باشد )دایره صورتی(،

دا، دو شعاع دایره حد پراش و شعاع دایره انتقال یافته از مب

شود. از طرفی تفکيک برابر شعاع فرکانس قطع پراش می

ظر با در نپس  پذیری با فرکانس فضایی رابطه مستقيم دارد.

حد  چين،رنگ و دایره نقطهگرفتن نقاط خالی بين دوایر زرد

 ت.شده اسبرابر پذیری تقریبا دوتفکيک

 چیدمان آزمایش -3

-یممقاله را نشان  نیمورد استفاده در ا دمانيچ (2) شکل

 محدب یپس از عبور از عدس nm532 ودید زرينور ل .دهد

f=5cm،  روزنهµm25، محدب  یعدسf=12.5cm یک  و

پس از عبور از  کنواختی شدتبا  و یموازبطور  ،افراگمید

قطبش شده تا فقط  یقطبش کهیمقسم بار واردقطبشگر 

منعکس شود. نور  SLM (LETO, Holoeye)وارد  یافق

  f=50cm محدب یعدس هیبه صفحه فور SLMاز سطح  شده

پراش و حذف مرتبه  -1+ و 1. با انتخاب مرتبه رسدیم

توسط یک تا  دهيسر f=50cmمحدب  یبه عدس پرتوصفرم، 

-طرح ریتصوشاخه ميکروسکوپ سيستم،  درمقسم باریکه 

شاخه عمودی در  د.نبه وضوح مشاهده شو ینوسيس یها

( ميکروسکوپ سيستم را نمایش 2سمت چپ شکل)

 CCD(، یک NA=1 ،x100) شيئیدهد که شامل یک می

 µm8 کسلياندازه پبا  و 480720رزولوشن  تک رنگ با

یک به همراه عدسی دوربين با ميدان دید کم و همچنين 

LED  با توانmW12 نور پس زمينه ميکروسکوپ،  به عنوان

پراش مرتبه صفر با نقاط مرده که  به دليل اینکهباشد. می

کند و همچنين مرتبه تداخل می SLMميان پيکسل های 

صفرم پراش و تداخل حاصل از مراتب باالتر پراش در یک 

 در .]6[یابدکاهش می SLM، بازده مکان تشکيل می شوند

باال گذر  فيلتراین مقاله برای حذف پراش مرتبه صفر از 

 0ماسکی که فقط مراتب اول پراش را در سه زاویه  بصورت

درجه عبور می دهد و بقيه مراتب را مسدود  120و  60،

 شود.می کند،  استفاده می

 
 .SLMدار بر پایه يدمان تجربی ميکروسکوپی تابش طرح: چ3شکل   

 نتایج -4

مغز  هاینورونبرشی از جسم سلولی  ،العهمط نمونه مورد

یک موش صحرایی هستند که روی الم ميکروسکوپ مهيا 

شدند. جهت بازیابی تصویر حاصل از سيستم ميکروسکوپی 

افزار متلب با  ذکر شده در بخش قبل، کد رایانه ای در نرم

 60، 0 هیزاو 3با انتخاب ( نوشته شد. لذا 5توجه به رابطه )

،  0فاز  3و انتخاب  ینوسيس یهاطرح یدرجه برا 120و 

 9در مجموع  ا،یزوا نیاز ا کیهر  یدرجه برا 240و  120

 شد.الگوریتم بازیابی تصویر روی آنها اعمال ثبت و  ریتصو
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( یکی از این تصاویر و تبدیل فوریه آن در فضای 4شکل )

 دهد. فرکانس را نمایش می

       
ا است( تصویر برهم نهی نمونه با نور طرح دار سينوسی ب: )ر4شکل 

 درجه. )چپ( تصویر تبدیل فوریه تصویر سمت راست. 0زاویه و فاز 

نقاط پر رنگ سمت چپ و راست ناحيه مرکزی، مراکز ناحيه های 

 دایروی، در فضای فرکانسی هستند.

 
 

:)باال و چپ( تصویر نمونه حاصل از شاخه ميکروسکوپ شکل 5شکل 

نمونه  SIMبدون اعمال تابش طرحدار. )باال و راست( تصویر  (3)

تصاویر نمونه  (.3)حاصل از اعمال تابش طرحدار توسط چيدمان شکل 

 اند.شدهه ش دادزیر خود تصویر نمای ،در فضای فوریه در هر حالت

 شدهیابیباز رینمونه و تصو ریتصو نيب ایسهیمقا (5) شکل

به  یریپذکيتفکدهد. یرا نشان م SIMبه روش  یینها

سيستم  OTF. فرکانس قطع است افتهی شیوضوح افزا

Fو فرکانس پيکسل  71اپتيکی 


محاسبه پيکسل  44برابر  

Fفرکانس و شعاع  OTF شد. پس نسبت مجموع شعاع 


 

، ميزان (OTF) تقسيم بر فرکانس قطع سيستم اپتيکی

 باشد.می 1.62دهد که برابر افزایش تفکيک را نشان می

 (، در شکل5) پروفایل شدتی در امتداد خط سبز رنگ شکل

شود ( نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده می6)

ر استخراج جزئيات نمونه در روش د افزایش توان تفکيک

SIM از ميکروسکوپی استاندارد بيشتر است. 

 
 ليمحدوده مستطراستای خط سبز در  در یشدت فایلپرو: 6 شکل

چين قرمز و خط آبی بترتيب مربوط به نقطه (.5از شکل ) بزرگ شده

 باشند.می SIMتصویر حاصل از ميکروسکوپ معمولی و ميکروسکوپ 

 نتیجه گیری -5

پرداختيم. با نور  SIMدر این مقاله به بررسی ميکروسکوپی 

آن دسته از اطالعات فاز نمونه که  ،طرحدار و تکنيک ماره

 ،خارج از ناحيه طيف فرکانسی قطع سيستم اپتيکی است

دهند به تفکيک توانند بازیابی شوند. نتایج نشان میمی

 ایم.رسيده حد پراشپذیری بهتری از  

 سپاسگزاری -6

نویسندگان از ستاد علوم شناختی و معاونت علمی ریاست 

بخاطر حمایت از این پروژه تشکر و قدردانی  ،جمهوری

نمایند. همچنين از دکتر ليال درگاهی به خاطر آماده می

های عصبی و دکتر محمد اسماعيل سازی نمونه برش سلول

 گردد.زیبایی قدردانی می

 مراجع -7
[1] R. Heintzmann, C. Cremer, “Laterally Modulated 

Excitation Microscopy: Improvement of resolution by 

using a diffraction grating,” vol.3568,pp.  196-185 ,1998. 
[2] M. G. L. Gustafsson, “Surpassing the lateral resolution 

limit by a factor of two using structured illumination 

microscopy,” Journal of Microscopy, 98(2), 82-87. 2000. 
[3] H. Zhang, “Super resolution nonlinear structured 

illumination microscopy by stimulated emission  

depletion,” Arizona University, 2014. 
[4] A. Lal, et.al., “Structured Illumination Microscopy Image 

Reconstruction Algorithm,” IEEE Journal of Selected 

Topics in Quantum Electronics, 22,(4), 6803414, 2016. 
[5] A. Lal, C. Shan, and P. Xi, “Structured illumination 

microscopy image reconstruction algorithm,” vol. X, no. 

X, pp. 1–15, 2016. 
[6] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, and L. S Pedrotti, 

Introduction to Optics, Third edition, Ch. 12, 2005. 

[7] Nikolenko, V., Peterka, D. S., Araya, R., Woodruff, A., & 
Yuste, R., " Spatial light modulator  microscopy," Cold 

Spring Harbor Protocols, 2013. 
 

 

 
 
 
 

 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 

21 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

در حوزه صنعت و محیط زیست، روشی جدید ارائه  ایدر این پژوهش، به علت اهمیت تعیین کمی ترکیبات آروماتیک تک حلقه -چکیده 

گیری و مقرون به صرفه بودن به دلیل سرعت باالی اندازه (LIF)های موجود، روش فلورسانس القای لیزری گردیده است. در بین روش

گردید.  تعیین nm 412 یزر ل ،مورد استفاده قرار گرفت. منبع تابشی برای فلورسانس القایی لیزری در ترکیب تولوئن گیریجهت اندازه

های مختلف تولوئن در فلورسانسی در تولوئن، غلظتقله . به دلیل شدت باالی به دست آمد nm 508 ،فلورسانسی تولوئنقله  جموطول

ا هاز روش تحلیل دادهبا استفاده . القایی لیزری مورد سنجش واقع گرفتاتانول )درصد وزنی( تهیه شد و توسط چیدمان فلورسانس 

 20کالیبراسیون بین  منحنیخطی کاری  حاصل شد. محدوده، منحنی کالیبراسیون سیگنال بر حسب غلظت تولوئن در اتانول )رگرسیون(

 .به دست آمد 3/118و  995/0( و انحراف استاندارد منحنی کالیبراسیون به ترتیب 2Rین شد. ضریب تعیین )یعدرصد ت 95تا 

 اتانول. ری، کاليبراسيون،. تولوئن،فلورسانس القای ليز - کليد واژه

 

 

Detection and measurement of Toluene in Ethanol by Laser Induction 

Fluorescence (LIF) method 

Naghizade, Reyhane1; Mazaheri, Azardokht2; Nazari, Behzad3; 

Amin Javaheri, Seyed mohammad hossein1; Mousavi, Sayyed mohammad reza2 

1 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Optoelectronic Center, Isfahan, Shahin Shahr 

2 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Department of Physics, Isfahan, Shahin Shahr 

3 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Department of Chemistry, Isfahan, Shahin Shahr 

Abstract- In this research, a new method is presented due to the importance of the quantitative determination of single-ring 

aromatic compounds in the field of industry and environment. Among the existing methods, the Laser Induction Fluorescence 

method (LIF) was used due to the high speed of measurement and cost-effectiveness for measurement. Laser 412 nm was 

determined as the radiation source for LIF in the combination of toluene. Toluene fluorescence peak wavelength was 

determined at 508 nm. Due to the high intensity of peak of fluorescence in toluene, different concentrations of toluene in 

ethanol (wt.%) were prepared and measured by LIF arrangement. Using the data analysis method (regression), the calibration 

curve of the signal was obtained based on the concentration of toluene in ethanol. The linear working range of this calibration 

curve was determined to be between 20% to 95%. The determination coefficient (R2) and the standard deviation of the 

calibration curve obtained 0.995 and 118/3 respectively. 

Keywords: Laser Induction Fluorescence, Calibration, Toluene, Ethanol. 

 

 

   (LIF) فلورسانس القای لیزری به روش در اتانول تولوئنگیری تشخیص و اندازه

 2یرضا موسو محمدسيد ، 1، سيد محمد حسين امين جواهری3، بهزاد نظری2مظاهری دخت آذر، 1ریحانه نقی زاده 

 شهراهينش، اصفهان ،مرکز اپتوالکترونيکاشتر، مالک دانشگاه صنعتی  یعلوم کاربرددانشگاهی مجتمع  1

 شهرشاهيناصفهان،  ،دانشکده فيزیکمالک اشتر، دانشگاه صنعتی  یعلوم کاربرددانشگاهی مجتمع  2

 شهرشاهيناصفهان،  ،دانشکده شيمیمالک اشتر، دانشگاه صنعتی  یعلوم کاربرددانشگاهی مجتمع  3
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 مقدمه -1

 به ویژه در بخش صنعت یعلم و فناور پيشرفت روز افزون

نفت و پتروشيمی باعث شده تا مواد آروماتيک تک 

ی بنزن( مانند تولوئن بيش از پيش مورد ای )حلقهحلقه

تولوئن به طور گسترده به عنوان یک بگيرند.  استفاده قرار

 شود.ماده خام صنعتی و به عنوان حالل استفاده می

تولوئن بر روی سيستم عصبی مضر ترین تأثيرات بيش

وسيله ه . تولوئن باستمرکزی مغز انسان و حيوانات 

اختالل در سيستم تنفسی باعث آریتمی قلبی شده و 

اختالل در کبد، کليه  شود.حتی این عارضه باعث مرگ می

اختالالت التهابی و اختالل در حرکت چشم و تأثير  ،و ریه

 ر مضرات این ماده است.از دیگ بر سرعت عمل

 تئوری -2

 ،اده تولوئنکاربرد و اثرات زیست محيطی مبه توجه  با

 .ین مواد در محيط دارای اهميت استشناسایی ا

 اده عبارتند از:های شناسایی )تشخيص( این مروش

های رامان، فروسرخ، فلورسانس القای ليزری، روش

مواد  ها در شناساییکروماتوگرافی. هر کدام از این روش

کنند، اما بنا به داشتن آروماتيک موفق عمل می

قابليت چون مقرون به صرفه بودن، دقت، پارامترهایی هم

 سازی نمونهشرایط آماده جابجایی، مدت زمان عملکرد و

روش فلورسانس  یابند.نسبت به یکدیگر ارجحيت می

قابليت چون هم القای ليزری به دليل داشتن مزایایی

، حساسيت دم نياز به آماده سازی نمونهع ،سنجش سریع

در بين  ارزان و قابل حمل بودن آن ،سرعت باال و

های موجود بهترین روش برای شناسایی ماده تولوئن روش

 .]2و1[است 

 نحوه انجام کار -3

به منظور بررسی بيناب فلورسانس ماده تولوئن با برپایی 

 يزرو استفاده از ل 1 مطابق با شکل  LIFچيدمان بيناب 

nm 412 ها انجام گرفت و بيناب فلورسانس آزمایش

منبع نوری  1در شکل  آمد.مربوط به این ماده به دست 

نانومتر( به نمونه که در ظرف کوارتزی است  412)ليزر 

درجه  90اویه تابيده شده و تابش فلورسانس آن تحت ز

شود این تابش به واحد آوری میر نوری جمعتاتوسط 

ر نمایش داده ل یافته و بر روی نمایشگتقااسپکترومتر ان

ولوئن در ترکيب با دیگر شناسایی بهتر ت برایشود. می

مواد، فاز مایع تولوئن در ترکيب با اتانول و در درصدهای 

غلظت تولوئن در حالل اتانول در  مختلف نيز بررسی شد.

. درصد گرددمیاین تحقيق بر اساس درصد وزنی گزارش 

عادله زیر نشان داده شده است. وزنی محلول با م

سازی در این تحقيق با استفاده از این معادله غلظت

 صورت پذیرفته است.

   100       

رداخته ها پج به دست آمده از این آزمایشدر ادامه به نتای

 شود.می

  

 LIFشچيدمان آزمای :1شکل 

قوی فلورسانس در  قلهآن چه که به طور واضح رخ داد 

نانومتر بود و این یعنی طول موج تحریک  508طول موج 

 2شکل  ماده تولوئن مناسب است. نانومتر برای 412

 412بيناب فلورسانس تولوئن در طول موج تحریک 

شود که در شکل مشاهده می دهد.نانومتر را نشان می

بيناب مربوط به اتانول نيز حضور دارد و اتانول به ازای 

 دهد.ی نشان نمیسنانومتر از خود فلورسان 412طول موج 
 HRتوسط اسپکترومتر اوشن اپتيک مدل  هاگيریاندازه

 .انجام شده است 4000
 400ی الزم به ذکر است در این شکل و در محدوده

قابل  نانومتر مربوط به ليزر 412ی طول موج نانومتر قله

تا  HR 4000اوشن اپتيک  مشاهده نيست چرا که دستگاه

تر از بيشبرای کند و فوتون شمارش می 16000حدود 

رود و از آن جایی که طول موج ليزر آن به حالت اشباع می

نانومتر دارای شدت باالیی است لذا این محدوده در  412

 .سدردستگاه اوشن اپتيک به حالت اشباع می
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حریک با طول موج ت و اتانول فلورسانس گسيلی از تولوئن: 2شکل 

nm412 

     گيری شد و مقدار پهنااندازهقله پهنای نيم بيشينه 

nm 132 .که شدت با توجه به این  نانومتر حاصل گردید

نانومتر برای تولوئن بسيار  412فلورسانس در طول موج 

نانومتر به همراه تولوئن به عنوان  412زیاد است، ليزر 

مانند اتانول ی هدف برای شناسایی آن در دیگر مواد ماده

 انتخاب گردید. 

های مختلف در ادامه با استفاده از تولوئن و اتانول، غلظت  

سازی ساخته شد. تولوئن در اتانول مطابق روش محلول

، 60، 50، 40، 30، 25، 20به ترتيب  هامحلول غلظت

 فلورسانس . در بيناباستدرصد وزنی  95و  90، 80، 70

 فلورسانی در بازهقله (، 3)شکل های متفاوت غلظت برای

 مشاهده گردید. nm 510تا  nm 490طول موجی 

 
         : فلورسانس گسيلی از تولوئن با طول موج تحریک ليزر3شکل

nm 412 های مختلف.در غلظت 
و بنا به  LIFدر بررسی تشخيص تولوئن در اتانول به روش 

:  دنکننتایج حاصل شده دو موضوع بسيار خودنمایی می

        تغييرات شدت فلورسانس با اضافه شدن اتانول. -1

ای فلورسانس در حد چند نانومتر هپيکجا به جایی  -2

 .های مختلفغلظت برای

اتانول در درصد حجمی به منظور بررسی دقيق اثر افزایش 

متناظر غلظت بر حسب قله تولوئن، ميزان دقيق شدت هر 

شدت بر حسب غلظت  نمودار 4شود. شکل رسم میآن با 

  .دهدرا نشان می

 

 های مختلف تولوئنغلظتها بر حسب شدت قله نمودار: 4شکل 

معادله خطی، منحنی کاليبراسيون حاصل از نتایج تحليل 

 :است، به صورت معادله زیر داده

89.218))±I = 57.673 (±1.446) C + 843.723    

باالی  هایتر در غلظتبيش 3 قرمز در شکل جابجایی

(. این 1گردد )جدول( مشاهده می%75اتانول )باالی 

افتد که یک حالل قطبی جایی به این دليل اتفاق میجابه

ی فلروفور به صورت همگن )یکنواخت( مخلوط با یک ماده

های فلروفور را احاطه های حالل مولکولمولکول. شودمی

ها بر روی کنند و در نتيجه دوقطبی الکتریکی آنمی

های فلورسانس دهنده اثر گذاشته و باعث مولکول

شوند تا سطح انرژی تراز کاهش یافته و در نتيجه می

 .]5[ قرمز ایجاد گردد طول موجیجایی جابه

   
ج )

مو
ل 

طو
n

m
) 

 

504 

 

505 

 

506 

 

506.5 

 

507 

 

510 

   
ن

لوئ
تو

د 
رص

د
 

 

60 

 

50 

 

40 

 

30 

 

25 

 

20 

 مختلف یهاغلظت یازا به فلورسانس موج طولقله  بيشينه: 1جدول

 تولوئن

 بحث و بررسی -4

در این پژوهش با انتخاب روش القای ليزری فلورسانس و 

با برپایی چيدمان خاص به تشخيص ماده تولوئن پرداخته 
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تحریک ماده استفاده شده به منظور ع نوری بشد. من

بود. نور فلورسانس ناشی از تحریک  nm 412 ليزرتولوئن 

آوری و به واحد تار نوری جمعتوسط  ده تولوئنما

. نتایج نشان یافت( انتقال میاسپکتروفوتومتر)آشکارساز 

در خوبی توانایی نانومتر  412ليزر موج داد که طول 

سيگنال فلورسانس قوی تواند میو  داردتولوئن تحریک 

انتخاب خوب طول موج ليزر  ندهنشان ده کهایجاد کند 

وئن در ترکيب با دیگر شناسایی بهتر تول ه منظورباست. 

تولوئن در ترکيب با اتانول و در درصدهای مواد، فاز مایع 

الزم است بدانيم که عالوه بر  مختلف نيز بررسی شد.

کاهش شدت فلورسانس  3جابجایی طول موجی در شکل 

جه روی مربوط به کم شدن مقدار تولوئن است و در نتي

 گذار است. پهنای فلورسانس نيز تاثير

منحنی  و معادله 4و  3، 2های ه به شکلجبا تو

توان بيان نمود که حتی اگر فاز تولوئن در میکاليبراسيون 

خاک نيز وجود داشته باشد، با حل کردن تولوئن خاک در 

توان تولوئن اتانول و استفاده از منحنی کاليبراسيون می

 گيری نمود.خاک را تشخيص و اندازه

 نتیجه گیری -5

های شناسایی، داد که از ميان روشتحقيقات نشان . 1

تری وش مناسبر (LIF)روش فلورسانس القای ليزری 

دارای دقت باال، مقرون به صرفه، ایمنی  است چرا که

مناسب، زمان عملکرد سریع و با قابليت پرتابل شدن 

 . است

  ده تولوئنما برای nm 412ليزر استفاده از منبع نوری . 2

توان از نی خوبی دارد و میکه خاصيت فلورسا نشان داد

نمود زیرا با بری تشخيص این ماده استفاده  این طول موج

 .، تولوئن گسيل فلورسانی قوی داردتحریک طول موجاین 

نانومتر  412چنين الزم به ذکر است که طول موج هم. 3

ابتدای ناحيه مرئی است و برپایی سامانه برای تشخيص با 

به صرفه بودن منابع نوری  این طول موج به دليل مقرون

در این ناحيه و در دسترس بودن منبع این طول ( ليزر)

 .  موج بسيار مناسب است

 .است nm 508فلورسانس برای تولوئن قله طول موج . 4

یکی دیگر از موارد مهم که در آزمایشات نشان داده شد . 5

رفتار خطی شدت فلورسانس با غلظت تولوئن بود که این 

سامانه تشخيص غلظت  تواند کمک کند تاموضوع می

 .های مایع برپا شودتولوئن در محيط

آزمایشات برای  ه بر پایهشناسایی شد محدوده پویای. 6

درصد  95درصد تا  20 ،تشخيص ترکيب اتانول و تولوئن

 .است تولوئن

ن، شدت فلورسانس با افزایش غلظت اتانول در تولوئ. 7

امل خاموشی یعنی اتانول که عیابد به دليل آنکاهش می

شود و در واقع اتانول عامل خاموشی باعث این پدیده می

 .فلورسانس تولوئن  است

نتایج تحقيقات نشان داد که اگر سامانه چنين هم

های مایع ساخته شود، باید تشخيص تولوئن در محيط

به ( های مایعمحيط)اثرات قطبی بودن یا نبودن حالل 

 ری سامانه تشخيص در نظر گرفتهمنظور قابليت انتخابگ

شود تا سطوح اضافه شدن حالل قطبی باعث می شود زیرا

قرمز  جایی طول موجیر نتيجه جابهانرژی تغيير کند و د

 .یا آبی رخ دهد

 سپاسگزاری

     همکاران به ویژه  اساتيد وکليه زحمات  ازجا دارد 

مهندس موسوی و پژوهشکده  دکتر مظاهری، دکتر نظری،
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ساختار فیلتر اثر جایگزینی میله های مسی بجای میله های سیلیکانی در  ،2D-FDTDدر این مقاله با استفاده از شبیه سازی  –کیده چ

، بررسی شده میکرومتر 1.5در طول موج مخابراتی  باند باریک مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی، برای دستیابی به ضریب عبور باال

جایگزینی میله های مسی بجای میله های سیلیکانی میان موجبر ورودی و تشدیدگر و همچنین  شبیه سازی ها نشان دادند کهاست. 

با  بدین ترتیب میان تشدیدگر و موجبرهای ورودی و خروجی می شود. بهتر میدان الکتریکی منجر به تزویج ر،و تشدیدگ موجبر خروجی

که عالوه  حاصل شده استتراهرتز  199.93و فرکانس تشدید  190ضریب کیفیت  ،0.996ضریب عبور  فیلتری باند باریک با ،این تکنیک

 برد، بسیار مطلوب است.برای اهداف آینده مخابرات دور CMOSوچک و سازگاری با فناوری بر بازده عبوری باال، بدلیل ابعاد ک

 . ، ميله مسی، فيلتر باندباریکتشدیدگر بلور فوتونی دو بعدی، -کليد واژه

 

 

Transmission coefficient enhancement of narrow band 2D photonic crystal 

based filter 

EmadReza Soltanian, Kambiz Abedi 

Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 

Abstract- In this paper, the use of copper rods in silicon 2D based photonic crystal filter for 1.5 um communication to 

enhance transmission coefficient was investigated. To simulate the optical behavior of the filter, 2D-FDTD is used. 

Simulations have shown that the replacement of copper rods instead of silicon rods between the input waveguide and 

resonator and also between the output waveguide and resonator, leads to better coupling between them. Thus, by means of 

this technique, transmission coefficient and quality factor of the filter at the resonance frequency of 199.93 Terahertz can 

reach 0.996 and 190, respectively. Because of CMOS compatibility, small size and high transmission efficiency, this narrow 

band filter is suitable for future long distance communication.    

Keywords: Copper rod, Photonic crystal, Resonator, Narrow band filter. 

 

 بهبود ضریب عبور فیلتر باند باریک بلور فوتونی دو بعدی

 عمادرضا سلطانيان، کامبيز عابدی 

 دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ایران
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 مقدمه -1

بلورهای فوتونی به دليل گاف باندی نوری، قابليت کنترل 

ها الکتریکتار متناوب دیانتشار نور و اتالف کم در ساخ

طراحی و ساخت  رایبناسبی م ، به عنوان گزینه]1-2[

، فيبرهای نوری ]3[های خورشيدی ادواتی همچون سلول

، ]8[، حسگرها ]6[، فيلترها ]5[های توان مقسم ،]4[

و سایر ادوات مبتنی بر عملکرد  ]9[مالتی پلکسرها ید

 عالوه بر آن، .مورد توجه بسياری قرار گرفته اند نوری،

بکارگيری در مدارات ی بلورهای فوتونی، مقياس پذیر

با گسترش مخابرات . ]10[را ممکن می سازد مجتمع 

نوری، نياز به فيلترهای نوری که قابليت بکارگيری در 

را دارا باشند، بيش از پيش آشکار شد. مدارات مجتمع 

که بتواند از ميان امواج فيلتر باند باریک، فيلتری است 

ناطيسی، باند باریکی را بخوبی انتخاب کند و الکترومغ

تزویج ميان یک تشدیدگر و موجبر، منجر به عبور دهد. 

اغلب طرح های ارائه شده  ایجاد یک فيلتر خواهد شد.

بتنی بر بلورهای فوتونی مانند طرح برای فيلترهای نوری م

دو مشکل اساسی کمبود  دارای ]12-11[های مراجع 

 2016. درسال ب کيفيت، هستندضریب عبور و ضری

ميالدی، ونگ و همکارانش طرح فيلتر مبتنی بر بلور 

ئه کردند که عالوه بر داشتن ضرایب عبور و اار فوتونی را

آن در دسته کيفيت بسيار باال که منجر به قرارگيری 

فوق باند باریک شد، به دليل استفاده از نقص فيلترهای 

نقطه ای برای ایجاد تشدیدگر، دارای ابعادی بسيار کوچک 

و بدین ترتيب برای استفاده  ]10[ ( استميکرومتر  8×8) 

 .مدارات مجتمع نيز مناسب می باشد در

در  در این مقاله با استفاده از تکنيک بکارگيری ميله مسی

دی الکتریک و بهره گيری از ضریب  ]10[اختار طرح س

، بزرگدر محدوده فرکانسی تراهرتز با مقدار مطلق  منفی

سعی در بهبود هرچه بيشتر ضریب عبور فيلتر مورد نظر 

تفاضل  بعدیدو شبيه سازی های این مقاله با روش داریم.

 .، انجام شده است( 2D-FDTD)  محدود حوزه زمان

 مدل شبیه سازی -2

 ساختار فيلتردیده می شود،  1همانطور که در شکل 

از ميله های  13×13، مبتنی بر شبکه مربعی ]10[

موجبرها،   -1قسمت  سه سيليکانی در هوا و متشکل از

برای ایجاد  است. تشدیدگر-3 ها وبازتاب کننده-2

و  ) نقص خطی ( ميله 6های ورودی و خروجی، موجبر

) نقص نقطه ای ( از ساختار  ميله 1برای ایجاد تشدیدگر، 

ندگی، دو به منظور ایجاد بازتاب کن حذف گردیده است.

در ساختار  عدد 7و به تعداد  برابر 1.5ردیف ميله با شعاع 

با درنظر گرفتن ثابت شبکه در نظر گرفته شده است. 

a=0.6384 شعاع ميلهميکرومتر ، هاa×r=0.1159  و شعاع

برای  نوری گاف باندی ،r×rr=1.5های بازتاب کننده ميله

تراهرتز  232.2تا  157.2در محدوده فرکانسی  TMمود 

تریک سيليکان در فرکانس الکضریب دی .قرار می گيرد

برابر  ميکرومتر 1.5هرتز معادل با طول موج ترا 200کاری 

 درنظر گرفته شده است.  11.4  با

 
 .[10] فيلتر فوق باند باریک : شماتيک1شکل

موج تخت از موجبر ورودی در  TMمود  بدین ترتيب

فرکانس تشدید، توسط تشدیدگر به موجبر خروجی تزویج 

 1به نتایج جدول  2D-FDTDکه با شبيه سازی  می شود

 .آورده شده است 2نمودار آن در شکل  و دست یافتيم

 
 .2D-FDTD: طيف عبور فيلتر حاصل از شبيه سازی 2شکل

می بينيم، فلز  Palicی از داده ها 3همانطور که در شکل 

ندی فيلتر مورد مس در بازه فرکانسی مطابق با گاف با
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 با قسمت حقيقی الکتریکضریب دینظر، دارای مقادیر 

بسيار بزرگتر از قسمت  قسمت حقيقی مطلق و قدر منفی

است که می تواند ميدان را در اطراف خود  موهومی

ی تعدادی از اریم با جایگزینمتمرکز کند. بنابراین انتظار د

 های مسی،با ميله های سيليکانی اطراف تشدیدگرميله

تزویج ميان موجبرهای ورودی و خروجی با تشدیدگر، 

یابد و بدین ترتيب به ضریب عبور بيشتری در بهبود 

 فرکانس تشدید، دست یابيم.

 
  .Palicقسمت حقيقی ضریب دی الکتریک مس از داده های : 3شکل

  نتایج شبیه سازی -3

ی جایگزینی ميله های ای پيمایش بهترین مکان برابر

يله م ، ميله ها را شماره گذاری کرده ایم.4مسی، در شکل 

 را 23تا  10ميله های  را ميله های تشدیدگر، 9تا  2های 

ميله های بازتاب کننده و هر جایگزینی ميله)ها( با 

 ميله)های( مسی را یک حالت می ناميم.

جایگزینی یک ميله مسی -1ته دس چهار رایپيمایش را ب

ميله  جایگزینی یک-2بجای یکی از ميله های تشدیدگر، 

جایگزینی -3مسی بجای یکی از ميله های بازتاب کننده، 

ميله مسی بجای یک جفت از ميله های  )دو(جفتیک 

جایگزینی یک جفت ميله مسی بجای یک -4تشدیدگر و 

جفت ترکيبی از ميله های تشدیدگر و بازتاب کننده، 

مقادیر بيشينه ضریب عبور در  5در شکل  انجام دادیم.

تراهرتز برای تمامی حاالت  202-198محدوده فرکانسی 

 به دليل گستردگی حاالت برایو  دوم اول و های دسته

مورد از آن ها که تنها سه  دسته های سوم و چهارم،

      موجب بهبود ضریب عبور شده اند، آورده شده است.

 
 ک.اریب: شماره گذاری ميله های ساختار بلورفوتونی فيلتر باند 4شکل

 
: بيشينه ضریب عبور در جایگذاری ميله)های( مسی برای 5لشک

و  دوم و سه حالت از دسته های سوم حاالت دسته های اول و تمامی

 چهارم.

نمایان است، بهترین ضریب عبور  5انطور که از شکل هم

با جایگزینی یک جفت ميله مسی بجای ميله های شماره 

نمودار ضریب عبور این حالت در  حاصل می شود. 3و  2

بصورت  1بيه سازی در جدول و نتایج ش 6شکل 

در توضيح این حالت،  ای آورده شده است.مقایسه

 منجر به تزویج 2شماره  توان بيان نمود که ميله مسیمی

ميدان الکتریکی ميان موجبر ورودی و تشدیدگر و  بهتر

ميدان الکتریکی  بهتر منجر به تزویج 3ميله مسی شماره 

 در فرکانس تشدید ميان تشدیدگر و موجبر خروجی

تکنيک منجر می شود که گيری از این خواهد شد. بهره 

، استآمده  7که در شکل  حتی با تغييرات ثابت شبکه

آمده است،  ]10[در  8 برخالف نتيجه ای که درشکل

حاصل  ،درصد در فرکانس تشدید 99ضریب عبور بيش از 

، تر. البته در ازای دست یابی به ضریب عبور بسيار باالشود
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واهد کرد و فيلتر فوق ضریب کيفيت فيلتر، شدیدًا افت خ

 د باریک به فيلتر باند باریک مبدل می شود.بان

 
بدون -1مودار ضرایب عبور فيلتر باند باریک در دوحالت ن: 6شکل

جایگذاری یک جفت ميله مسی با ميله -2جایگذاری ميله مسی و 

  .3و  2های شماره 

 
نمودار ضرایب عبور فيلتر باند باریک با مقادیر مختلف ثابت : 7شکل

  در واحد ميکرومتر  . ’a‘شبکه 

 نتیجه گیری -4

رگيری فلز مس در ساختار اثر تکنيک بکادر این مقاله 

فيلتر فوق باند باریک مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی، 

جهت دستيابی به حداکثر ضریب عبور، مورد مطالعه قرار 

گرفت که مشاهده شد با جایگزینی یک جفت ميله از 

درصد حاصل  99ریب عبور بيش از جنس مس، ض

 اگرچه ضریب کيفيت فيلتر بشدت کاهش یافت،شود. می

اما با توجه به مقدار آن، فيلتر باند باریک حاصل شد و به 

همچنين ابعاد  و CMOSدليل سازگاری مس با فناوری 

مخابرات  آینده آن برای اهداف خت و بکارگيریفيلتر، سا

    بسيار مطلوب است. برد،دور

 .[10]با نتایج  2D-FDTD: مقایسه نتایج شبيه سازی 1جدول 

= Q 
(THz) 

Freq 

(THz) 
T  

1330 - 199.93  

200.08 

مرجع  0.953 200

]10[ 

1410 - 200.08  

200.22 

 دون ب 0.931 200.15

ميله 

 مسی

190 - 199.35  

 200.42 

ها ميله 0.996 199.93

 3و  2

 مسی
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پرداخته شده  شش گوشهنیترید بور با زیرالیه   ORو AND های گرافن پالزمونیکیدر این مقاله به طراحی و شبیه سازی گیت –چکیده 

در حالتی که پتانسیل   TMبا پالریزاسیون  40THz با فرکانس به وسیله موج ورودیهای سطحی ها پالزمون پالزیتوندر این گیت است.

دی به جای  بور شش گوشه دیترین استفاده از شده اند.تنظیم شده است، تحریک  0.3evشیمیایی نوارهای گرافنی در موجبر حدود 

 دهند کهنتایج شبیه سازی نشان می کند.را نتیجه میهای سطحی پالزمون پالریتون کمتر تلفاتبه عنوان زیرالیه،  اکسید سیلیکون

و  14dBتلفات الحاقی برابر و  25dBو  28dBبا زیرالیه دی اکسید سیلیکون به ترتیب برابر  ORو  ANDنسبت تمایز برای گیت های

21dB یها تیگ زینسبت تما باشد در حالی کهمی AND وOR  34 برابر بیبور شش گوشه به ترت دیترین هیرالیبا ز پیشنهادیdB29وdB 

عاد و در عین حال ابو تلفات الحاقی  بهبود نسبت تمایزحاکی از نتایج بدست آمده   است. 4.3dB و 9.7dBبرابر  یو  تلفات الحاق 

 کوچکتر برای گیتهای منطقی مورد نظر است.

 بور شش گوشه دیترين، رینو منطقی هایگرافن، پالزمونيک، گيت -کليد واژه

 

Design and Simulation of Graphene-Based Plasmonic Infrared Logic Gates 

with Hexagonal Boron Nitride Substrate 

Rahim Borumandi, Abbas Zarifkar and Mehdi Miri 

Shiraz, Shiraz University, School of Electrical and Computer Engineering, department of Communications and 

Electronics 

Abstract- In this paper, design and simulation of AND and OR graphene plasmonic gates with hexagonal boron nitride 

substrate is presented. In these gates, surface plasmon polaritons are excited by a 40THz incoming wave with TM 

polarization while the chemical potential of graphene strips is tuned about 0.3ev. Utilizing of thin layers of hexagonal boron 

nitride instead of silicon dioxide as substrate allows less propagation loss of surface plasmon polaritons. Simulation results 

show that the extinction ratios for AND and OR gates with silicon dioxide substrate are 28dB and 25dB and the insertion 

losses are 14dB and 21dB, respectively, while the extinction ratios of the proposed AND and OR gates with hexagonal boron 

nitride substrate are 34dB and 29dB and the insertion losses are 9.7dB and 4.3dB, respectively. Our numerical results show 

considerable improvement in extinction ratio and insertion loss of the presented logic gates along with the advantage of 

smaller dimensions. 

Keywords: Graphene, plasmonic, optical logic gates, hexagonal boron nitride 

های منطقی گرافن پالزمونیکی مادون قرمز با زیرالیه طراحی و شبیه سازی گیت

 شش گوشهنیترید بور 

   و مهدی ميری ظریفکار عبّـاس رحيم برومندی،

 کي. بخش مخابرات و الکترونوتريبرق و کامپ ی. دانشکده مهندسرازي. دانشگاه شرازيش
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 مقدمه -1

پالزمونيک به عنوان روشی جهت کارکردن در ابعاد 

 1تفرق نور کسری از طول موج و غلبه بر محدودیت

اساس ادوات پالزمونيکی انتشار  شناخته شده است.

الکتریک و بين سطح دی 2پالزمون پالریتون های سطحی

ایجاد شده به وسيله فلزات سطحی های مدفلز می باشد. 

 .نجيب مانند طال و نقره در محدوده نور مرئی قرار دارند

يب فلزات نجکمتر، فرکانس با  سطحی هایمدبرای ایجاد 

 .[2]-[1]می باشند زیادیدارای تلفات 

بارزی از  هایگيری گرافن که دارای ویژگیاز طرفی با کار

پالزمون  بيشترشدگی جمله تلفات کمتر، محبوس

و تنظيم پذیری می باشد،  3های سطحی گرافنپالریتون

 وبا فرکانس کمتر  مدهای سطحی گرافنی امکان ایجاد

تلفات کمتر در گرافن   .شودفراهم می کيفيت مورد قبول 

در آن ناشی می شود. همچنين از سرعت باالی حامل ها 

ناشی از مقدار  گرافنسطحی دهایمپذیری تنظيم

موهومی رسانایی گرافن است، که این مقدار موهومی به 

فرکانس کاری، زمان استراحت حامل و پتانسيل شيميایی 

گرافن از  مطلوبهای ویژگی اغلب .[5]-[3]بستگی دارد

در  مدهای سطحی گرافنبيشتر  شدگیجمله محبوس

ادوات پالزمونيکی در صورتی به دست می آیند که الیه 

بسيار  ،گرافن تک الیه مورد استفاده در ادوات پالزمونيکی

گرافن نقش مهمی در  ی زیرالیه درعين حالخالص باشد. 

های اخير به جای کيفيت ادوات پالزمونيکی دارد. در سال

 یکه دارای سطح (2SiO)استفاده از دی اکسيد سيليکون

 بور شش گوشه دیترينناهموار است از عایقی جدید به نام 
4(BN-h) ،  وات گرافن گرافن در ادی به عنوان زیرالیه

همانند  . این عایق جدیدشودپالزمونيکی استفاده می

این عایق  و از طرفی گرافن دارای ساختار دوبعدی است

 به دی اکسيد سيليکون دارد تبهتری نسب خواص نوری

[6] . 

                                                           
 

 

 
1 Light diffraction 
2 Surface plasmon  polaritons 

3 Graphene surface plasmon  polaritons 
4 Hexagonal Boron nitride 

 تئوری کار -2

که از طریق  اش اییگرافن برحسب مقدار پتانسيل شيمي

، بر طبق فرمول تغيير می کند 5الکتریکی یا آالیشبایاس

. برای [7] عمل کندعایق یا رسانا  به عنوان کوبو می تواند

 از باید )cu(پتانسيل شيميایی گرافن ،TMانتشار مد 

 مقدار آستانه
2

hw که در آن باشد بيشترw فرکانس 

  .]7[ ثابت پالنک کاهش یافته است hو ایزاویه

گيت گرافن پالزمونيکی با زیرالیه دی  [8]در مرجع 

 فرکانسی که شبيه سازی شده است سيليکون اکسيد

برخالف زیر  می باشد. (6THz) در ناحيه تراهرتزآن  کاری

گرافن  یبرااکسيد سيليکون چون دیهای متداولی یهال

بور شش  دیترين، می باشدکه از سطح ناهمواری برخوردار 

دارای سطحی صاف و هموار است. برخالف مواد  گوشه

بور  دیترين ،اکسيد سيليکونمتداول همانند دی یبعدسه

است.  یدوبعدی امادههمانند گرافن  شش گوشه

به همراه  بور شش گوشه دیترينی بودن دوبعدخصوصيت 

سبب کاهش نرخ پراکندگی  6سطح صاف و هموار،

در ها و خواص نوری بهتر ، افزایش تحرک حاملهاحامل

های گيت ،این مقاله بنابراین، در .[9]شودیم ادوات گرافنی

( 40THzگرافن پالزمونيکی در فرکانس کاری مادون قرمز)

طراحی و شبيه سازی   بور شش گوشه دیترينیه با زیرال

های گرافن پالزمونيکی با گيت با شده و مشخصات آن

 .می شود ی دی اکسيد سيليکون مقایسه  زیرالیه

 سازیطراحی و شبیه -3

نشان داده  1پيشنهادی در شکل  ANDساختار گيت 

شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود، گيت 

AND شکل که برروی آن  رافنی مستطيلاز یک نوار گ

قرار داده  الکترودهایی از جنس طال با کنترلیدو پنجره

های است. عرض نوار گرافن و پنجره تشکيل شده شده،

، nm0012= 1L، طول نوار گرافنی=nm150Wکنترلی 

 و ضخامت زیرالیه nm502=2L های کنترلی طول پنجره

ل ولتاژ مناسب با اعما است. 0.3nm بور شش گوشه دیترين

                                                           
 

 

 
5Dopping 
6 Scattering rate 
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پتانسيل شيميایی گرافن برای حالت انتشار  به الکترودها،

0.35ev  0.03و برای حالت قطعev .تنظيم شده است 

 

تاژ ، با اعمال ولبور شش گوشه دیترين با زیرالیه AND: گيت 1شکل

ای مدهاز طریق الکترودهای طال و تغيير پتانسيل شيميایی انتشار 

 حاصل شده است. ANDگيت منطق  وشده کنترل  سطحی گرافن

 7تفاضل محدود در حوزه ی زمانبا روش  شبيه سازی،

 توفایل ميدان الکتریکی در حاالپر. انجام شده است

نشان داده   2در شکل  AND گيت برای  منطقی مختلف

 .شده است

ت  های منطقی مختلف گي: پروفایل ميدان الکتریکی در حالت2 شکل

AND ن ب( پروفایل ميدا (1,1)ان گيت در حالت الف( پروفایل ميد

ت(  (0,1)پ( پروفایل ميدان گيت در حالت  (1,0) گيت در حالت

 (0,0).پروفایل ميدان گيت در حالت 

. دیده می شود 3شکلدرپيشنهادی  ORگيت ساختار 

زندر -ماخ تداخلگر یک مشابه در واقع ORگيت ساختار 

گرافن از طریق پتانسيل شيميایی  تغييرباشد که با می

 مدهای سطحیهای کنترلی قادر به کنترل انتشار پنجره

 یبه منزله بایاس الکتریکیاعمال . در واقع خواهيم بود

می منطق صفر بيانگر بایاس الکتریکی عدم  و منطق یک

عرض نوار گرافنی و پنجره های کنترلی  .باشد

                                                           
 

 

 
7  Finite-Difference Time-Domain 

nm150W=زندر-، طول ماخnm6002=1L  ، طول پنجره-

بور  دیترين و ضخامت زیرالیه nm502=2Lلی های کنتر

پتانسيل شيميایی گرافن  باشد.می 0.3nm شش گوشه

 0.03evو برای حالت قطع  0.2evبرای حالت انتشار 

دی اکسيد برای حالتی که زیرالیه  تنظيم شده است.

با کاهش ضخامت زیرالیه به سيليکون انتخاب شود، 

مدهای م انتشار با افزایش شدید تلفات و عد ،200nmزیر

 200nm برابر باضخامت  خواهيم بود و لذامواجه  سطحی

 است.شدهانتخاب

 

رلی های کنت، پنجرهبور شش گوشه دیترين با زیرالیه OR: گيت 3شکل

تشار ر پتانسيل شيميایی نقش کنترل انزندر با تغيي-در دو بازوی ماخ

 کند.را ایفا می ORو پياده سازی منطق  مدهای سطحی

 

 ORگيت در پروفایل ميدان نتایج شبيه سازی برای 

 است. مدهآ 4، در شکل  پيشنهادی

  های منطقی مختلف گيت: پروفایل ميدان الکتریکی در حالت4شکل

OR  ب( پروفایل ميدان (1,1)الف( پروفایل ميدان گيت در حالت 

ت(  (0,1)پ( پروفایل ميدان گيت در حالت  (1,0) گيت در حالت

 .(0,0)ميدان گيت در حالت پروفایل 

طراحی  ORو  ANDبه منظور مقایسه مشخصات گيتهای 

بور  دیترينشده برای دوحالتی که دی اکسيد سيليکون و 
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تایج شبيه به عنوان زیرالیه انتخاب شوند، ن شش گوشه

های گيتخروجی  نسبت توان) 8سازی برای نسبت تمایز

جی در یک به توان خرو  منطقی در حالت ارزش منطقی

، تلفات (9حالت ارزش منطقی صفر برحسب واحد دسيبل

 کوپل شده ورودیسيگنال نوری  توانکاهش ) 10الحاقی

و (های منطقی برحسب واحد دسيبلدر عبور از گيت

)تلفات مدهای حل شده برحسب واحد تلفات مد پایه

 1در جدول  (در نرم افزار لومریکال دسيبل بر سانتی متر

 ارائه شده است. 

 های مختلفهای منطقی با زیرالیه: مقایسه بين گيت1ولجد

تلفات  تلفات مد پایه

 الحاقی

نسبت 

 تمایز

نوع  زیرالیه

 گيت

10534dB/cm 14dB 28dB 2SiO AND 

14165dB/cm 21dB 25dB 2SiO OR 

10204dB/cm 9.7dB 34dB h-BN AND 

13960dB/cm 4.3dB 29dB h-BN OR 

 

 زشود، استفاده اشاهده میهمان طور که در این جدول م

ود باعث کاهش تلفات الحاقی  و بهب بور شش گوشه دیترين

ان که دليل آن را می تو قابل توجه نسبت تمایز شده است

-نسبت به دی  بور شش گوشه دیترين خواص نوری بهتر

دانست. از سوی دیگر، برای حالتی که اکسيد سيليکون 

، نتخاب شده استدی اکسيد سيليکون به عنوان زیرالیه ا

 انتخاب کرد 200nmضخامت زیرالیه را نمی توان کمتر از 

ار بسيار زیاد شده و طول انتش  زیرا تلفات مدهای سطحی

 در آنها بسيار کاهش می یابد تا جایی که مد پالزمونيکی

 بور دیترينها منتشر نخواهد گشت. اما با انتخاب گيت

، تلفات  0.3nmبه عنوان زیرالیه ، با ضخامت  شش گوشه

 .کمی برای مدهای سطحی حاصل می شود

                                                           
 

 

 
8 Extinction ratio 

9 Decibel 
10 Insertion loss 

 جمع بندی -4

نه تنها تلفات  بور شش گوشه دیترين از استفاده بنابراین،

بلکه به دليل  زندبهتری را رقم می تمایزر و نسبت کمت

 سازی ادوات پالزمونيکی بسيارفشرده از نظر ابعاد کوچکتر،

های ، تا جایی که می توان گيتخواهد بود مناسبتر

های گرافن را در زمره گيت طراحی شده منطقی

  پالزمونيکی دوبعدی در نظر گرفت.
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 است. برای این هدف فیبرهای مورد بررسی قرار گرفته فیبر نوری لیزری خطی ر آرایهدر این مقاله تولید سالیتون مولکول د -چکیده 

 Ybا ی  Erند عناصر خاکی نادر مانند عناصر خاکی نادر مانخاصی از آرایه توسط پالس گوسی برانگیخته شدند. فیبر مرکزی آرایه توسط 

 فیبر نوری لیزریسالیتون در آرایه مهندسی سیستم دارند و تولید  پتانسیل خوبی برای کنترل وآرایه های فیبرنوری تقویت شده است. 

-گدله گینزبرتوسط معاسالیتون های پایدار و قدرتمند در آرایه فیبر نوری  تولید از طرفی است.نسبت به سایر روشها بسیار کارآمدتر 

 در فیبر کولمترها، سالیتون مولاز پاراوعه خاصی و با در نظرگرفتن مجم رمالنندگی شدر پا النداو مختلط به خوبی قابل توضیح است.

 محاسبه عددی انرژی قیدی نشان میدهد که سالیتون مولکولهای ایجاد شده پایدار هستند.د. می شو ایجاد خطی مرکزی آرایه

 نداوال -، پالس گوسی، معادله گينزبرگفيبر نوریکليد واژه: ساليتون مولکول، آرایه 

Generation of Soliton Molecules in Linear Fiber Laser Array  

Akram Niknafs*, 1, Hossein Rooholamininejad2, Alireza Bahrampour3 

1, 2 Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 

3 Sharif University of Technology, Department of Physics, Tehran, Iran 

 

Abstract: In this paper, generation of soliton molecule in a linear fiber laser array is investigated. For this purpose, certain 

fibers of this array are excited by Gaussian pulses. The central fiber of the fiber laser array is doped with rare-earth elements 

such as Er or Yb. Fiber arrays has powerful potential for system management and soliton generation in fiber laser array is 

useful compared to other methods. Furthermore, the generation of robust and stable soliton molecules in fiber array can be 

well described by cubic-quintic complex Ginzburg-Landau equation. With a specific set of parameters for the system in the 

normal dispersion regime, soliton molecules are investigated in the central fiber of linear fiber laser array. Numerical 

calculation of binding energy shows that generated soliton molecules are stable. 

Keywords: Soliton Molecules, Optical fiber array, Gaussian pulse, Ginzburg-Landau Equation  

 

 

  فیبر نوری لیزری خطیتولید سالیتون مولکول در آرایه 

 3، عليرضا بهرامپور2، حسين روح االمينی نژاد۱،*اکرم نيک نفس 

 دانشگاه شهيد باهنر، دانشکده فيزیککرمان، ایران،  ۱،2

 ، دانشکده فيزیکدانشگاه صنتعی شریفتهران، ایران،  3
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 مقدمه -1

 ۱93۸اولين بار در سال  برای امواج ساليتونیمشاهده 

در شرایط خاصی ایجاد [. این دسته امواج ۱شد ] گزارش

ی کر و غيرخطاثر و به دليل وجود تعادل بين  هدش

. دهند طول انتشار تغيير شکل نمیدردر محيط  پاشندگی

در این بين ساليتونهای اتالفی در اپتيک و ليزر جایگاه 

را به خود اختصاص دادند. این ساليتونها به دليل  مهمی

وجود تعادل بين بهره و اتالف از یک سو و اثر کر و 

توانند می و ندشول میيشکتسوی دیگر پاشندگی از 

. این ویژگی مهم مسافت طوالنی را با شکل ثابت طی کنند

قرار خاص مورد توجه علوم مختلف که در  ه استباعث شد

  .[2] بگيرند

 مخابرات و رفی با توجه به نياز روزافزون در حوزهطاز  

روشهای جدید اخيرا انتقال اطالعات در سرتاسر جهان، 

. هدف مورد توجه قرار گرفته استبندی اطالعات برای کد

این است که در بستر فيبر نوری و با کمترین هزینه برای 

امکان ارسال اطالعات بيشتر فراهم  ،توسعه زیرساختها

یک راه پيشنهاد شده برای این مشکل، استفاده از  .شود

با این ساليتون مولکولها برای کدبندی اطالعات است. 

پایه  در مبنای دو )بابندی کدبجای ان تکنولوژی ميتو

صفر، یک و پایه  اب(، کدبندی را در مبنای سه )صفر و یک

سرعت انتقال  [. به این ترتيب3]( و یا بيشتر انجام داددو

به این هدف  و کندپيدا می چندین برابر افزایش هاداده

ساليتون . د محقق شودتوانمی کمک ساليتون مولکولها

 طکه با کمک شرای است ساليتونی از چند مولکول، ترکيب

زمان است و همبين آنها انرژی قيدی ایجاد شدهمحيطی 

 شوند.منتشر می

های های فيبرنوری غيرخطی در دههازسوی دیگر آرایه

اخير به عنوان یک ابزار مفيد و دردسترس برای مطالعه 

این آرایه  اند.گرفتههای غيرخطی مورد استفاده قراردهپدی

ها تاکنون در شکلهای تخت، دایروی و بيضوی مورد 

اند و قابليت خوبی برای کنترل و فشرده بررسی قرار گرفته

 ای فيبرهموج در آرایه انتشار .[4]سازی انواع پالس دارند

ثار غيرخطی و آ تاثير پراکندگی، گسستگی نوری تحت

خصوصيات  با در نظر گرفتنتوان گيرد و میصورت می

شرایط ، در ساخت آن و مواد مورد استفادهایه آر فيزیکی

انتشار ساليتون مولکول نياز است خاصی راکه برای توليد و

در این مقاله به توليد  در یک آرایه فيبر نوری ایجاد نمود.

 پردازیم.نوری میهای فيبرساليتون مولکولها در آرایه

 توضیح مدل  -2

که از فيبرنوری است  خطیسيستم مورد بررسی یک آرایه 

هر فيبر با دو فيبر کناری  و عدد فيبرنوری تشکيل شده 9

به  ۷و  3فيبرهای شماره . (۱ ست )شکلاجفت شده

. ساليتون مولکول اندعنوان فيبر ورودی درنظرگرفته شده

را ين فيبر همو  شودتوليد می( ۵مرکزی )شماره درفيبر

 کنيم.برای گرفتن خروجی از سيستم انتخاب می

 

عدد فيبرنوری است.  9آرایه فيبرنوری تخت که شامل : ۱شکل 

و  درنظرگرفته شده ورودیبه عنوان  ۷و  3فيبرهای شماره 

 د.شوفيبرمرکزی به عنوان خروجی استفاده می

 از جمله ها با معادالت مختلفیاز دیدگاه ریاضی ساليتون

مورد النداو -معادله غيرخطی شرودینگر و معادله گينزبرگ

النداو و جوابهای -معادله گينزبرگ گيرند.میبررسی قرار 

به تفضيل مورد بحث نيز در مقاالت متعددی ساليتونی آن 

های متنوعی از جمله ها شکل. این ساليتوننداقرار گرفته

در این  .[6و۵دارند] Tanhو  ,Coshگوسی، سوپر گوسی، 

در  کاربرد فراوانگوسی به دليل  یهاساليتونميان 

-به صورت خاص مطالعه شده رهای نوریفيب مخابرات و

 cubic - quintic معادله از کار پژوهشیاین  در [.۷اند]

Ginzburg - Landau equation (CQGLE)  استفاده شده

معادله شدگی بين فيبرها و با افزودن جمالت جفت است

 :نهایی مورد استفاده به شکل زیر است

(۱)
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دامنه ميدان الکتریکی نرماليزه شده با  nEمعادله در این 
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 نوری به صورتدر فيبر
2

2
0



T
LD  که شودیف میتعر 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 ۱396بهمن  ۱2-۱0      بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 

 

3۵ 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

2  0رعت گروه در فيبر وسپارامتر پراکندگیT  پهنای

 به صورت Zمتغير .تپ در نصف ارتفاع قله است

DL

z
Z  وt 0باT همچنين .ندنرماليزه شده ا، و 

خطی ضریب افت و بهره غيرخطی طيفی،فيلتربه ترتيب 

ضریب شکست  واشباع بهره غيرخطی . در فيبر هستند

این همه  ند.شونشان داده میو با نيز غيرخطی 

و فقط  اندگرفته شدهفيبرها یکسان درنظر ضرایب در تمام

 با بقيهممکن است مرکزی فيبر  طیره غيرخهضریب ب

است، پارامتر پراکندگی  عالمتD .باشد متفاوت فيبرها

دهنده محيط با پاشندگی نرمال و نشان 1Dکه 

1D  باشد. مینشان دهنده پاشندگی آنومالوس

DcLCبه صورت نيز  c یب جفت شدگیضر   نرماليزه

 .[2]شودمی

تولید سالیتون مولکول در آرایه فیبرنوری  -3

 تخت با پالس گوسیلیزری 

بين زنی تونل ی فيبرنوریهامهمترین خصوصيت آرایه

 کیميدانهای الکتریکه دليل اصلی همپوشانی است فيبرها 

 در نهایتو  هاليتونتامين اختالف فاز مورد بين ساو 

اکی استفاده از عناصر خ باشد.توليد ساليتون مولکول می

شود در ساخت فيبرها باعث می Ybیا   Erنادر مانند 

 شدت پالس ورودی و امواجی که از طریق تونل زنی وارد

  د.شوند تقویت شوفيبر می

 تاییدوسالیتون مولکول  3-1

 نندتوااجی که میوهمانگونه که قبال اشاره شد ازجمله ام

منتشر شوند خطی های غيربه صورت ساليتون در محيط

س پالدو  امواج گوسی هستند. در این کار پژوهشی نيز از

 ۷و  3در دو فيبر شماره  به عنوان ورودیمشابه گوسی 

 .شوداستفاده می

 (2)
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رای انتخاب بقيه ب دامنه موج ورودی است.Aکه  

 دقيق هایاز حل CQGLEپارامترهای مربوط به معادله 

این معادله و همچنين مطالعات انجام شده در زمينه 

 CQGLEمعادله  .[۸و6]استمولکول استفاده شدهساليتون

ل ح 1Cو  2Aو به ازای   3,2,1n,..,9را برای  

 08.0zطول نرماليزه زیردر پارامترهایدستهبا کنيم.می

 :شودتوليد میپایداری دوتایمولکول ساليتون مرکزیفيبردر

 )1.0,01.0,01.0,3.0,1,1(),,,,,( D.  

يزر تعداد دور ل وپارامترها در همه فيبرها یکسان مقدار 

 ساليتونانتشار و همچنين مقطع  2در شکل  باشد.می 32

 .تایی نشان داده شده استدوولکول م

 

 

 )آ(

 

 )ب(

خت تتایی که در فيبر مرکزی آرایه دوساليتون مولکول )آ(  :2شکل 

  تایی.دوشکل خروجی ساليتون مولکول  )ب( توليد شده است.

-های اوليه در تشکيل ساليتونکنش بين ساليتونبرهم

که فاصله کند و درصورتیمولکول نقش اصلی را بازی می

مولکول پایداری الزم را پيدا بين فيبرها زیاد باشد ساليتون

کنش در مقياس در موارد عملی این برهمکند. نمی
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افتد. ميزان انرژی ساليتون مولکول ميکرومتر اتفاق می

های تشکيل دهنده مولکول در کمتر از انرژی ساليتون

حالت جدا از هم است. به تفاوت ميان این دو انرژی، 

گویيم. انرژی قيدی معموال برحسب يدی میانرژی ق

تایی دوشود. انرژی قيدی ساليتون مولکول درصد بيان می

 6E%به ميزان  2نشان داده شده در شکل 

 محاسبه شده است.

پارامترها ساليتون مولکول نسبت به تغيير در حالت کلی 

ر د د و با تغييرات بسيار کوچکباشبسيار حساس می

ساليتون مولکول پایداری و تعادل را از  مقادیر پارامترها

 .دهددست می

 تایی سه سالیتون مولکول 3-2

رتبه های باالتر ساليتون توان مبا تغيير پارامترها می

نکات مهم . مرکزی آرایه بدست آوردفيبر نيز دررا  مولکول

پالسهای  نوعدر تعداد ساليتون مولکولها یکی تعداد و 

بر اثر است و دیگر افزایش شدت پالس ترکيبی ورودی 

های کوچکتر و قسمتکه باعث شکست دامنه به تقویت 

ليتون انهایت تشکيل سرها ودار هم قرار گرفتن ساليتونکن

  شود.مولکول مرتبه باالتر می

در  08.0zپارامترهای زیر در طول نرماليزه  تنظيمبا 

 شود:تایی پایدار توليد میلکول سهفيبرمرکزی ساليتون مو

)1.0,02.0,01.0,08.0,0,1,1(),,,,,,( 0 D . 

فقط پارامتر تقویت غيرخطی درفيبرمرکزی با سایر فيبرها 

تعداد دور ليزر است. مشخص شده 0متفاوت است که با 

و انرژی قيدی ساليتون مولکول توليد شده  ۱۸

%5.4E انتشار و همچنين  3در شکل باشد. می

 .ساليتون مولکول سه تایی نشان داده شده است مقطع

 

 )آ(

 

 )ب(

)آ( ساليتون مولکول سه تایی که در فيبر مرکزی آرایه تخت : 3شکل

 توليد شده است. )ب( شکل خروجی ساليتون مولکول سه تایی.

 گیرینتیجه -4

 خطی ليزری پژوهش با تنظيم پارامترهای آرایهدراین 

فيبر نوری و استفاده از پالس گوسی به عنوان ورودی، 

پایدار در فيبر تایی سهتایی و دوساليتون مولکولهای 

نکته مهم در توليد این  .ليد شده استمرکزی این آرایه تو

توجه به انرژی قيدی پایدار بودنشان با ساليتون مولکولها، 

ت مخابراصنعت دراست که استفاده از آنها رامحاسبه شده

  کند.امکان پذیر می
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 ی مورد بررسینمونه مورد بررسی قرار گرفته است. ری لیزریبرداخارجی بر میزان ماده DCالکتریکی  مقاله تاثیر میدان ایندر  –چکیده 

 10فرکانس  ،نانوثانیه 10با طول پالس  Nd:YAG باشد که در محیط آب مورد تابش پرتو یک لیزر می( مس %65 –روی  %35آلیاژ برنج ) از

و با اعمال میدان الکتریکی بصورت عمود بر یکی بدون اعمال میدان الکتردهی در دو شرایط قرار گرفته است. تابشپالس  1500و با  هرتز

با استفاده  به ترتیب نانوذرات حاوی محلول کلوئیدی های ایجاد شده بر روی هدف و خواص نوریحفره مسیر پرتو لیزر  انجام شده است.

لیزری از  برداریمادههنگ آدهد نتایج نشان می  مورد مطالعه قرار گرفت. UV- Visجذبی اپتیکی  طیف سنج و از میکروسکوپ نوری

 یابد.به میزان قابل توجهی افزایش می در حضور میدان الکتریکی هدف برنجی

 .يدان الکتریکی خارجیمبرداری ليزری، برداری، ليزر پالسی نانوثانيه، مادهرنج، آهنگ مادهآلياژ ب -کليد واژه

The effect of external electric field on the ablation rate from the brass 

target in deionised water 

Khosravi Atiyeh, Mozaffari Hossein, Mahdieh Mohammad Hossein  

Department of Physics, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran Iran 

Abstract- In this paper the effect of external DC electric field on the ablation rate was studied. The sample is brass alloys 

(35% Zn - 65% copper), which is exposed to radiation from a Nd:YAG laser beam with  pulse duration of 10 ns and 10Hz 

repetition rate. Furthermore, in each case, the target was irradiated by laser beam with 1500 pulses for a total time of 2.5min. 

The radiation was carried out in two conditions, with and without the electric field perpendicular to the laser beam path. The 

craters formed on the target and the optical properties of the colloid solution containing nanoparticles were studied using 

optical microscopy and UV-Vis optical absorption spectrometry, respectively. The results show that the external electric field 

can significantly influence the ablation rate and consequently the concentration of nanoparticles in water. 

Keywords: Brass alloy, ablation rate, nanosecond pulse laser, laser ablation, external electric field.  

 

 

ب آبرداری لیزری از هدف برنج در محیط  اثر میدان الکتریکی خارجی بر میزان ماده

  دیونیزه

 هیمهد نيمحمد حس ،عطيه خسروی، حسين مظفری 

 دانشکده فيزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
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 مقدمه -1 

فردی در مقابل شرایط خواص منحصر به مواد در ابعاد نانو،

 یهای متداول برای تهيهیکی از روشدارند.  توده

کنش بر همهای پالسی و پرتو ليزرده از استفا ،ذراتنانو

 کندوسوز"تحت عنوان  روش باشد. اینمی با مواد هاآن

 استفاده از آن انواع نانوذرات شود و باشناخته می "ليزری

ساخته شده  ها و فلزاتها، نيمه رسانادی الکتریک اعم از

خصوصيات نانوذرات فلزی، برجسته یکی از  .]1[است

به عنوان  باشد.ها میسطحی در آنمون بودن تشدید پالس

مس( دارای تشدید  -مثال نانوذرات برنج )آلياژ روی

 رياخ یهادر دهه .]2[باشدمیپالسمون سطحی پایداری 

انجام شده  یزريل کندوسوز یبر رو یاريمطالعات بس

 اريبس رايکه اخ عیما طيدر مح یزريل کندوسوزاست. در 

 طيعنوان محبه عاتیمامورد توجه قرارگرفته است، از 

که  عیما کی. هدف در داخل شودیواکنش استفاده م

 یو پرتو رديگیباشد، قرار م یآل االتيس ایآب  تواندیم

با این روش  .[3]شودمی دهيبر سطح آن تاب یزريمتمرکز ل

 هایی است.ارای محدودیتد های فراوانوجود مزیت

طور نمونه ه)بسرعت توليد نسبتا کم، ترین محدودیت مهم

کنش ليزر با سطح و . شرایط برهماست (چند گرم در روز

توليد نانوذرات در حضور ميدان الکتریکی تحت تاثير قرار 

توليد  قيقات نسبتا گسترده رویحرغم تعلیگيرد. می

در  ،کنشی مختلفهای برهمذرات کلویيدی در محيطوننا

در  ليزری در مایعاتکندوسوز بررسی فرآیند  یزمينه

خارجی تحقيقات اندکی در حضور ميدان الکتریکی 

ترین تحقيقات در این زمينه . بيشباشددسترس می

ها با استفاده از آن. تاس G.W.Yangمربوط به گروه 

با   Q-switched Nd:YAGس پال زريل کیدوم  کيهارمون

 یمواد افزودن ایو  زوريکاتال چيبدون ه، ns10 طول پالس

در  زهيونیدر آب د ومياز ژرمان یزريل یبردارماده ،یآل

انتشار پرتو انجام  یعمود بر راستا یکیالکتر دانيحضور م

  یمالاع یکیالکتر دانيم رييدادند و مشاهده کردند با تغ

 ديتول 2GeO نانوذرات از یمتفاوت یهاشکل توانیم

ش هدف اصلی این کار پژوهشی، بررسی نق .]6، 5، 4[کرد

ليزری آلياژ برنج در برداری فرآیند مادهميدان الکتریکی بر 

 باشد. تاثير آن بر آهنگ توليد نانوذرات می آب دیونيزه و

 تجربیروش  -2

 مس( با ابعاد %65 -روی %35ژ برنج ) نمونه آليا

 6/81/23/0آب  ليترميلی10در سانتی متر مکعب

ور هزیر سطح آب، غوط مترسانتی 1ع دیونيزه به ارتفا

با ) Nd:YAGیک ليزر پرتو با استفاده از نمونه است. 

،  نانومتر 1064نانوثانيه، طول موج  10پهنای پالس 

 مختلف ینقطه 4پالس در  6000با  (هرتز10آهنگ تکرار

 دقيقه 10در مدت ( و پالس 1500در هر نقطه  )

روی سطح هدف ليزر بر  یقطر باریکه شد. دهیتابش

ار شزر، و و انرژی ليبود. با توجه به قطر پرت ميکرومتر 150

  .محاسبه شدمتر مربع ژول بر سانتی 39در حدود  ليزر

 

برداری ليزری در حضور : طرحواره چيدمان آزمایش ماده1شکل 

 ميدان الکتریکی خارجی

ن ، ميدان یکنواختی بياختالف پتانسيل الکتریکیبا اعمال 

دهی ه عمود بر مسير پرتو ليزر ایجاد شد و تابشدو صفح

ی طرحوارهاختالف پتانسيل مختلف صورت گرفت.  5در 

 آمده است. 1چيدمان آزمایش در شکل 

 نتایج و بحث -3

های ایجاد شده ( تصاویر ميکروسکوپ نوری حفره2شکل )
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 دهد.دهی در سطح نمونه را نشان میدر اثر تابش

 
 یشده در کندگ جادیا یهاحفرهسکوپی تصاویر ميکرو:  2شکل 

ولت بر سانتی متر  0 الف( هایپالس و ميدان 1500ليزری برنج در 

ولت بر  15 (تولت بر سانتی متر  10  پ(ولت بر سانتی متر  5 ب(

 ولت بر سانتی متر 20ث( سانتی متر و

و  روسکوپ نوریبا ميک تصاویر آناليز های حاصل ازداده 

که با دهند مینشان  Image Jتصویر نرم افزار پردازش 

یابد. در ها افزایش میدهانه و قطر عمق افزایش ميدان،

یابد. با گسترش میپالسما  یطول فرآیند کندگی، توده

از جمله  پالسما اعمال ميدان الکتریکی ذرات باردار

يدان خارجی قرار تحت تاثير یک م  هاها و یونالکترون

اردار زمانی  این ذرات بو   یع فضاییگيرند. بنابراین توزمی

 رند،يگمیمخالف قرار  یهاجهت کند. ذرات در تغيير می

 پخش [.7،8]شودیمشدگی پالسما به پخش که منجر

شود و شدگی منجر به افزایش انرژی رسيده به سطح می

ی شود. از طرفی پالسمادرنتيجه عمق کندگی بيشتر می

ورت یک منبع حرارتی طور مستقل به  صهب ایجاد شده

 ی بهکنش داشته و باعث انتقال انرژرهمموضعی با هدف ب

شدگی با گسترش و پخش .]9[گرددسطح هدف می

تری از پالسما در حضور ميدان، قسمت فضایی بزرگ

کند. بنابراین برداری شرکت میپالسما در فرآیند ماده

 . در نتيجه باتواند ایجاد کندتری میبزرگ با قطر حفره

ایجاد  یقطر حفره الکتریکی خارجی،افزایش شدت ميدان 

غييرات تبه ترتيب روند  5و  4شکل شود. تر میشده بزرگ

ایجاد شده باافزایش شدت ميدان  یقطر و عمق حفره

 .دهندالکتریکی اعمال شده را نشان می

 

عمال : نمایش تغييرات قطر حفره با افزایش ميدان الکتریکی ا4شکل 

 شده

 
 عمال: نمایش تغييرات عمق حفره با افزایش ميدان الکتریکی ا5شکل 

 شده

ها، یک هندسه مخروطی شکل با توجه به پروفایل حفره

ا [. با این فرض و ب10برای هر حفره در نظر گرفته شد]

توجه به قطر و عمق بدست آمده و چگالی آلياژ برنج، 

 روند سبه گردید.مقدار ماده کنده شده در هر پالس محا

نيز  برداری نسبت به ميدان الکتریکیتغييرات آهنگ ماده

 نشان داده شده است. 6در شکل 

 
 س با: نمایش روند تغييرات مقدار ماده کنده شده در هر پال 6شکل 

 کتریکیلاعمال ميدان ا

دهند با اعمال ميدان طور که نتایج نشان میهمان

يد در نتيجه سرعت تول الکتریکی مقدار ماده کنده شده و

ميزان غلظت برای بررسی  باید.محصول افزایش می

 نانوذرات توليد شده، طيف جذبی اپتيکی محول کلوئيدی

 آورده 7نتایج آن در شکل مورد بررسی قرار گرفت. که 

ست با مشخص ا 7 طور که در شکلهمان .شده است

افزایش اختالف پتانسيل و در نتيجه افزایش ميدان 

 جذب  افزایش می یابد. یبيشينه ،یکی خارجیالکتر

های پالسمونی طيف جذبی، بيانگر مقدار انرژی که قله

 باشند.توسط نمونه جذب شده است، می
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روش توليد شده با  نانو ذرات کلوئيدی برنج : طيف نمونه7شکل 

  الکتریکی هایبرداری ليزری در آب دیونيزه در حضور ميدانماده

توان برای محاسبه و تعيين غلظت یاز طيف جذبی م

ی، ها با افزایش ميدان اعمالاستفاده کرد. در این نمودار

 توليد شده افزایش پيدا یجذب و در نتيجه مقدار ماده

 حاالت یکننده تعيين نانوساختارها تقارنکرده است. 

 تعداد با حاالت این تعداد و است هاآن شدن قطبيده

 ذراتجذبی  طيف .]11[است مرتبط پالسمونی هایقله

 فقط هستند، تقارن ترینبيش دارای که کروی کوچک

ظاهر  قطبی دو صورتهب تنها که چرا دارند قله یک

وذرات توليد ، نانتوان نتيجه گرفت کهبنابراین می شوند.می

 .شکل کروی دارند احتماال اغلب شده

 گيرینتيجه -4

ارجی بر خ DCميدان الکتریکی  ريمطالعه تاث نیدر ا

 یبرا یزريل یبردارماده ندیآتوسط فر برداریآهنگ ماده

 جی. نتادیگرد یبررس دیونيزه آب طيدر مح برنجی هدف

ميدان اعمالی،  شیآمده نشان دادند که با افزا بدست

و در شوند تر ایجاد میقطر و عمق بزرگ هایی باحفره

 برداری در هر پالس  که همان آهنگ مادهنتيجه ماده

 یابد.برداری است، افزایش می
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 دمان الکترولیز پالسمایچییک الکترولیز معمولی محلول آبی کلرید سدیم با الکترودهای آهنی و نیز  دستگاهدر این مقاله از  –چکیده 

د که آهنگ تولید نده نشان می ها آزمایش شود. ( استفاده میIIIسنتز هیدرواکسید آهن ) جهتکاتد مسی آند آهنی و با  کاتدی

مانده  جا از محلول نهایی به UV-Vis جذبی سنجی طیفهیدرواکسید آهن در الکترولیز پالسما خیلی بیشتر از الکترولیز معمولی است. 

مولی است و به ترولیز معدر محلول الکترولیز پالسما بسیار بیشتر از الک Fe+3یون  کند که غلظت این نکته را فاش میاین دو الکترولیز  از

 حاکی از افزایشالکترولیز معمولی طیف جذبی محلول  ،تولید هیدروکسید آهن در آن بیشتر بوده است. از طرف دیگر مقدار دلیلهمین 

میزان  کاهش در نتیجه های کلریدی آهن و به کمپلکس Fe+3های  توان با تبدیل یون . این افزایش را میاست در آن یون کلر غلظت

 دانست. بدیل آنها به هیدروکسید آهن مرتبطت

 پالسما، تخليه الکتریکی فشار جو، محلول الکتروليتی، یون آهن. -کليد واژه

Atmospheric Pressure Electrical Discharge Plasma Electrolysis of Sodium 

Chloride Aqueous Solution for Synthesis of Iron (III) Hydroxide 

Rahim Ranjbari, Masoud Rezvani Jalal 

Department of Physics, Malayer University, Malayer 

Abstract- In this paper the conventional setup for electrolysis of sodium chloride aqueous solution with iron electrodes and 

also a cathodic plasma electrolysis setup with iron anode and copper cathode is used to synthesize iron (III) hydroxide. 

Experiments show that the production rate of the iron hydroxide in plasma electrolysis is very higher than the conventional 

one. UV-Vis absorption spectroscopy of the final solutions leftover from the two electrolysis setups reveals the point that the 

concentration of the Fe+3 ion in the solution of plasma electrolysis is far more than that of conventional one and for this 

reason the production rate of the iron hydroxide is more than it. On the other hand, the absorption spectrum of the 

conventional electrolysis solution is representative of increase in chlorine ion in it. This increase can be related to the 
conversion of Fe+3 ions to chloride complexes of the iron and, hence, decrease in their conversion to the iron hydroxide.  

Keywords: Plasma, Atmospheric-pressure electrical discharge, electrolytic solution, Iron ion. 

برای سنتز  کلرید سدیم آبی پالسمای تخلیه الکتریکی فشار جو محلول الکترولیز

   IIIهیدرواکسید آهن 

 رحيم رنجبری، مسعود رضوانی جالل

 گروه فيزیک دانشگاه مالیر، مالیر
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 مقدمه -1

، ها گازی یونيده است که شامل یون يطمح سما یکپال

بر همکنش پالسما د. باش های خنثی می اتمها و  الکترون

مانند جامدات، مایعات و گازها های دیگر  با محيط

از بين این نتایج جالبی در بر داشته باشد. تواند  می

ها به خاطر پتانسيل  محلولفرایندها، اندرکنش پالسما با 

ایجاد  اییيشيم-های پالسما واکنش انجام برای یی کهباال

. این [1] اخيراً مورد توجه زیادی قرار گرفته است کند می

ئله برهمکنش پالسما با مساست که  آنقدر زیاد اهميت

در  اییيفيزیکی و شيم های اتفاقها و اینکه چه  محلول

اساسی جامعه  های سوالبه یکی از  دهد میرخ  آن

و هم اکنون نيز  است شده تبدیل 2015 سال پالسما در

دهی به  پژوهشگران بسياری مشغول بررسی و پاسخ

 .[2] های مختلف این سوال هستند جنبه

توان به پالسمای حاصل از تخليه  ها میاز انواع پالسما

کرد. به تازگی، الکتریکی در یک محيط گازی اشاره 

 های الکترودبين  الکتریکی تخليهپژوهشگران با ایجاد 

اند.  نانوذرات شده سنتزقادر به  ها حلولمفلزی و سطح 

های  شيرائی و همکارانش با استفاده از محلولبرای مثال، 

مختلفی مانند نيترات نقره، هيدروکلرید طال، کلرید آهن و 

توانستند  متنوعها و گازهای  الکترود و نيزکلرید سدیم 

 توليد کنند مغناطيسی آهن نانوذرات نقره، طال و اکسيد

از یک چيدمان ساده الکتروليز  مقاله حاضردر  .[4و3]

بر  ی کاتدیبررسی تاثير پالسمابرای در فشار جو پالسما 

 شود. کلرید سدیم با آند آهنی پرداخته می محلول

است که ابتدا نحوه انجام  مقاله به این صورت ساختار

ارائه  UV-Visو  XRDشود. سپس نتایج  آزمایش ذکر می

گيرد. در نهایت  بررسی قرار می گردد و مورد بحث و می

 .آورده می شودهم نتيجه گيری 

 انجام آزمایش -2

الکتروليز پالسما، از یک منبع تغذیه برای انجام آزمایش 

آهنی و مسی و نمک کلرید سدیم های  ولتاژ باال، الکترود

استفاده شد. ابتدا یک محلول غليظ کلرید سدیم به غلظت 

گردید. سپس این درصد وزنی در آب مقطر تهيه  15

مایش قرار آز تحت راست-1طبق چيدمان شکل محلول 

به عنوان  متر( ميلی 3آهنی )به قطر  گرفت. از یک ميله

 متر( ميلی 5/1تيز مسی )با قطر  آند و از یک سيم نوک

به محلول واقع است سطح ميلی متر از  1فاصله که در 

 .استفاده گردیدعنوان کاتد 

 

 برای بررسی برهمکنش پالسما با محلول. : چيدمان آزمایش1شکل 

 

 با توجه به جهت دیود مشخص است که جریان الکتریکی

باشد  میدر بيرون از محلول از سمت مس به سمت آهن 

ها از نوک مس به سطح  الکترون عبارت دیگر بهیا و 

لتاژ منبع . وکنند از طریق کانال پالسما حرکت میمحلول 

تغيير است. برای شروع  قابل ولت کيلو 12تا  0تغذیه از 

ولتاژ منبع به صورت اندک اندک افزایش آزمایش، ابتدا 

 ایجادتخليه الکتریکی پایدار یک شود تا وقتی که  داده می

در حقيقت پالسمای تخليه الکتریکی تشکيل شده . شود

يز )در اینجا کاتد( در نقش یکی از الکترودهای الکترول

خاطر به چنين چيدمانی  کند و به همين ایفای نقش می

به محض  شود. نيز گفته می ی کاتدیپالسما الکتروليز

شروع  آهنی آنداز سمت  رنگی ابر زرد کم تشکيل پالسما

دقيقه کل  30د از حدود کند و بع ل شدن میيبه تشک

ول نيز . در محل تماس پالسما با محلگيرد بشر را فرا می

نگ در حين ر ابر زردشود.  های ریز گاز خارج می حباب

کنش با محلول نزدیک به برهمکنش با پالسما و نيز برهم

شود و  قرمز تبدیل می-نارنجیکم به یک پودر  پالسما کم

 کند. بشر رسوب پيدا می تهدر 

ليز معمولی برای اینکه آزمایش فوق با یک آزمایش الکترو

مقایسه باشد یک چيدمان دیگر  با مشخصات مشابه قابل

در محلول فرو  فلزی )آهن(الکترود به نحوی که در آن 

واضح است که چپ طراحی شد. -1رفته باشد طبق شکل 

در این آزمایش پالسما هيچ نقشی در الکتروليز ندارد و 

، ولتاژ، ناز هر لحاظ )جریا شرایط اینکه فقط به خاطر

شکل سيگنال و ...( با آزمایش الکتروليز پالسما یکسان 
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به محض شروع است.  باشد چنين آزمایشی طراحی شده

 آند درکه ابر زرد رنگی  گردد آزمایش باز هم مشاهده می

 آهنگشود.  آهنی تشکيل شده و در ظرف پخش می

متر از قرمز خيلی ک-به پودر نارنجی زرد این ابرتبدیل 

قبل، در به مانند آزمایش  باشد. مورد الکتروليز پالسما می

 ی شود.های گاز ایجاد م اطراف کاتد مسی نيز حباب

فتالين به  لودر هر دو آزمایش افزودن چند قطره فن

دهد که در نزدیکی محل تماس پالسما  محلول نشان می

السما( و نيز محل تماس کاتد با محلول )الکتروليز پ

رنگ محلول  معمولی( زبا محلول )الکترولي آهنیور  غوطه

که نشانگر بازی شدن محلول در  کند تغيير میبه بنفش 

های آندی  از طرف دیگر واکنش باشد. اتدی میکنواحی 

پس، . [4] شوند يز موجب اسيدی شدن نواحی آندی مین

که بسته به اینکه  این استانتظار در انتهای آزمایش 

خاصيت اسيدی آند کداميک  خاصيت بازی کاتد یا

. باشد اسيدییا  و بازیتر باشند محلول نهایی  غالب

ول نهایی الکتروليز د که محلنده ها نشان می آزمایش

نهایی الکتروليز معلولی  محلولبيشتر و  pHپالسما دارای 

 باشد. اوليه می کلرید سدیم کمتر از محلول pHدارای 

 XRDنتایج  -1-2

قرمز تشکيل شده در الکتروليز پالسما -جیناز پودر نار

 ظرفعکسی از  2گرفته شد. در شکل  XRDپراش 

  شده است. آورده الگوی پراشآزمایش و 

 

قرمز، شکل باال، -تصویری از چيدمان آزمایش و ماده نارنجی :2شکل 

 .، شکل پایيناز الکتروليز پالسما به دست آمدهپودر  XRD و

با الگوهای استاندارد نشان  XRDی الگواین مقایسه 

دهد که محصول الکتروليز پالسما شامل هيدروکسيد  می

باشد. محصول بسيار  می 3Fe(OH)مول ( با فرIII) آهن

اندک الکتروليز معمولی نيز از هر لحاظ شبيه به محصول 

این پودرها جذب آهنربا فراوان الکتروليز پالسما است. 

باشند. در  می شوند و به همين خاطر غيرمغناطيسی نمی

نيز دیده  NaClنمونه اندکی کلرید سدیم  XRDالگوی 

 از محلولپودر جداسازی  ناشی از خطایمی شود که به 

 .گردد می بر کلرید سدیم

 UV-Visنتایج  -2-2

پودر و صاف کردن محلول هر آزمایش، بعد از جدا کردن 

گرفته شد تا تاثير  UV-Visها طيف  از هر یک از محلول

به دست آید. در  بر محتوای یونی آنها مربوطه الکتروليز

 برای سادگی اند. ها نشان داده شده این طيف 3شکل 

سدیم قبل از  محلول کلرید UV-Visمقایسه، طيف 

 چين نشان داده شده است. ورت نقطهالکتروليز نيز به ص

 

سدیم بعد از الکتروليز  حلول کلریداز م UV-Vis: طيف جذبی 2شکل 

شکل پایين. نمودار پالسما، شکل باال، و بعد از الکتروليز معمولی، 

سدیم قبل از  ربوط به طيف جذبی محلول کلریدن مچي نقطه

 باشد. الکتروليز می

 

هيچ جذبی  اوليه سدیم کامالً واضح است که محلول کلرید

شفاف  عمالًدر بازه طيفی مورد مطالعه ندارد و در این بازه 

. از این رو هر نوع جذبی که به این نمودار بعد از باشد می

 ند الکتروليز خواهد بود.از فرای ناشی شودالکتروليز افزوده 

های  موج در طول مانند اکثر مواد نيز این محلول البته
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دارای جذب بسيار باال است. یک جذب  nm 250کمتر از 

نشأت  یدیون کلر ازکه  دارد nm 270ضعيف هم در 

در دهند که  نشان می UV-Visی . نمودارها[5] گيرد می

 nm 240در  جدید الکتروليز پالسما دو قله جذبی محلول

نيز بدون الکتروليز معمولی . اند ظاهر شده nm 350و 

 ناحيهکل نمودار جذب را مخصوصاً در  ایجاد قله جدید

nm 270  با بررسی این تغييراتده است. يکشباال 

 توان تاثير پالسما بر محلول را به دست آورد. می
 

 بحث و بررسی -3

قی که در الکتروليز بررسی شده در فوق، اتفانوع در هر دو 

افتد برای هر دو یکسان است و تفاوت آنها  آند آهنی می

[ 4همانطور که در مرجع ]در ناحيه کاتدی است.  بيشتر

ذکر شده است یک اتم آهن در آند آهنی با از دست دادن 

رد محلول شود و وا سيد میاک Fe+2دو الکترون به صورت 

ر د .پوشاند د و به مرور کل فضای محلول را میگرد می

کاتد نيز وارد شدن الکترون به محلول چه از طریق  سمت

)الکتروليز  آهنی ميلهپالسما )الکتروليز پالسما( و چه 

 واکنشموجب الکتروليز مولکول آب از طریق  معمولی(

از  الذکر( های فوق )به شکل حباب 2Hزیر و خروج گاز 

 شود: ناحيه کاتدی می pHمحيط و باال رفتن 

(1)   OHHeOH 242 22
 

از طریق واکنش های متعددی  Fe+2های  درصدی از یون

 تبدیل شوند برای مثال: Fe+3توانند به یون  می

 (2) 








OHFeOHFe

ClFeClFe
32

3

2

2

*

222 

الکتروليز  و دومی در ناحيه کاتدیکه اولی در ناحيه آندی 

رخداد قابل  *OHرادیکال آزاد ایجاد  دليلبه  پالسما

های پالسما با  کترونبرخورد ال در *OHرادیکال  باشد. می

در الکتروليز معمولی که  لیمولکول آب ایجاد می شود و

خبری از برخورد الکترونی نيست چنين رادیکالی امکان 

های جذبی  دارای قله Fe+3یون از آنجا که  تشکيل ندارد. 

چنين باال -3شکل از است  nm 350و  nm 240در 

سما با محلول که در برهمکنش پال شود میاستنباط 

از طرف دیگر توليد شده است.  Fe+3مقادیر زیادی یون 

پایين حاکی از -3در شکل  هایی چنين قلهعدم ظهور 

در الکتروليز معمولی  Fe+3بسيار کم( یون  مقدارنبود )یا 

در الکتروليز  Fe+3 زیادهمين غلظت در حقيقت  .باشد می

 یعنی) آن سما است که باعث شده محصول نهاییپال

3Fe(OH)) :از طریق واکنش زیر بسيار بيشتر باشد 

(3) 
3

3 )(3 OHFeOHFe   

الکتروليز معمولی را  nm 270باال رفتن جذب در محدوده 

 اکثراین یون . کرد مرتبط Cl-به زیاد شدن یون  توان می

، FeCl+2 یها را از طریق تشکيل کمپلکس Fe+3های  یون
+1

2FeCl ،3FeCl  1و-
4FeCl پوشيده نگه  ت آببه صور

( 3از طریق واکنش ) 3Fe(OH) تشکيلو مانع از  دارد می

 دهد. محصول نهایی را کاهش می ،از این رو، و گردد می

 گیرینتیجه -4

 آبیلکتروليز معمولی محلول مقایسه الکتروليز پالسما با ا

توليد  3Fe(OH)دهد که محصول  نشان میسدیم  کلرید

بيشتر از الکتروليز معمولی  شده در الکتروليز پالسما بسيار

 توليدبيشتری  Fe+3یون در الکتروليز پالسما است. 

 *OHکه علت آن را می توان به رادیکال آزاد شود  می

از . ایجاد شده در برهمکنش پالسما با محلول بيان کرد

های  با یونموجود در الکتروليز معمولی  Fe+3طرف دیگر 

کلریدی  های تشکيل کمپلکس محلول درونکلرید 

شدیداً کاهش  3Fe(OH)توليد به همين دليل د و ده می

که  کردگيری  گونه نتيجه اینتوان  می .یابد می

شيميایی در برهمکنش پالسما با -پالسماهای  واکنش

 دارند.الکتروليز  اجرای محلول تاثير به سزایی در روند
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کي و فیزیکي مناسب است. با ویژگي های اپتی از مباحث با اهمیت در طراحي و ساخت قطعات نیمرسانای آلي، ساخت زیرالیه –چکیده 

های نشاني بر زبری سطح و مقاومت الکتریکي الیهنشاني و همچنین تغییر در آهنگ الیهدر این مطالعه تأثیر دماهای مختلف حین الیه

متری نازک نانوالیه. بدین منظور گرفت، مورد بررسي قرار است نشاني شدهالیه BK7زیرالیه ای از جنس ر که بنازک رسانای شفاف 

نشاني مختلف، های الیهدر دما و آهنگ DCروی زیرالیه به روش کندوپاش ( ITOرسانای شفاف اکسید اینیدیوم آالییده شده با قلع )

نشاني بررسي شد. طیف عبوری در ناحیه مرئي بوسیله دستگاه پوشش داده شده است. تأثیر گرمادهي در دو محیط خأل و هوا پس از الیه

است. کیفیت و زبری سطح گیری شده ویي و مقاومت الکتریکي سطحي پوشش توسط دستگاه پروپ چهارسر اندازهطیف سنج دو پرت

زبری نشاني، تأثیر بسزایي در کاهش بررسي شد. نتایج حاصل از آنالیزها نشان داد که کاهش آهنگ الیه AFMمیکروسکوپ  قطعه توسط

 ها دارد.فیلم و مقاومت الکتریکي نمونه خطي سطح

 نشاني، مقاومت الکتریکيح، طیف عبوری، الیه(، زبری سطITOاکسید قلع و اینیدیوم) -کلید واژه

Experimental investigation of  substrate temperature and deposition rate on 

physical properties of  ITO thin film 

Arezoo Moshabaki 1, Erfan Kadivar 1, and Alireza Firoozi Far1 

 

 

 

Abstract-  In this work, the effect of substrate temperature and rate deposition  on the electrical, optical, and 

morphology  of ITO thin film  coated  by DC magnetron sputtering system on BK7 substrate have been 

experimentally investigated. After the deposition process, some of the sample were annealed in vacuum and air.  

The transmission spectra were measured before and after the annealing by spectrophotometer. The sheet resistance 

was measured with four-point tester.  The surface topology was analyzed by an atomic force microscopie (AFM). 

Our experimental results indicate that the resistance and line roughness decreases by decreasing deposition rate. 

. 

Keywords: ITO thin film, Substrate temperature, Deposition rate, DC magnetron sputtering 

  ITOنازک نانومتری فیلم  فیزیکي نشاني بر خواص آهنگ الیه و دما بررسي اثر 

1عرفان کدیور، 1آرزو مشبکی اصفهانی
 1عليرضا فيروزی فر ،

 دانشکده فيزیک دانشگاه صنعتی شيراز .1

1. Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran 
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 مقدمه -1

های فراوانی در راستای بهبود های اخير فعاليتدر سال

های نازک رسانای شفاف خواص اپتيکی و الکتریکی الیه

صورت گرفته است. اکسيد اینيدیوم آالیيده شده با قلع 

(ITO) الکتریکی و اپتيکیدارا بودن خواص ، به دليل 

ترین مواد مورد استفاده جهت مناسب، یکی از پرکاربرد

 [.1]رودهای رسانای شفاف به شمار میالیه نشانیهالی

داشتن ، به دليل ITOنشانی شده با ماده های الیهبستره

و  موجی مرئی( در ناحيه طول%80)حدود  باال تراگسيل

کاربردهای  ( ~cm 10-4 Ωمقاومت الکتریکی پایين )

 [.2-6]متفاوتی در صنایع دارند

ادی بر خواص تاثير زی ITOزبری سطح الیه نازک 

و  های فتوولتاییسلولانواع الکتریکی و نيز طول عمر 

نتایج آزمایشگاهی دارد.  (OLED)دیودهای نورگسيل آلی 

های رسانای دهد که اگر زبری سطح پوششنشان می

 ساخته شده، سلولبيشتر باشد،  شفاف از یک مقدار حدی

پس از چند مرتبه کارکرد دچار جرقه شده و خواهد 

لذا کيفيت سطح الکترود رسانای شفاف، پارامتری سوخت. 

یا دیود  سلول فتوولتایی یک درساختبسيار مهم 

، مطالعهرود. هدف از این به شمار می نورگسيل آلی

، رسانای شفاف با زبری سطح پایين ساخت پوشش

 باشد.می طيف عبوری باالو  کی کمالکتری مقاومت

 به شدت متأثر، ITOنازک  خواص الکتریکی و اپتيکی الیه

نشانی، آهنگ الیه ،نشانی نظير دمای زیرالیهاز شرایط الیه

قبل و  اکسيژن و آرگون، فشار کل محفظه گازشار  تغيير

نيز و ها ضخامت الیه توان پالسما، ،نشانیالیهحين 

در بسياری از  [.7-8]زیرالیه است کيفيت سطح و جنس

بررسی قرار گرفته  ی بين این پارامترها موردمقاالت، رابطه

چان و همکارش، تأثير توان پالسما بر روی خواص  .است

را بررسی کردند. در  ITOاپتيکی و الکتریکی فيلم 

، 100، 50های مختلف نازک در توانمطالعات آنها، الیه 

نشانی شدند. نتایج آنها نشان داد که وات الیه 200و150

ح فيلم افزایش توان دستگاه منجر به کاهش زبری سط

جوآن و همکارانش، تأثير دمای  [.9]شده است ITOنازک 

که به  ITOزیرالیه بر خواص فيزیکی و اپتيکی فيلم نازک 

( در دماهای بين DCشيوه کندوپاش جریان مستقيم )

نشانی شده بودند را مورد مطالعه قرار الیه c450˚تا  200

بر مشبکی و همکارانش، تأثير شار گاز آرگون  [.10]دادند

به روش کندوپاش  ITOزبری سطح الیه نازک نانومتری 

DC  را بررسی کردند. نتایج حاصل از آناليزها نشان داد که

ها کاهش یافته با کاهش شار گاز آرگون، زبری سطح نمونه

-در این مطالعه تأثير تغيير دما و آهنگ الیه [.11]است

نشانی روی پارامترهای مقاومت سطحی، طيف تراگسيل 

ها نانومتر و زبری سطح نمونه 800تا  350گستره در 

 .بررسی شد

 هانمونهسازی آماده -2

 3به ضخامت  BK7جنس از  ییهازیرالیه در این مطالعه،

ميليمتر به کمک پنبه و استون تميز شده، سپس به مدت 

 c50˚ در آب  الکل دقيقه درون حمام اولتراسونيک 5

ون آب مقطر دقيقه در 5 شوند. سپس به مدتمیشسته 

دستگاه اولتراسونيک با خروج از پس از ند. شوشناور می

با گاز نيتروژن خشک   آب فوق خالص شستشو داده و

از روش  ITOفيلم نازک  نشانیجهت الیه .شوندمی

-خأل اوليه دستگاه الیهاستفاده شده است.  DCکندوپاش 

ها در ابتدا به مدت نمونه. باشدمی Torr 6-10×2نشانی 

قرار گرفته و سپس  تاباندقيقه تحت عمليات تخليه  10

ها توسط ضخامت الیه گيرد.نشانی انجام میفرآیند الیه

در د. وشمیگيری کوارتز اندازه کریستالسنج  ضخامت

ها در دو محيط خأل و نشانی نمونهپس از اتمام الیهنهایت 

شدند.  بازپخت c350˚دقيقه در دمای  20هوا به مدت 

وری در ناحيه مرئی بوسيله دستگاه طيف سنج دو طيف عب

پرتویی و مقاومت الکتریکی سطحی پوشش توسط دستگاه 

سطح  و زبریشود. کيفيت گيری میپروپ چهارسر اندازه

 شود.بررسی می AFMميکروسکوپ  قطعه توسطخطی 

 نتایج تجربي -3

-آهنگ الیه در دمای اتاق در ( الیه نشاني3-1

 متفاوت نشاني

نشانی، دمای زیرالیه را بررسی تأثير آهنگ الیه به منظور

نشانی، در دمای اتاق ثابت نگه داشته و با حين الیه

، شار nm250پارامترهای مشخص و ثابت: ضخامت الیه 

-، فيلمSCCM 20و  صفر و آرگون به ترتيب گاز اکسيژن

ها بستره بر، متفاوت نشانیدر آهنگ الیههای مختلف 

( 1تایج بدست آمده در جدول شماره )ن نشانی شدند.الیه

 گردد.مشاهده می
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 نشانی: اطالعات مربوط به تغيير در آهنگ الیه1جدول        

 شماره نمونه 1 2 3

 (A˚/Sنشانی)آهنگ الیه 5/0 1 5/1

 (nm)زبری سطح  07/1 39/1 7/1

 (Wنشانی )توان الیه 18 35 60

 

با  SCCM 20دهد که در شار گاز آرگون نتایج نشان می

ها زبری سطح نمونهنشانی، الیهو آهنگ  افزایش توان

 هانشانی کمتر، اتمدر آهنگ الیه یافته است. افزایش

ر در کنانازک با نظم بيشتر تشکيل الیهفرصت کافی جهت 

یکدیگر را دارند و در نتيجه شاهد کاهش زبری سطح 

ویر تص باشيم.نشانی میههمراه با کاهش در آهنگ الی

AFM  گردد.مشاهده می 1در شکل  1شماره نمونه 

 

 
 1نمونه شماره  AFM: تصویر 1شکل         

 
 تفاوتنشانی مهای الیهها در آهنگ: طيف تراگسيل نمونه2شکل      

 2شکلدر  3و  2و  1های شماره طيف تراگسيل نمونه

-هآهنگ الیکه با افزایش شود دیده می. گرددمشاهده می

دچار  ، طيف عبوری در ناحيه طول موج مرئینشانی

 تغييرات محسوسی نشده است.

خواص الکتریکی و  بر دمای بازپختجهت بررسی تأثير 

های های توليد شده در دمای اتاق، نمونهفيزیکی فيلم

محيط خأل و هوا در دو بطور جداگانه  3و  2 ،1شماره 

. تأثير بازپخت شدنددقيقه  20به مدت  c350˚دمای 

قاومت م برخأل و هوا در دو محيط  فرآیند بازپخت

نشانی ها پس از فرایند الیهنمونهالکتریکی و زبری سطح 

 .گرددمشاهده می 2در جدول 

 و زبری سطح نشانی بر مقاومتأثير تغيير آهنگ الیه: ت2 جدول

 شماره نمونه 1 2 3

 (□/Ω)مقاومت الکتریکی  51 64 46

 (□/Ωمقاومت پس از آنيل در خأل ) 56 138 19

 (□/Ωمقاومت پس از آنيل در هوا ) 483 723 233

 (nmزبری سطح پس از آنيل در خأل ) 09/1 35/1 6/1

 

ت نشانی، مقاومردد که با کاهش آهنگ الیهگمشاهده می

ا در دو محيط خأل و هو فرآیند بازپختپس از الکتریکی 

گ این امر این است که در آهندليل  افزایش یافته است.

های ماده فرصت بيشتری جهت نشانی کمتر، اتمالیه

-های گازی مزاحم موجود در چمبره الیهواکنش با اتم

یند ه اکسيژن را دارند و در نتيجه فرآنشانی از جمل

مقاومت الکتریکی همراه با اکسيداسيون باعث افزایش 

-همچنين مشاهده می گردد.نشانی میکاهش آهنگ الیه

ری محسوسی بر پارامتر زب گردد که فرآیند بازپخت تأثير

 سطح نداشته است.
 

 
 

  پيش و پس از بازپخت درهوا 3: طيف تراگسيل نمونه شمار 3 شکل

 و خأل

در آهنگ الیه  نشاني در دماهای مختلف( الیه3-2

 ي ثابتنشان

در دماهای مختلف بر روی  ITO الیه نازک در این مرحله

پارامترهای  دیگرنشانی گردید. الیه BK7ای زیرالیه شيشه

اکسيژن، ضخامت  و آزمایشگاهی، از قبيل شار گاز آرگون
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( 3نشانی ثابت نگه داشته شدند. جدول )الیه و آهنگ الیه

نمونه  3کی گيری زبری سطح و مقاومت الکترینتایج اندازه

 c100˚(، 3)نمونه شماره  نشانی شده در دماهای اتاقالیه

-را نشان می (5 شماره)نمونه  c 300˚  و( 4)نمونه شماره 

 دهد.

ر د: تغييرات مقاومت الکتریکی و زبری سطح در اثر تغيير 3جدول 

 نشانیدمای الیه

 شماره نمونه 3 4 5

 ( c˚نشانی)الیه دمای محيط 100 300

 (□/Ω)مقاومت الکتریکی  46 37 25

 (nmزبری سطح ) 7/1 5/1 02/1

 

، نشانیدهد که با افزایش دما حين الیهنتایج نشان می

  یابد.ها کاهش میمقاومت الکتریکی و زبری سطح نمونه

 

 
 

 نینشا: تغييرات مقاومت الکتریکی با افزایش دما حين الیه4شکل 

قابل  5در شکل 5و  3های شماره نمونه طيف تراگسيل

 باشد.مشاهده می

 
 5و  3های شماره : طيف تراگسيل نمونه5لشک

نشانی در دماهای پایين صورت گيرد تحرک اگر عمل الیه

یابد. این های سطح افزایش میها کم بوده و ناهمواریاتم

نتایج شود. باعث پراکندگی نور و کاهش تراگسيل می امر 

طيف  نشانی،دهد که با افزایش دما حين الیهینشان م

 یابد.در ناحيه مرئی افزایش میعبوری 

 گیرینتیجه -4

ند نشانی حين فرآیدر این مطالعه نقش دما و آهنگ الیه

نازک نشانی بر روی خواص فيزیکی و اپتيکی الیهالیه

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان  ITOرسانای شفاف 

ها فرصت نشانی، اتمآهنگ الیه دهد که با کاهشمی

 نازک بابيشتری جهت قرارگيری بر بستره دارند و الیه

شود در نتيجه شاهد سطح تری تشکيل میذرات منظم

در  فرآیند بازپخت باشيم.تر با زبری سطح کمتری میصاف

 دهد که مقاومت الکتریکیدو محيط خأل و هوا نشان می

ما با افزایش د ته است.ها بطور محسوسی تغيير یافنمونه

ها نشانی، مقاومت الکتریکی و زبری سطح نمونهحين الیه

ها یابد. این کاهش بدليل افزایش تحرک اتمکاهش می

باشد که نشانی و کاهش ناهمواریهای سطح میحين الیه

 در نهایت منجر به افزایش تراگسيل و کاهش در مقاومت

 شود.ها میالکتریکی و زبری سطح نمونه
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-همبرمیرا  پتومکانیکیمد در یک کاواک اکه با یک میدان کوانتیده تکترازی تنیدگی یک اتم دودر این مقاله، دینامیک درهم –چکیده 

 جمله اتالفییک  ، ثرمیلتونی مؤدست آوردن هاه ب این منظور پس از نیل به . برایکنیمبررسی میدر حضور لیزر رانشی کند را کنش می

اتم،  یه مناسببا انتخاب شرایط اول شکل صریح وابسته به زمان بردار حالت کل سامانه ،سپس .کنیمرا به طور مناسب به آن اضافه می

تنیدگی گیری درهمای برای اندازهبه عنوان سنجهرا  آنتروپی خطی تغییرات زمانی در نهایت آوریم ورا به دست می میدان و آینه مرتعش

-می  آینههای میدان و تنیدگی بین اتم و زیرسامانههمدرمیزان  اتالف باعث کاهش د کهندهنتایج نشان می .دهیمقرار می مورد مطالعه

 .شود

 .کاواک اپتومکانيک، هاميلتونی مؤثرتنيدگی، آنتروپی خطی، درهم -کليد واژه

The entanglement dynamics of an optomechanics system in the presence of 

a driving laser: the effect of dissipation 

M. Hassani nadiki; M. K. Tavassoly 

  Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University 

 
Abstract- In this paper, we investigate the entanglement dynamics of a two-level atom with a single-mode 

quantized field in a damped cavity optomechanics system in the presence of a driving laser. To achieve this 

purpose, after obtaining the effective Hamiltonian we added a suitable dissipation term to it. Then, we evaluate 

the explicit time-dependent form of the state vector of the whole system by choosing particular initial conditions 

for atom, field and the oscillatory mirror and finally, we calculate the time evolution of linear entropy as a 

measure of entanglement. The results show that the dissipation reduces the amount of entanglement between the 

atom and the subsystem consisting of the field and mirror. 

Keywords: linear entropy, entanglement, cavity optomechanics, effective Hamiltonian. 

 

  : اثر میراییدر حضور لیزر رانشی یاپتومکانیک تنیدگی یک سامانهدینامیک درهم

 محمدکاظم توسلی مرضيه حسنی ندیکی،

 دانشکده فيزیک، دانشگاه یزد گروه اتمی و مولکولی،
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 مقدمه -1

-را بر آینهی گروه والتر برای اولين بار اثرهای فشار تابش

ها در این آزمایش .]1[ هده کردندکوپيک مشاهای ماکروس

-از آینه یکیاستفاده شد که در آن، يکی اک اپتیک کاواز 

 .کندمیحرکت صی مشخ های انتهایی  آزادانه در محدوده

درون شی تاببا ميدان  آینهشی در این شرایط، حرکت ارتعا

-ن نوع برهمایشود. میجفت شی کاواک توسط فشار تاب

که در آن، فشار  )کوپيک)جسم ماکروس کنش نور با ماده

 کوپيکجسم ماکروسیک توانایی جابجا کردن شی تاب

اپتومکانيک گی شدهمانند آینه متحرک( را دارد به جفت)

اپتومکانيک سامانه  یکموسوم است و سامانه مربوطه را 

 اپتومکانيکهای های اخير سامانهدر سال .امندنمی

ربی و نظری یک تجای را در فيزکاربردهای بسيار گسترده

به ای کاربردهای چنين سامانه .ندابه خود اختصاص داده

-از پژوهشعی وسي قابل مالحظه است که در حوزه قدری

-ها و توانمندیاز قابليت توانمی میکوانتواپتيک  های 

اپتومکانيک های هره جست. با استفاده از سامانههای آن ب

را مورد آزمون  مهمی از مکانيک کوانتومیاصول  توانمی

های  از جمله کاربردهای سامانه .]2[ تجربی قرار داد

های دقيق جرم و نيرو گيریندازه توان به ااپتومکانيک می

، پردازش اطالعات ]4[، آشکارسازی امواج گرانشی ]3[

سردسازی نوسانگرهای مکانيکی نزدیک به ی و کوانتوم

تنيدگی هماز سوی دیگر، در .اشاره کرد ]5[ پایه حالت

رود شمار میههای مهم مکانيک کوانتومی بیکی از پدیده

های اپتومکانيک که در ای اخير، سامانههدر سالکه 

متحرک  آینهتيکی با تکترین حالت از یک کاواک اپساده

بررسی  این اثر کوانتومی را ممکن امکان  اند،تشکيل شده

-ها نيروی فشار تابشی مین سامانه. در ای]6[ اندساخته

تعادل و در  منجر به حرکت آینه متحرک حول نقطهتواند 

يکی و ایجاد شدگی مدهای مکانيکی و اپتنتيجه جفت

 ها شود. تنيدگی ميان آندرهم

 سامانه جزئی در یکتنيده سههای درهمحالت اخيراً

ه ترازی و ميدان کوانتيددواپتومکانيکی متشکل از یک اتم 

در غياب ینه متحرک مد در کاواک اپتيکی با یک آتک

بررسی  ]8[و در حضور ليزر رانشی در  ]7[در  ليزر رانشی

بر دیناميک  ميدان در مقاله حاضر، اثر اتالف .است شده

رد تنيدگی این سامانه در حضور ليزر رانشی مودرهم

 گيرد. بررسی قرار می

 مدل فیزیکی سامانه -2

گيریم. را در نظر می 1مانند شکل  ای اپتومکانيکیسامانه

، gحالت پایه با ترازی این سامانه شامل یک اتم دو

ست که با یک ا atبسامد گذارو  eحالت برانگيخته 

 مد در یک کاواک اپتومکانيکیميدان تابشی کوانتيده تک

-کنش میهای آن متحرک است برهمکه یکی از آینه ميرا

 کند.

کنش با یک ميدان کوانتيده همدوترازی در حال بریک اتم : 1شكل 

ط یک اواک توس. کميرا در یک سامانه اپتومکانيک کوانتومیمدی تک

 دهد.آهنگ اتالف کاواک را نشان می شود و تغذیه می ميدان پمپ
 و pبا بسامد  سامانه توسط یک ميدان پمپ ،همچنين

آهنگ اتالف  و  شودتغذیه میروی آینه  pEدامنه 

اثر دامنه ميدان ليزر رانشی به  دهد.کاواک را نشان می

این دليل که برای تحقق فيزیکی سامانه اپتومکانيکی مورد 

و  شده است باشد در نظر گرفتهنظر بسيار حائز اهميت می

به طور جامع بحث  ]8[در مورد نتایج حضور آن در مرجع 

همانند یک  آینه متحرکبا در نظر گرفتن  .ایمکرده

و بسامد  mکوانتومی با جرم مؤثر  نوسانگر هماهنگ

m، نویسيم:هاميلتونی کل سامانه را به صورت زیر می 

(1)             

† †

† † †

†

1 ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
2

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )

ˆ ˆ( ),p p

c at z m

i t i t

p

H a a b b

Ga a b b J a a

i E a e ae
 

   

  



  

   

 

 

در این رابطه،  †ˆ ˆb b و  †ˆ ˆa a  به ترتيب عملگرهای

نابودی )آفرینش( مربوط به حرکت نوسانی آینه با بسامد 

m  و مد ميدان با بسامدc  و̂  وˆ
z هم 

. مربوط به اتم هستند وارونی جمعيت گذار و عملگرهای

جمالت اول، دوم و سوم به ترتيب متناظر با هاميلتونی 

آزاد ميدان، اتم و آینه هستند و جمله چهارم آن بيانگر 

اک و نوسانگر مکانيکی است. شدگی بين ميدان کاوجفت

کنش بين ميدان کاواک و دوجمله آخر نيز به ترتيب برهم

کنش بين برهمو  Jشدگی ترازی با قدرت جفتاتم دو

ر دهند. دميدان ليزر اعمالی و ميدان کاواک را نشان می

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10        بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 

51 
 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

ورت زیر تبدیل ( به ص1)چارچوب چرخان، هاميلتونی 

  :شودمی

(2)      

† †

† † †

†

1ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ
2

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )

ˆ ˆ( ),

c m at z

p

H a a b b

G a a b b J a a

i E a a

 

  

    

   

 

 

  کاواک-ميدان پمپ در این رابطه پارامتر ناميزانیکه 

cبه شکل رانشی( ليزر -اتم) c p    

( )at at p    هاميلتونی در تصویر . دشوتعریف می

2cنظر گرفتن شرایط با در کنش برهم m   و

at m  ،شودبه صورت زیر محاسبه می: 

(3)            

† †

int

†

2 2†

ˆ ˆˆ ˆ ˆ( )

ˆ ˆˆ ˆ( )

ˆ ˆ( ).

m m

m m

m m

i t i t

i t i t

i t i t

p

H G a a b e b e

J a e a e

i E ae a e

 

 

 

 





 



  

 

 

 

پس از محاسبات نسبتاً طوالنی، هاميلتونی مؤثر سامانه با 

به صورت زیر حاصل  ]9[گریند -استفاده از روش کورس

 شود:می

(4)   

2
† † † 2

eff

2
† †

†

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )

3 ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ(
4

3ˆˆ ˆ ˆ) ( ),
4

m

m m m

m m

p i t

z

m m

pi t i t i t

m

GJ G
H a b ab a a

GEJ
a a i ab e

JE
a be i e e



  

 
 

  
 

 


 





 

  

    

  

 

جزئی کنش سهبرهمدهنده نشان ،جمله اول این هاميلتونی

کنش نقش مهمی . این برهمين اتم، ميدان و آینه استب

. برای ]10،7 [کندتنيده ایفا میهای درهمدر توليد حالت

سامانه تنيدگی درهمدیناميک ر ب ميدان اثر اتالف بررسی

هاميلتونی جدید را به صورت زیر تعریف  اپتومکانيکی،

 :]11 [ کنيممی

(5)                          eff

†ˆ ˆˆˆ .eff i a aH   
نهی کلی از یک برهمدر این مقاله حالت اوليه اتم را  

در حالت  را ميدان کاواکمد  ،های پایه و برانگيختهحالت

فوتونی در در حالت تکرا مد مکانيکی  حالت اوليه و پایه

 . در این صورت داریم:گيریمنظر می

(6)               (0) 0 ,1 (cos sin .f m e g    

( 5تابع موج وابسته به زمان سامانه تحت تأثير هاميلتونی )

 گيریم:نظر میرا به صورت زیر در

(7)   1 2

3 4

( ) ( ) 0 ,1 , ( ) 0 ,1 ,

( ) 1 ,0 , ( ) 1 ,0 , ,

f m f m

f m f m

t M t e M t g

M t e M t g

  

 
 

در این رابطه،  1, 2,..,5iM i  های احتمال دامنه

معادله شرودینگر  . با حلباید تعيين شوند هستند که

شده به وابسته به زمان، چهار معادله دیفرانسيل جفت

 آیند:صورت زیر به دست می

2

4

3

1 1 2 3

4

2 1 4

2

3 1 3 4

4 2 31

3 3
( ) ,

.

4 4

3 3
( ) ,

4 4

3 3
( ) ,

4 4

3 3
( )

4 4

m m

m m

m m

m m

p pi t i t

m m m m

p pi t i t

m m

p pi t i t

m m m

p pi t i t

m m m

JE GEiJ iGJ
M t M e M e M M

M

M

JE GE
M t e M e M

GE JEiJ
M t e M M e M

GE JEiGJ
M t M e M e M

 

 

 

 

  







 

  

  

 









  



 

  

  

توان بردار باال، می با حل مجموعه معادالت دیفرانسيل

به  ميدان در حضور اتالفحالت سامانه اپتومکانيکی را 

ها از دست آورد )به دليل پيچيدگی و طوالنی بودن جواب

، کنيم(. در ادامهها خودداری مینوشتن شکل صریح آن

تنيدگی بين اتم و دیناميک درهم رب اثر اتالف قصد داریم

 توسط سنجه آنتروپی خطی را "آینه+ميدان" زیرسامانه

 که به صورت    2ˆ1 Trat atS t t  شود تعریف می

تنيدگی یک قادر است درجه درهم کنيم. آنتروپیبررسی 

تر( باالتر )پایينآنتروپی  حالت را آشکار کند به نحوی که

تر( است. تر )کوچکتنيدگی بزرگهمدهنده درجه درنشان

در این رابطه،  ˆ
at t یافته است:ماتریس چگالی کاهش 

(8)         

 

 

f,m

2 2

1 3

2 2

2 4

* *

1 2 3 4

* *

1 2 3 4

ˆ ˆ( ) Tr ( )

( ) ( )
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در نتيجه، آنتروپی خطی برای اتم به صورت زیر حاصل 

 شود:می

(9)             

 1 3

2 4

2
2 2

2 2 2
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تجزیه و تحلیل دینامیک نتیجه گیری و  -3

 تنیدگی سامانه در حضور اتالفدرهم

در در غياب و  تروپی خطی رادر این بخش، تحول زمانی آن

 تغييرات 3و  2 هایشکل کنيم.حضور اتالف بررسی می

که ضریب  بر حسب زمان را برای حالتی آنتروپی خطی

-شدگی اتمیب جفتشدگی اپتومکانيکی برابر با ضرجفت

ميدان و اتم در حالت پایه 
2



 

 
 

به ترتيب در را است  

طور همان. دهندنشان می آن و در حضوراتالف  در غياب

که از هر دو شکل پيداست رفتار آنتروپی در هر دو مورد 

 نوسانی است.

به ازای : آنتروپی خطی بر حسب زمان 2شکل 

2 12.5G J MHz   ،
2


  ،2 0.2PE GHz   0و . 

2 الف( وپی خطی بر حسب زمان: آنتر3شکل  50kHz    )ب

2 100kHz  )2 ج 150kHz   دیگر پارامترها همانند .

 اند.در نظر گرفته شده 2شکل 

ای های ویژهمشاهده می شود که در زمان 2در شکل 

در نتيجه  مقدار خود را دارد و بيشينه آنتروپی خطی

-ها به دست میاتم و زیرسامانه تنيدگی بينبيشينه درهم

مشاهده  (3شکل )لی با اضافه کردن اتالف ميدان آید و

تنيدگی بين وجود اتالف باعث کاهش درهم شود کهمی

با  ،چنينهم شود وهای ميدان و آینه میاتم و زیرسامانه

 رسدتر به صفر میافزایش اتالف آنتروپی خطی سریع
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  دانشکده فیزیک دانشگاه یزد،صفاییه ،یزد، 

جریان عبوری  .ساخته شد Si/2iOS زیرالیهوری با پوشش نانو صفحات گرافن بر روی ترانزیستو سپس  سنتزبا استفاده از روش هامر  گرافن-چکیده
های ولکولماین نسبت به . تقرار گرفبررسی  مورداکسیژن در شرایط محیطی و در دماهای مختلف  گاز معرض که دراز افزاره ساخته شده هنگامی

دهد و موجب ش میکاهی بار را هار تراکم حاملحسگاکسیژن بر روی  بنابراین جذب مولکولهای .را در دمای اتاق نشان داد p-typeپاسخ اکسیژن 
همچنین در این  شود.یاما افزایش دما بطور چشمگیری منجر به افزایش جریان و افزایش قدرت حسگری آن م شود.می جریان الکتریکی اهشک

 .گیری و تاثیر جذب اکسیژن بر مقدار جریان الکتریکی نشان داده شده استمطالعه میزان حساسیت حسگر ساخته شده نیز اندازه

  ، افزایش دمان، گرافن، حساسیت، شرایط محیطیسنسور اکسیژ -کلید واژه

 

The Effect of Temperature on the Oxygen Sensing by Graphen 

 

Zakeri, Fahimeh; Tobeheiha Nafiseh; Ostovari, Fatemeh; 

 

Yazd, Safayeh, Yazd University, Department of Physics 

Abstract- We have synthesized graphene using Hammers' method. Then the Oxygen sensor is fabricated with 

qualified graphene nanosheets covered SiO2/Si wafer and Ohmic contact in tow corners. Finally, we 

investigate the sensitivity of it when exposed to Oxygen at ambient condition in air and at different 

temperatures. 

A resistive graphene-based gas sensor prepared in this way revealed p-type oxygen response at room 

temperature. So the absorption of Oxygen molecules on it increases the carrier density and cause to increase 

the electrical current across it. The variations of electrical current across the sensor, when exposed to 

Oxygen flow, get increased by increasing temperature.  

Keywords: Oxygen sensor, graphene, sensitivity, ambient condition 
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  ؛فاطمهاستواری،   ؛نفیسه ئیها،توبه  ؛فهیمهذاکری، 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 

 

 1396بهمن  12-10                کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایرانبیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین 

 

54 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

 

1   Introduction 
 

Graphene, a two-dimensional (2D) sp2 carbon 

network, has attracted a wide range of interest due 

to its fascinating electronic, mechanical and 

thermal properties after its empirical discovery in 

2004 [1]. The extremely high carrier mobility, 

mechanical flexibility, optical transparency and 

chemical stability of graphene provide a great 

opportunity for the development of high-

performance electronic and optoelectronic devices 

[2–11].  

Among other applications, the exceptional surface-

to volume ratio and high electron mobility in room 

temperature entitles graphene as a promising 

candidate for gas sensing applications. In this 

regard, the ultimate single-molecule sensitivity of 

graphene devices has been reported in recent years 

[12,13]. In addition to sensitivity and selectivity, 

sensor response is important in environmental 

conditions and under the interaction with 

surrounding atmospheric gases. 

Although Oxygen (O2) is very important for life 

and industrial use, it can lead to combustion at high 

concentrations. Some researches show the ability 

of graphene to sense O2 with very high sensitivity. 

In this work, we have used graphene for the 

fabrication of an O2 sensor at ambient condition in 

air when exposed to O2 gas and at different 

temperatures.  

So, Hummers' method was utilized to oxidize 

natural graphite powder then the chemically 

oxidized graphite is cleaved to obtain graphene 

oxide nanosheets. Graphene nanosheets can be 

achieved by an additional reduction step. As-

prepared sheets were characterized by the field 

emission scanning electron microscope (FESEM), 

FTIR spectrum and Raman scattering analysis. 

Then the O2 sensor is fabricated with qualified 

graphene nanosheets covered SiO2/Si wafer and 

Ohmic contact in tow corners. Finally, we 

investigate the sensitivity of it at ambient condition 

in air and under O2 flow and at different 

temperatures. 

2   Materials and method 

 

In order to synthesize the graphite oxide, 

Hummers’ method was utilized to oxidize natural 

graphite powder. 

In this process, in a 250 mL flask 1 g of graphite 

and 1.5 g NaNO3 were added to 25 mL of H2SO4. 

The flask was then placed in an ice bath for 15 min 

to cool it down to 0 ◦C. After that, 3 g of potassium 

permanganate (KMnO4) was added slowly to the 

flask. The obtained suspension was then stirred 

continuously for 2 h. The temperature in this step 

was kept at 35◦C. Subsequently, it was diluted by 

200 mL of deionized (DI) water at the temperature 

less than 60◦C. H2O2 solution was then added to 

flask over which the residual permanganate was 

reduced to soluble manganese ions. The obtained 

product was then isolated by filtration, washed 

copiously with DI water and dried at 60◦C for 24 h 

to obtain brownish graphite oxide powder. In order 

to form a stable colloidal dispersion, a 10 mg 

portion of graphite oxide powder was dispersed in 

10 mL of DI water by magnetic stirring for 1 h and 

sonication for 2 h [14, 15]. 

As a substrate for deposition of G sheets, (1 0 0) 

oriented silicon wafer was used. A 100 nm 

thickness of SiO2 layer was then thermally grown 

on silicon substrate to electrically isolate the 

contacting electrodes from the substrate.  

The Raman spectroscopy was used for 

characterization of the reduced sheets. Raman 

spectra were obtained at room temperature using a 

Nicolet Almega XR Dispersive Raman 

spectrometer equipped with second harmonic 

frequency of a Nd:YLF laser operating at 532 nm. 

Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) 

was obtained using Bruker Tensor 27 Spectrometer 

to characterize the oxidized sheets. Morphological 

study of the samples was performed by a Hitachi 

4160 FESEM at an electron accelerating voltage of 

15 kV.  

3   Results and Discussion 

 

To characterize the surface topography of the 

prepared sheets by FESEM, graphene sheets were 

coated on the Si/SiO2 substrate. Figures 1 show 

FESEM images of the prepared graphene sheets. 

Images present some partially overlapped sheets 

deposited on the substrate. As can be seen from 

Figures 2 and 3, the dimension of the majority of 

the sheets was found to be a few micrometers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: FESEM images of the prepared G sheets on 

SiO2/Si substrate. 

Raman spectroscopy is a widely used tool for the 

characterization of carbon-based structures. The 

http://www.opsi.ir/
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Raman spectra of graphene sheets exhibit two 

important peaks called D, G and 2D bands around 

1331, 1590 and 2898 cm−1. The G band shows the 

presence of sp2 carbon-type structures within the 

sample and the D band is associated with the 

presence of defects in the hexagonal graphitic 

layers [16–18]. 
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Figure 2: Raman spectroscopy of the prepared graphene 

sheets on SiO2/Si substrate. 

 
To identify the bonds between C and O, FTIR 

analysis was carried out for graphene sheets on 

SiO2/Si and Graphite Oxide powder prepared by 

Hammers' method. The FTIR spectra show the 

presence of C-H, C-O, C-O-C, C-C and C=O at 

900, 1020, 1123, 1583 and 1710 cm-1 respectively 

in Figure 3. The intensity of peaks is different for 

graphene layers and Graphite Oxide powder. 

Spatially, the appearance of a spread peak in the 

region of 3000 to 3600 cm-1 is seen in FTIR of 

Graphite Oxide powder that is related to the 

tensile vibration of the O-H bond [19, 20].  
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Figure 3: FTIR spectra of the prepared graphene sheets 

on SiO2/Si substrate. 

 

To test the applicability of the fabricated structure 

as O2 sensor, the electrical current variation during 

exposure of O2 at different temperatures were 

studied at ambient conditions in air. For this 

purpose, the current across the fabricated structure 

have been investigated versus the source-drain 

voltage before and after gas absorption at different 

tempratures. Then the differences between them 

are plotted at different temperatures versus source- 

drain voltage (Fig. 4).  
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Figure 4: Variations of electrical current across the 

sensor, when exposed to Oxygen flow at different 

temperature. 

 

The current of the sensor showed an increase when 

exposed to the O2 flow at ambient condition and 

room temperature. These current increases were 

due to the absorption of O2 molecules on graphene 

surface. They act as p-type dopants and enhanced 

the hole conduction and generate a significant 

increase in current. At higher temperature, the 

absorption rate of O2 on the surface of graphene 

increases and so the response of sensor to O2 flow 

becomes stronger.   

 

 
Figure 5: Sensitivity of the graphene to Oxygen at 60°C.  

 

Fig. 5 presents the achieved electrochemical 

sensitivity (∆I/I) of the graphene based sensor, in 

response to Oxygen gas at 60°C. One can see that 

electrical conductivity of graphene is highly 

depended on the gas adsorption on this two 

dimensional carbon lattice. Sp2 orbitals in 

graphene, behave as active sites which adsorb 

molecular gases and can lead to variation of 

conductivity according to the electron affinity of 

the Oxygen molecules. 

In conclusion, the current that is passing from the 

graphene sensor changes when expose to the O2 

flow at ambient condition. By increasing 

gas on 

gas off 
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temperature the sensitivity of graphene for O2 

sensing gets increased.  
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موج شوک حاصل از پالسمای ایجاد شده توسط پالس لیزری که بر نگاری، داری سایهبا استفاده از تکنیک تصویربردر این مقاله،  -چکیده 

نگاری به عنوان یک روش موثر و کارامد در دهیم. اساس کار سایهسطح یک نمونه آلومینیومی تابیده شده است را مورد بررسی قرار می

نگاری از دو لیزر بدین منظور جهت سایه باشد.ثبت وقایع سریع  همچون موج شوک، بر مبنای تغییرات ضریب شکست ناحیه اختاللی می

استفاده شده است. ثبت  _سایه موج شوک ساختیکی از آنها جهت کندگی  و ایجاد پالسما در سطح نمونه و دیگری به منظور  _پالسی 

سرعت موج شوک،  گیری نتایج تجربی مربوط به پارامترهای مکان وهای مختلف و همچنین اندازهتصاویر مربوط به موج شوک در زمان

 مورد بحث قرار گرفته است.

 نگاری، موج شوکسایهتصویربرداری، پالس ليزر، پالسما، گيری ، اندازه -کليد واژه

 

 

Study of the shock waves generated by laser induction breakdown by 

Shadowgraphy imaging technique 

MirMohammad Reza Jafari Seyed Haghighi and Seyed Hassan Tavassoli  

Tehran, Evin, Shahid Beheshti University, Laser and Plasma Research Institute 

Abstract- In this article, by shadowgraphical imaging technique, logged shock wave created from the plasma by 

laser pulse that is on the surface of an Aluminum sample is studied. Shadowgraphy as an effective and efficient 

method for recoding fast and efficient events like shock wave is based on changes in reflective index of the 

disordered area. For this purpose, in this article for shadowgraphy, two pulsed lasers are used _ one of them to 

ablation and creating plasma on the surface of sample and the other to create the shadow of shockwave. 

Recording the imaging of shock wave at different times and also the measurement of experimental results of the 

parameters related to position and speed of shock wave is studied. 

Keywords: Measurement, Laser pulse, Plasma, Imaging, Shadowgraphy, Shock wave 

 

 

 

مطالعه امواج شوک حاصل از فروشکست القایی لیزری با استفاده از روش 

 نگاریتصویربرداری سایه

 دکتر سيدحسن توسلی ميرمحمدرضا جعفری سيدحقيقی، 

 تهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده ليزر و پالسما
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 مقدمه -1

امروزه مطالعات بسياری بر روی برهمکنش بين نور و    

ها، پالسمای شود. یکی از این برهمکنشماده انجام می

باشد که توسط یک ليزر پالسی )با طول القایيده ليزری می

-ميلی 100پالس نانوثانيه( که دارای انرژی باالیی )حدود 

. با انبساط گرددباشد ایجاد میمتر مربع( میژول بر سانتی

و گسترش ذرات کنده شده و پالسمای حاصل از این 

( به خاطر تغييرات shockwaveفرایند، یک موج شوک )

یابد. سریع فشار و چگالی در جلوی پالسما انتشار می

شناخت این فرایند و بررسی پارامترهای مربوط به آن، از 

اهميت بسزایی برخوردار است. پارامترهایی مانند سرعت 

ات کنده شده و توزیع آنها درون پالسما، وابستگی ذر

مکان و زمان موج شوک ایجاد شده و غيره، اطالعاتی را 

دهد که به شناخت بيشتر فرایند در اختيار کاربر قرار می

شود. از طرفی کندگی ليزری و پالسمای حاصل منجر می

دیگر با توجه به کاربردهای مختلفی که پالسمای القایيده 

پيدا کرده است شناخت هر چه بيشتر پارامترهای ليزری 

تواند باعث گسترش کاربردهای آن گردد. طيفمذکور می

-LIBS( ،)LA-ICPسنجی فروشکست القایی ليزری )

MSمواد،  سازی، توليد نانو(، سنسورها، ریزماشين

رسوبسازی توسط ليزر پالسی و منبع نوری برای 

توان به آنها ه میليتوگرافی از جمله کاربردهایی است ک

. از دیگر کاربردهای مطالعه موج شوک و ]8و1[اشاره کرد

برده، در صنعت و علوم فضایی است؛ بررسی پارامترهای نام

 .]7و6[کاری ليزریهای ليزری و چکشمانند پيشرانه

محدودیتی که در تصویربرداری از موج شوک وجود    

باشد می دارد این است که چنين فرایندی، بسيار سریع

های تصویربرداری وثانيه(. برای رفع این مشکل روشنان)

و  "شليرن"، "سنجیتداخل"متعددی وجود دارد از جمله 

که اساس کار همه آنها تغييرات ضریب  "نگاریسایه"

باشد. این سه روش به منزله ابزارهایی ساده و شکست می

قوی جهت آناليز پالسمای القایيده ليزری محسوب 

های دمایی، امواج شوک، پرتاب ذرات و دند. گرادیانگرمی

ها تصویربرداری های گرمایی توسط این تکنيکجریان

های نگاری، به عنوان یکی از موثرترین روششوند. سایهمی

ی تغييرات اپتيکی در تصویربرداری و همچنين مطالعه

آید. در این روش نور از ثبت شده در تصاویر به حساب می

شفاف مورد مطالعه، همچون پالسما، هوا، آب و ی ماده

به وجود آمده در آنها به صورت  غيره عبور کرده و تغييراتِ

روش  یناساس ا .]1[گرددسایه در دوربين ثبت می

و همچنين  مورد مطالعه يهشکست ناح یبضر تغييرات

که اگر  یباشد. بطور یم وجود موانع در برابر آشکارساز

باشد، اشعه  يریشکست متغ یبضر یاختالل مزبور، دارا

 ییبطور مجزا یاختالل يهناح یناز ا ینور عبور یها

 شوند یشان منحرف م یاصل يرو از مس یابند یشکست م

این  .شودمیو یا جلوی آن توسط ذرات منسجم مسدود 

ای در مکانيک سياالت و انتقال تکنيک به طور گسترده

شار جریان  گرما به عنوان ابزاری جهت تصویر برداری

مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی تصاویر ثبت 

شده توسط تکنيک سایه نگاری، به مشتق فضایی مرتبه 

 .]3[باشددوم ضریب شکست ناحيه اختاللی وابسته می

موج شوک یا موج ضربه، در مکانيک سياالت به عنوان    

یک اختالل در حال گسترش شناخته ميشود. هنگامی که 

تر از سرعت موج مکانيکی در یک سيال، سریعیک 

موضعی صوت در آن محيط حرکت کند، موج شوک پدید 

آید. همانند دیگر امواج، موج شوک با خود، انرژی را می

تواند در یک محيط مادی گسترش کند و میمنتقل می

صورت موضعی یابد و فشار و چگالی و دمای محيط را به

ين انفجارهایی در اخترفيزیک توان از چندهد. میتغيير 

 یاد کرد. ابراخترنو انفجاردر قالب 

نگاری، از موج در این مقاله با استفاده از روش سایه  

برداری شده است به های مختلف، تصویرشوک در زمان

طوری که مکان و سرعت موج شوک بر حسب زمان به 

ای با نتایج حل و مقایسه صورت تجربی بدست آمده است

بدین منظور،  .و تحليلی این پدیده انجام شده است عددی

پارامترهایی که در حل تحليلی و عددی حرکت موج 

-. نور قرمز به: چيدمان آزمایشگاهی کندگی ليزری و سایه نگاری1شکل 

 منظور ایجاد سایه.منظور کندگی و نور سبز نيز به
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 شوک در فضا مورد نياز است را در اختيار قرار دهد.

 چیدمان تجربی -2

 دهد( چيدمان مربوط به آزمایش را نشان می1شکل )    

ستفاده شده ا( Q-switchکه در آن از دو ليزر پالسی )

رده ر بليزر اول که برای کندگی و ایجاد پالسما به کا است.

، nm  1064با طول موج Nd:YAGیک ليزر  ،شودمی

این  باشد. باریکهمی Hz  1و نرخ تکرار ns  10پهنای پالس

بر روی   cm  10ليزر توسط یک عدسی با فاصله کانونی

ا ا رآلومينيوم، متمرکز شده و پالسم استاندارد یک نمونه

کند. در طرف دیگر چيدمان آزمایش، برای یایجاد م

 نگاری و ثبت تصاویر مربوط به موج شوک حاصل ازسایه

 هارمونيک Nd:YAGپالسمای القایيده ليزری، از یک ليزر 

، استفاده ns  10پهنای پالس و nm532دوم، طول موج 

ی شود تاخيرهاشود. همانطور که در شکل نيز دیده میمی

 نگاری دردو ليزر برای ثبت سایهزمانی الزم بين این 

زمانهای مختلف توسط یک منبع ایجاد کننده تاخير 

(delay generatorاعمال می ) گردد. برای کنترل بسيار

دقيق انرژی ليزر سبز از یک تاخير انداز قطبش قابل 

 تنظيم و یک منشور گلن تيلور استفاده شده است. برای

ز ده را بپوشاند اآنکه نور سبز تمام پالسمای تشکيل ش

ز ، که متشکل ایک پهن کننده باریکه در مسير ليزر سبز

استفاده شده است. همچنين  باشددو عدسی همگرا می

 برای ثبت فاصله زمانی این دو پالس، از فوتودیودهای

PD1  وPD2 ایم. در نهایتو اوسيلوسکوپ استفاده کرده 

 دیننور سبز با عبور از پالسمای ایجاد شده و گذر از چن

 شود.فيلتر مناسب به دوربين دیجيتال رسيده و ثبت می

 نتایج و بحث -3

نگاری مربوط به ، تصاویر ثبت شده از سایه2شکل 

که توسط دوربين  باشدمی پالسمای القایيده ليزری

گردد، می عکاسی ثبت شده است. همانطور که مشاهده

های تاخيری سایه موج شوک، توسط ليزر سبز در زمان

ns60 ،ns140،ns 500 و ns1200  بعد از برخورد ليزر با

بر سطح نمونه،  mJ 100و با انرژی nm1064طول موج 

تصویربرداری شده است. موج شوک به صورت یک نيم 

شود. دایره باز شونده از سطح آلومينيوم به وضوح دیده می

توان به طور شهودی دید ور که در شکل نيز میهمانط

به  لحظات اوليه گسترش، سرعت انتشار موج شوک در

های ای بيشتر از سرعت آن در زمانطور قابل مالحظه

بعدی است. با در نظر گرفتن اندازه لکه سبز به عنوان 

گيری و همچنين فاصله موج شوک از سطح شاخص اندازه

رابطه مکان و سرعت موج  های مختلف،نمونه در زمان

 شوک را با زمان بدست  خواهيم آورد.

های مختلف طبق تصاویر ثبت شده از موج شوک در زمان

( و ثبت فاصله موج شوک از سطح 2تاخيری در شکل )

های مربعی نقطه_( a-3نمونه، به نمودار تجربی شکل )

ی رسيم. در این نمودار، محورهای عمودی و افقمی _شکل

 ( وmmب نمایشگر مکان یا فاصله از سطح نمونه )به ترتي

فتار رباشد. طبق انتظار ( میnsزمان تاخيری بين دو ليزر )

-گسترش موج شوک در فضا بسيار شبيه به نمودار مکان

ش باشد. با توجه به رفتار گسترزمان گسترش پالسما می

td) پالسما در فضا که به صورت 5
2

) تغيير می-

( a)3، نمودار برازش شده این اطالعات، به شکل  ]4[کند

ش شود و معادله منحنی نمودار برازمی_ قرمز خط ممتد_

 شده نيز، به صورت زیر خواهد بود:

(1                               )      )(153.0 5
2

td  

از سطح  فاصله موج شوک ایبه معن d (1)در رابطه 

خطای محاسبه شده در  باشد.گر زمان میبيان tنمونه و 

 با درنظر گرفتن رابطه باال باشد.می µm24.4این آزمایش 

 گيری در شکل نشان داده شده است.نانومتر. شاخص اندازه 1064و  532ليزری سایه نگاری موج شوک پيشرونده، در تأخيرهای زمانی متفاوت، بين دو پالس  :2شکل 

2mm 

60ns 

 
140ns 

 
500ns 

 
1200ns 
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، عبارت بين سرعت موج شوک در و مشتق گرفتن از آن

 (2)گردد و این تغييرات مطابق رابطه هر لحظه برآورد می

 ((:b)3آید )شکل بدست می

(2                                  ))(0612.0 5
3

tv  

های اوليه طبق این رابطه سرعت موج شوک در زمان

. شودباشد و با گذشت زمان از آن کاسته میمی بسيار زیاد

همانطور که اشاره شد، این تصاویر از سطح یک صفحه 

 آلومينيومی، در فشار و دمای جو زمين عکسبرداری شده

 است.

 گیرینتیجه -4

-وشردر این تحقيق با استفاده از یکی از کارامدترین    

ام بسيار سریع به نهای تصویربرداری به ثبت یک اختالل 

 با ثبت دقيق مکان درواقع موج شوک پرداخته شده بود.

، حاصل از فرایند فروشکست القایی ليزری این موج شوکِ

ه مرتب) مورد نياز و های بسيار کمدر زمان و از لحظه شروع

 عادلهن مو به دنبال آ ، توانستيم که معادله مکاننانوثانيه(

 .سم و محاسبه کنيمسرعت موج شوک را برحسب زمان ر

دست آوردن معادله مکان موج شوک با همچنين با به

 و مقایسه آن بااستفاده از روش تجربی تصویربرداری، 

که ددی معادالت محاسبه شده از طریق حل تحليلی و ع

ست، پی به دقت این ا تیلور-سِدُومعروف به معادله 

 مکان موج شوک حاصل از معادلهبریم. گيری میاندازه

-رنکینای يلور که از حل معادالت پایهت-سِدُو انفجار

 ، عبارتنداز:]8[گيری شده استنتيجه هوگونیوت

(3                             ) t
E

d
nn 2

2

2

1
















 

ترتيب ضریب ثابت وابسته به به ρو ε،  Eدر آن که 

ظرفيت گرمایی ویژه، انرژی کل انفجار و چگالی گاز زمينه 

چون این معادله از طریق روابط تئوری به اثبات  باشد.می

رسيده است، در آن به انواع انتشار موج شوک پرداخته 

برای امواج شوکی که  (3)در رابطه  n است. یعنی ضریب

ای و کروی درحال انتشار ای، استوانهصفحهبه صورت 

. یعنی برای امواج 3و  2، 1ترتيب برابر است با هستند، به

شوک موجود در این تحقيق که به صورت کروی درحال 

، مکان 3یعنی در معادله باشد. می =n 3انتشار هستند،

td)موج شوک متانسب خواهد بود با  5
2

). 

دهند که روابط بدست آمده ه خوبی نشان میاین روابط ب

تئوری مطابقت دارد و های تجربی، با معادالت از داده

شود می 3و  1با استفاده از روابط  همچنين از طرفی

با تعيين شدن  را بدست آورد. 3ضرایب موجود در رابطه 

بدست  2ضرایب باال و مشخص بودن سرعت که از رابطه 

ی موجود در این فرایند مانند: آمده است، به پارامترها

 انرژی، چگالی پشت جبهه موج شوک و فشار، پی برد. 
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گیری از روش تصویربرداری است که با بهرهبرداری باال در نگار همدوس نوری روشی نوین، غیرمخرب و با سرعت دادهمقطع –چکیده 

نگار همدوس نوری طیفی با در این مقاله با استفاده از چینش مقطع. کندهای مختلف نمونه را شناسایی میسنجی همدوس جزئی، الیهتداخل

ای های نازک چندالیهوه الیهشکست گرگیری ضریبمیکرومتر است، روشی برای اندازه 1پذیری محوری ی نور مرئی که دارای تفکیکچشمه

 ،با استفاده از این روش.  های نازک را تعیین کندشکست گروه و ضخامت الیهزمان ضریبطور همتواند بهاین روش می. ارائه شده است

 .نازک با دقت یک میکرومتر قابل تعیین است ینازک تا دو رقم اعشار و ضخامت الیه یشکست الیهضریب

 .، ضخامت سنجیدوس نوری طيفینگاری همشکست، مقطعضریب، همدوس جزئی سنجیتداخل -كليد واژه
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Abstract- Optical Coherence Tomography is a new, non-destructive method based on low coherence interferometry that can 

identify different layers of a sample with high speed. In this article, we present a method based on spectral domain optical 

coherence tomography with visible light source that can measure group refractive index and thickness of multilayer samples 

simultaneously with 1 micrometer axial resolution. The results obtained uncertainties in the second decimal place for index 

value and thickness accurate to within 1 micrometer. 

Keywords: Low Coherence Interferometry, Refractive Index, Spectral Domain Optical Coherence Tomography, Thickness 

Measurement. 
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 مقدمه -1
 در نوین روشی، OCT نگاری همدوس نوریمقطع

بعدی، برداری سهبرداری است که قابلیت تصویرتصویر

زیستی، های زیستی و غیرمخرب و با سرعت باال از نمونهغیر

باال را دارا است. چینش  محوری و عرضی پذیریبا تفکیک

سنج مایکلسون است ، تداخلOCTآزمایشگاهی متداول در 

 زمان و فضای فضای توان با استفاده از دو چینشکه می

طیفی، بررسی نمونه را انجام داد. در چینش فضای زمان، با 

برداری عمقی یک نقطه از نمونه مرجع، داده یحرکت آینه

دست آمده توسط آشکارساز شود و اطالعات بهانجام می

کردن جابهشود. در چینش فضای طیفی، بدون جاثبت می

طالعات برداری، تمام امرجع و تنها با یک مرتبه داده یآینه

شود از نمونه توسط آشکارساز ثبت می یک نقطه عمقی

های مکان الیه ،نگاری همدوس نوریدر مقطع .]۱[

نوری بين بازوی  مختلف در نمونه بر حسب اختالف راه

. یابی استهای مختلف نمونه قابل دستمرجع و الیه
گيری نگاری همدوس نوری، اندازهچالش مهم در مقطع

-منظور دستهای مختلف نمونه بهالیهشکست ضریب

های ها و شناسایی بافتیابی به ضخامت هندسی الیه

 .های سالم در کاربردهای پزشکی استبيمار از بافت
شکست، گيری ضریبها در اندازهاز انواع روش ییک

کانون است که با استفاده از ميکروسکوپی هم روش

تواند می در نمونه، وجود آمده ير فازی بهگيری تاخاندازه

های نوری مختلف را شکست و ضخامت نمونهضریب

  .]۲[گيری کند اندازه

گیری های بسیاری برای اندازههای اخیر تالشدر سال

در برداری شکست به صورت همزمان با دادهضریب

ه، نوران نمونگاری همدوس نوری مانند روش دَمقطع

یکی دیگر از  .]۳[ های محاسباتی ارائه شده استروش

مسير مشترک سنج تداخل از استفاده ،های ارائه شدهروش

زمان ضخامت و گيری همکه قابليت اندازه است

 .]۴[های نازک شفاف را دارا است شکست الیهضریب

برای  OCT متداول با استفاده از چینش در این مقاله روشی

 گروه شکستضریب ضخامت وزمان هم گیریاندازه

بدون نیاز به  ارائه شده است که ایچندالیه نازک های الیه

با وارد کردن بخشی از نمونه در  تنها و OCTچیدمان  یرتغی

گیری توانایی اندازه سنج،های تداخلمسیر یکی از بازو

و  دقت دو رقم اعشار تا را نمونه گروه شکستضریب

  دارا است. میکرومتر 1ضخامت نمونه را با دقت 

 مبانی نظری -2
( 1) یابطهر مانندیک نمونه توسط موج تخت فرض کنیم 

 ،]۵[ گیردمی تحت تابش قرار

𝑉𝑖 = 𝐴𝑖 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘i𝑟 − 𝑖𝜔𝑡) ,                                         (1) 

موج فرودی است.  یدامنه iA عدد موج نور فرودی و  ik که

موج  Green function(، )r,r(HG( با استفاده از تابع گرین

 :جواب تقریبی معادله هلمهولتز به صورت پراکنده شده

𝑉𝑠 = 𝑉𝑖 +
1

4𝜋
∫ 𝐺𝐻(𝑟, 𝑟′)𝑑3𝑟 

 

𝑉𝑜𝑙𝑟′
                                   

    

× ∫ 𝐹𝑠(𝑟′, 𝑘)𝑉′
i𝑑

3𝑟,                                        (2) 
 

𝑉𝑜𝑙𝑟′

 

. ]6[ت پراکنده شده از نمونه اس موج sV که بود خواهد

 حجمی از نمونه که تحت تابش قرار گیری به رویانتگرال

شود. در صورت استفاده از انجام می )rolV( گرفته است

 :تقریب میدان دور برای دامنه موج پراکنده شده داریم

𝐴(𝑠) =
 𝐴(𝑖)

4π𝑑
∫ 𝐹𝑠(𝑟′) exp(−𝑖𝐾. 𝑟′) 𝑑3𝑟′.    (۳)

 

𝑉𝑜𝑙(𝑟)

 

)i(k-)s(K=k و  بردار موج فرودی و پراکنده شده تفاضل

),kr(sF که برابر ،تابع پتانسیل پراکندگی)2-1m(2k 

ط نمونه تعریف شکست مختلضریب  m.]۵[است

نگاری شکل ساده شده نظریه مقطع( ۳) یرابطه .شودمی

پتانسيل پراکندگی نمونه از . پراکندگی استروش  با

امواج پراکنده شده  برطریق اعمال تبدیل فوریه معکوس 

شدت موج پراکنده شده در فضای  .قابل محاسبه است

 : ]۶[ است نمایش داده شده( ۴) یدر رابطه )SI( طيفی

𝐼(𝑆) = 𝐼0[∑ (|𝑅𝑅|2 + |𝑅𝑖|
2) 

𝑖
                                         

        +2 ∑ 𝑅j𝑅𝑖
∗Γ[τ ± (𝜏𝑖 −

𝑖,𝑗,𝑖≠𝑗

𝜏𝑗)]                              

        +2 ∑ 𝑅𝑅
∗ 𝑅𝑖Γ[𝜏 ± (𝜏𝑖 − 𝜏𝑅)]].                      (۴) 

𝑖

 

 RR ،ضریب بازتاب از بازوی مرجع iR و jR  ضرایب

 شدت موج فرودی 0I های مختلف نمونه،بازتاب از الیه

تابعی از تاخير  که ،نور یتابع همدوسی چشمه  و

 .است  زمانی

شفاف نوری در بازوی نمونه  نحوه قرارگیری نمونه ،1شکل 

مسیر عبور باریکه قرار  نحوی دربهنمونه  دهد.را نمایش می

( 1) پرتو .از داخل آن عبور کندنصف باریکه که گیرد می

 دراست که از کنار نمونه عبور کرده و باریکه قسمتی از 

در مسیر خود ( 2) پرتو و کندمسیر خود از نمونه عبور نمی

 حوسط از (۴و ) (۳) هایپرتو کند.یک بار از نمونه عبور می

د. نشوشکن هدایت مینمونه بازتاب شده و به سمت باریکه
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 اندکه از نمونه بازتاب شده (۴و ) (۳) هایپرتو تداخلی شدت

 :]۴[ ابرابر است ب
𝐼(𝜆) = 2R𝐼0(𝜆)[2 − cos𝛿(𝜆)],                               (۵) 

 ،که

𝛿(𝜆) = 2 (
2π

𝜆
) 𝑛𝑑,                                                     (6) 

هریک  ضریب بازتاب Rو  نمونه ضخامت d .شودتعریف می

، راه به دلیل عبور ازنمونه( 2) . پرتونمونه است از سطوح

در ( طی کرده است. 1) پرتوبیشتر از  nd برابر نوری

 برابر است با (2) پرتو با( 1) پرتواختالف راه نوری  ،نتیجه
شکست هوا در شکست نمونه و ضریبتفاضل ضریب

در اینجا . d(n-1) ضخامت نمونه که برابر است با

 .در نظر گرفته شده است ۱شکست هوا ضریب

 
 .ریکهبانحوه قرارگيری نمونه مورد بررسی در مسير : ۱شکل 

 ،عمود بر مسیر عبور باریکه به صورت با پویش نمونه

وجود  سنج بههای مختلفی پس از تحلیل نتایج طیفحالت

نور و نمایش  باریکهنحوه پویش نمونه در  2شکل  آید.می

)الف(  ،2شکل دهد. در را نمایش می OCT متناظر اطالعات

یک قله در  يجهنتنوری نشده است و  باریکهنمونه وارد 

مقدار اختالف راه نوری بازوی مرجع و نمونه  صفر که نقطه

 نیمه کمتر از تا )ب( نمونه ،2 شکلدهد. می یشنمااست را 

سه قله در  OCTهای داده .شده است نوری باریکه وارد

 اول یقله. دهندهای مختلف را نمایش میمکان

نکرده  که از نمونه عبوربخشی از باریکه  یدهندهنشان

نشان  دوم یو قله(( ۴) یرابطه در اول یجمله) است

بخشی از باریکه که یک بار از نمونه عبور کرده  دهنده

 قله((. ۴)رابطه  در سوم یجمله) دهدمی است را نمایش

و جمله  سوم نيز تداخل ميان سطوح مختلف نمونه

در دوم  یجمله) دهدرا نمایش می خودهمبستگی المل

-n) برابر اختالف ميان مکان قله اول و دوم. ((۴)رابطه 

1)d 2 و مکان قله سوم برابرnd نمونه )ج( ،2 شکل. است 

. است گرفتهقرار نوری  باریکه مسیر نیمی از بیش از در

اول نمایانگر بخشی از باریکه است که یک بار در مسیر  یقله

دوم بخشی از  یحرکت خود از نمونه عبور کرده است و قله

باریکه که در مسیر رفت یک بار و در مسیر برگشت از آینه 

سوم تداخل میان  یبار دیگر از نمونه عبور کرده است. قله

نمونه  ،(د) 2 شکلدر  .دهدهای نمونه را نمایش میالیه

ترتيب دو قله به. اریکه قرار گرفته استکامال در مسير ب

سنج و بازوی تداخلميزان اختالف راه نوری ميان دو 

ميزان اختالف راه نوری ميان دو الیه از نمونه را نمایش 

 .دهندمی

 
با پویش نمونه عمود   OCTهای مختلف تحليل نتایجحالت :۲شکل 

( ب. )کندباریکه از نمونه عبور نمی( الف. )بر مسير عبور باریکه

بيشتر از نيمی  (ج). کندکمتر از نيمی از باریکه از نمونه عبور می

باریکه به صورت کامل از ( د)کند از باریکه از نمونه عبور می

نحوه قرار گيری نمونه را در  ،هازیرشکل. )کندنمونه عبور می

 .(دهندمسير باریکه نمایش می

 نتایج تجربی -3
نمایش داده  OCT، چینش مورد استفاده برای ۳شکل در 

 ولت12هالوژن مورد استفاده المپ  شده است. چشمه نوری

 1 وات است که دارای طول همدوسی 100 و توان مصرفی

 مدی نوری که توسط فیبر مالتیباریکه میکرومتر است.

(MMF) سنج مایکلسون هدایت شده، توسط به تداخل

متر است، به میلی 2/۵که دارای فاصله کانونی  2Lعدسی 

صورت موازی به دو شیئی میکروسکوپ مشابه در دو بازوی 

ها از . پس از بازگشت باریکهشودمیمرجع و نمونه تابیده 

شکن باریکه توسطباریکه  دوبازوی مرجع و نمونه، این  دو

سنج طیف سط یک فیبر مالتی مد بهشده و تو نهیرهمب

به رایانه منتقل  ثبت شدهاطالعات  و د.نشوهدایت می

 .]۷[ گرددمی
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 .نگار همدوس نوری طيفیطرحی از چيدمان مقطع: ۳شکل 

(  سلفون)ای و یک الیه پالستيک شفاف یک المل شيشه
خوبی روی المل چسبانده شده است را به عنوان که به

ی مرجع قرار ودر مسير نوری باز ۱نمونه مطابق شکل 

صورت نمودار  به دست آمدههنتایج ب ۴شکل . دهيممی

شدت بر حسب اختالف راه نوری برای الملی که در 

 .مطابق شکل است ،نيمی از مسير باریکه قرار دارد

 

که برای حالتی  راه نوری اختالفنمودار شدت بر حسب : ۴شکل 

  .باریکه قرار داردعرض نيمی از در المل 

 برابر المل شکست گروهضریب ،محاسبات انجام با

  mμ۶۴/۸۱ برابربررسی شده  ضخامت نمونه و ۵۵/۱

جا نور جابه باریکهدر عرض  را المل سپس .دآمدست به

 یو الیه باریکهمسير عبور  کلدرکه المل  نحویکرده به
 ،۵شکل . مسير عبور باریکه باشد نصفدر  ،سلفون
دست آمده به شدت بر حسب اختالف راه نوری نمودار

 ،با انجام محاسبات .دهداین حالت را نمایش می برای

 و ضخامت نمونه ۵۹/۱ ضریب شکست گروه برابر

. ه استدمدست آبه mμ۳۸/۱۰بررسی شده برابر 
سنجی نور های انجام شده با روش تداخلگيریاندازه

 mμ۹۱را  این مقادیر ،سفيد با استفاده از شيئی ميرائو

الیه  ضخامت برای mμ۵۰/۹ المل و ضخامت برای ۸۰/

 دست آمده با روشکه مقادیر به گزارش داده استسلفون 

OCT کندتایيد میرا ميکرومتر  ۱دقت  یدر محدوده را. 

 

برای حالتی که  راه نوری اختالفنمودار شدت بر حسب : ۵شکل 

  .مسير عبور باریکه قرار داردنيمی از در  سلفون

 گیرینتیجه -4
و استفاده از  OCT از چيدماندر این مقاله با استفاده 

المپ هالوژن به عنوان منبع نوری، روشی نوین ارائه 

و ضخامت  گروه تواند ضریب شکستکه می ه استشد

به  ،دست آوردبهشفاف نوری را  یاچندالیه هاینمونه

دست آمده توسط این روش تطابق طوری که مقادیر به

نور سفید سنجی روش تداخلها مانند سایر روشخوبی با 

 .دارد با استفاده از شیئی میرائو
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با کاهش توان مصرفی در طول   CMOSسازگار  با  Al/P-Siپالسمونیکی ترکیبیمینیاتوری مدوالتور هدف این تحقیق طراحی : چکیده

با افزایش ناخالصی نیمه هادی سیلکن و به کمک روش تفاضل محدود در حوزه  n-p-nمدوالتور بر این اساس، است. نانومتر  1550موج 

خواص فلزی ایجاد شده در  ن و با استفاده ازونیمه هادی سیلک ناخالصی افزایش بااست. ه سازی شده زمان، با ابعاد یک میکرومتر شبی

 74/7ضریب خاموشیحاصل از شبیه سازی بیانگر  . نتایجپذیردصورت می سیونشده و عملیات مدوالمدهای پالسمونیکی پشتیبانی  آن،

ولت است که می تواند در راستای طراحی مدوالتورهای کم توان و  3/2 صفر تاولتاژ کاری بین و دسی بل  42/2 دسی بل و تلفات الحاقی

 مینیاتوری مفید باشد.

 کليد واژه: مدوالتور، پالسمونيک، نرخ خاموشی، تلفات الحاقی

 

Hybrid Plasmonic Electro-Absorption Al/P-Si compatible with CMOS 

Reza Kouhestanian1,2, Seyedeh Mehri Hamidi 1, and Arash Yazdanpanah Goharrizi2 

1 Magnetoplasmonic Lab, Laser and Plasma Institute, Shahid Beheshti University, Tehran  

2 Department of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran 

 

 

Abstract: The purpose of this research is to design a miniature hybrid plasmonic Al/p-Si compatible with CMOS with 

reduction power consumption at telecommunication wavelength 1550 nm. For this aim, n-p-n modulator with highly doped 

silicon was simulated by employing the finite difference time domain method. Using the metallic properties of silicon created 

by increasing the concentration of dopants, the plasmonic modes are supported and modulation operation is performed. 

According to the simulation results of this work, the extinction ratio and insertion loss are obtained as 7.74dB and 2.42dB 

respectively, furthermore the operation voltage is chosen between 0 to 2.3 Volts. Therefore, the proposed structure can be 

useful for designing the miniature and low consumption power modulators.  

Keywords: Modulator, Plasmonics, Extinction ratio, Insertion loss

   CMOSسازگار با  Al/p-Si  الکتروجذبیترکیبی  کیمدالتور پالسمونی

 2پناه گوهرریزی، آرش یزدان1سيده مهری حميدی، 2و1رضا کوهستانيان

 ه شهيد بهشتی، تهراندانشگا آزمایشگاه مگنتوپالسمونيک، پژوهشکده ليزر و پالسما،1

 ه شهيد بهشتی، تهراندانشگا دانشکده مهندسی برق،2
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 مقدمه -1

ع به کوچک هادی شرودر سال های گذشته صنایع نيمه

ها در راستای افزایش فرکانس سازی ابعاد ترانزیستور

تعداد ترانزیستورها بر  1قانون مورطبق  .اندعملياتی نموده

بایستی یکسان با قيمت ثابت هر دوسال روی یک تراشه 

کاهش  در سر راه های موجودچالش .[1]دددو برابر گر

این کاهش فرکانس عملياتی  های الکترونيکی،افزاره ابعاد

ی برای هایحلراه. در این راستا، را در پی داردادوات 

اد شده است که یکی از افزایش فرکانس عملياتی پيشنه

. متاسفانه است نوفتونيک بر پایه سيليکاستفاده از  آنها

 2به دليل حد پراش فتونيکی سازی این قطعاتوچکک

مجتمع سازی این قطعات با مدارات بنابراین . محدود است

الکترونيک مدرن به دليل عدم تطابق اندازه سخت است. 

که  گيرندمیبهره پالسمونيک علم برای حل این مشکل از 

بر این حد پراش  توانندمی یمدهای پالسمونيکدر آن 

ی فعال از قبيل سمونيکای از ادوات پالمجموعه فایق آیند.

های اخير ها، آشکارسازها و ... در طول دههموجبرها، منبع

ادوات  یکی ازر این مقاله د .[2]اندپيشنهاد شده

کردن اطالعات سواره فکه وظيتوربه نام مدوالمونيکی پالس

 گيرد.عهده دارد مورد بررسی قرار می ربر روی نور را ب

 شدهساختار ارائه  -2

ساختار ارائه شده در اینجا یک مدالتور پالسمونيکی 

در طول  است که 3سی ماسسازگار با  Si-Al/pترکيبی 

کند. این ساختار که از نانومتر کار می 1550موج 

تشکيل بر پایه سيليکون  n-p-nو موجبر  Alالکترودهای 

سازی مورد مطالعه و شبيه ، در این تحقيقاست شده

نوار  گيرد. در این ساختارلومریکال قرار میتوسط نرم افزار 

p-Si  ثابت دی الکتریک نزدیک به فلز با به عنوان الیه

 د.نکعمل می [3] 4نزدیک به صفر

 طراحی مدوالتور: -1-2

 هایدر شکلدر نماهای دو و سه بعدی ساختار مدوالتور 

                                                      
 

 
1Moore’s law 

2Diffraction limit 
3
Complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) 
4 - Near – zero (ENZ) 

 نمایش داده شده است. 2و  1

 

 نمای سه بعدی از ساختار ارائه شده  :1شکل 

 
 نمای دوبعدی از سطح مقطع برش داده شده از روبه روی  :2شکل 

 مدوالتور

نمایش داده شده است  2و1همانطور که در شکل 

ن با وکيه سيلالکترودهای آلومينيومی در باالی ناحي

2با ابعاد  Pناخالصی 

100 200 width height nm    و در

با ابعاد  nهای با ناخالصی نوع نومجاورت سيليک
2

100 400 width height nm   اند. الیه قرار گرفته

است،  ZPU-44از نوع پليمر  nهای نوع باالی ناخالصی

ضریب شکست پليمر،
2

SiO ،Si لومينيوم در طول و آ

و  48/3، 446/1 ،44/1ميکرومتر به ترتيب  55/1موج 

1.514 15.234i باشد.می 

 نی با ابعادودر موجبر سيليک TEیک مد پایه  
2

300 200 width height nm    شروع به انتشار

نور عبوری از این موجبر باعث تحریک مدهای  نماید،می

به  5وندگی صورت به صورتش جفتپالسمونيک از طریق 

شامل  n-p-nشود. پيوند موجبر ترکيبی پالسمونيکی می

2با ابعاد Pناحيه 
100 200 width height nm    و

                                                      
 

 
5 Face to face 
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21باالیناخالصی  3
1 10 cm


 این ناحيه به عنوان  .است

 که دارای nنی با ناخالصی نوع وهسته بين نواحی سيليک

2ابعاد 
700 200 width height nm    با ناخالصی

15 3
1 10 cm


 کل ناحيه  .است قرار گرفتهباشد می

ن بر روی الیه وکيسيل
2

SiO  با ابعاد
2

1500 200 width height nm    .قرار گرفته است

پالسمون پالریتون  شکست مؤثر مدهایتوزیع و ضریب

ن با به کار ويليکبا تغيير ثابت دی الکتریک س 1سطحی

این اثر  که [4]کندتغيير می pو   nبردن ناخالصی نوع 

بعد از دهد. تور ارائه شده را تشکيل میمدوالاساس کار 

پالسمون دهای خروجی م، در موجبر عمل مدوالسيون

 گردند. به مدهای نوری تبدیل می پالریتون سطحی

 تئوری آنالیزهای انجام گرفته -2-2

 ن معموالً بروبی بر پایه سيليکعمل مدوالتورهای الکتروجذ

که این روش  باشد.می 2اثر پاشندگی پالسمای بارهای آزاد

ترین روش برای تغيير دادن ضریب شکست در معمول

تغييرات ضریب  2و  1روابط  .استها نيمه هادی

را با تغييرات غلظت  و ضریب جذب  nشکست

الکترون و حفره )
e

N و
h

Nکند:( بيان می 
2 2 2 2 * *

0
( / 8 )[ / / ]      

e ce h ch
n e c n N m N m            )1( 

3 2 2 3 * 2 * 2

0
( / 4 )[ / / ]

e ce e h ch h
e c n N m N m                )2( 

بار الکترون،  eکه در آن 
0  خأل، در ثابت دی الکتریکn 

*،  ن بدون ناخالصیوضریب شکست سيليک

ce
m  جرم مؤثر

*الکترون و 

ch
m  ،جرم مؤثر حفره

e
 و  موبيليتی الکترون

h
 باشد.موبيليتی حفره می 

 فقط برای شرایطی که ناخالصی اضافه شده 2و  1روابط 

د صادق است. زمانی که چگالی ن کم باشوبه سيليک

18 باال باشد )بزرگتر ازن وکيها در سيلحامل 3
10 cm

 )

-ن منفی میوکيقسمت حقيقی ثابت دی الکتریک سيل

ن) که در وگردد. در نتيجه محاسبه ضریب شکست سيليک

آن 
1 2

i    3باشد( از رابطه میثابت دی الکتریک 

 :کندتبعيت می
2

2

( )

p

Si
n

i


 

 
  

 
   )3(     

                                                      
 

 
1 Surface plasmon polariton (spp) 
2 Free carrier plasma dispersion effect  

2
(3.415)

Si
  ن بدون والکتریک سيليک ثابت دی

1باشد،ناخالصی می /  ها و نرخ پراکندگی حامل
2 2 *

0
/

p c
N e m  باشد. ای پالسما میفرکانس زاویه

دراین رابطه 
c

N چگالی حامل، e بار الکترون،
0

ثابت 

*دی الکتریک خأل و 
m  مقدار  باجرم مؤثر حامل

0
0.26m کهدنباشمی ، 

0
m  است.جرم الکترون آزاد 

از  3زمان واهلش با الکترون همچنين قابليت حرکت

*رابطه یق طر
| | /e m    باشندمرتبط میبا هم. 

 و نوریمشخصه های الکتریکی  -3-2

 از Device  توسط نرم افزارسازی بخش الکتریکی شبيه

-مشخصه ولتاژ 3شکل. خانواده لومریکال انجام شده است

دهد که بيانگر مایش مین  n-p-nجریان را برای پيوند 

 ولت است. 2/1ولتاژ  درافزایش جریان 

 
 n-p-nریان  برای پيوند ج -مشخصه ولتاژ :3شکل 

با جاروب  ساختاربدست آمده برای این  4تلفات الحاقی

 دسی بل 42/2 ولت مقدار 4/2کردن ولتاژ از صفر تا 

 تبعيت می کند: 4رابطه بدست آمد که از 

max

0

10 log             
I

IL
I


 
 
 

                        )4( 

max
I  و

0
I  مقدار شدت نور خروجی ماکزیمم عبوری در

همچنين  .دنباشورودی می منبعشدت نور  و مدوالتور

دسی بل  74/7برای این ساختار  5مقدار نرخ خاموشی

 کند.بعيت میمده است که از فرمول زیر تبدست آ

(5    )                               max

min

10 log             
I

ER
I


 
 
 

 

                                                      
 

 
3 Relaxation time 

4 Insertion loss  
5 Extinction ratio  
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minI   3/2خروجی مینیمم است که در ولتاژ شدت نور 

 (.4شکل) افتدولت اتفاق می

 

 ولت. 4/2تا  صفر نمودار عبور نور از مدوالتور از ولتاژ :4شکل 

توزیع  سمونيک در نمونه،مدهای پال ليشکجهت اثبات ت

در داخل مدوالتور و همچنين خروجی ميدان الکتریکی 

 تثبدر ولتاژ صفر ولت  6و  5های به ترتيب در شکلآن 

 شده است.

 
که نشان دهنده ل مدوالتور توزیع ميدان الکتریکی در داخ :5شکل 

 سطحی است. شدن نور به داخل مدوالتور و تشکيل پالسمون جفت

 
 توزیع ميدان الکتریکی در خروجی مدوالتور در ولتاژ اعمالی :6شکل 

 .صفر ولت

از سوی دیگر، توزیع ميدان الکتریکی در داخل مدوالتور و 

در  8و  7های همچنين خروجی آن به ترتيب در شکل

 نشان داده شده است.ولت  3/2ولتاژ 

باعث ایجاد خاصيت فلزی در  pاحيه باال بودن ناخالصی ن

این ناحيه شده، درنتيجه با جفت شدن نور بين این ناحيه 

 گردد که درامواج پالسمون سطحی تشکيل می nو ناحيه 

یابد. با اعمال ولتاژ امتداد ناحيه فعال مدوالتور انتشار می

 نفوذ کرده و باعث تغيير nها به ناحيه به مدوالتور، حفره

 شوند. این عمل برمی pو  nدر نواحی ضریب شکست 

مدهای پالسمون سطحی تاثير گذاشته و باعث  روی

شود. طی این کاهش شدت نور در خروجی مدوالتور می

 گيرد.عمليات عمل مدوالسيون نور انجام می

 
پالسمون تشکيل شده در داخل مدوالتور در ولتاژ اعمالی  :7شکل 

 ولت 3/2

 
توزیع ميدان الکتریکی در خروجی مدوالتور با ولتاژ اعمالی  :8شکل 

 ولت 3/2

 گیرینتیجه

با استفاده از تشکيل مدهای پالسمون در این مقاله 

طراحی  ماسسیتوانستيم مدوالتوری سازگار با سطحی 

پارامترهای سازی برای . با توجه به نتایج شبيهکنيم

که شامل نرخ خاموشی، تلفات الحاقی و تور کليدی مدوال

بل، دسی 74/7باشند، به ترتيب مقادیر جایگيری قطعه می

 بل  و حدود یک ميکرومتر حاصل شد. دسی 42/2
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 ی دید را میتوان با تغییر فاز  شود. این نقطهی دید جبرانسازی میدر تصویربرداری فوویایی، ابیراهی هندسی تنها در یک نقطه –چکیده 

و بدون نیاز به لنز پیچیده و گرانقیمت، زوایای دید بزرگی را به صورت پویا پوشش داد.  تغییر دادکریستال مایع، یک عنصر مدوالتور فاز 

ی کوچکی از طول موج قادر به تامین فاز مورد نیاز هستند و به آوری تنها در بازهمدوالتورهای فاز کریستال مایع بخاطر محدودیتهای فن

پیشنهاد  Spectral Scanning (SS)نور هستند. در این مقاله روشی به نام پویش طیفی این خاطر تصویرگرهای فوویایی تک رنگ و کم 

برای هر کدام از رنگها جبرانسازی جداگانه انجام در طول طیف مورد نظر انتخاب شده،  ی مرئیشده است. در این روش، سه رنگ در بازه

زکنندگی  تصویر با کنتراست باال، تصویر مرکب  حاصل هنوز تفکیک خوبی شود. براساس اثر تیو بصورت متوالی در مدوالتور فاز اعمال می

زوایای بزرگ به صورت چندرنگی و همه رنگی با مقدار قابل قبولی افت  در دارد و به این ترتیب امکان پیاده سازی تصویرگر فوویایی

ی دید لنز اولیه برابر زاویه 10ی فوویا تا قاله، زاویهی تحلیل شده در این مدر نمونه د.گردفراهم می ،کیفیت نسبت به سیستم تک رنگ

 برابر است. 15ی روشنایی نسبت به سیستم فوویایی تک رنگ حدود بهره .بدست آمد

 راهی، جبران ابيکریستال مایع مکانی ری، مدوالتور نوی پهن، اثر تيزکنندگی تصویرلنز زاویهطراحی تصویربرداری فوویایی،  -کليد واژه

Spectral scanning foveated imaging 

Farhang Javaherian, Bizhan Rashidian 

Sharif University of Technology, Department of Electrical Enginering 

Abstract- In foveated imaging method, geometrical aberrations are corrected in just one point of view called fovea. The fovea 

can be dynamically changed by changing the phase of a liquid crystal spatial light modulator (LC-SLM). These devices 

suffer from technological problems that limit their range of change capability. This limitation, renders the foveated imaging 

systems that use such devices, single wavelength and thus having a low illumination. In this paper, a technique named 

Spectral Scanning (SS) is proposed. In the SS method, aberration compensation is performed sequentially for each of three 

colors that span a wide band. Based on the sharpening effect, the combined image shows a rather good resolvability in the 

whole band. Foveated imager implemented by this technique can be used to image multi-chromatically and pan-

chromatically large field angles with an acceptably little loss in the contrast as compared with traditional single wavelength 

systems. In fact, the design example showcased in this paper is shown to extend field of view up to 10 times of that of the 

original lens and illumination gain is about 15-fold as compared with the single wavelength foveated imager. 

Keywords: foveated imaging, wide angle lens design, sharpening effect, liquid crystal spatial light modulator, aberration 

compensation 
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 صورت مساله -1

شود تا با جبران سازی ابيراهی در طراحی لنز، تالش می

کيفيت مطلوب  در طول موجهای مورد نظر، هندسی

ی ی روزنه و حداکثر زاویهتصویربرداری در حداکثر اندازه

ی بزرگتر به معنای تصویر روشنتر تامين گردد. روزنه دید

ید بزرگتر هم ی دو سيگنال به نویز باالتر است. لنز با زاویه

برای دهد. سطح بزرگتری در فضای شیء را پوشش می

ی طراحی گزافی الزم است که به این منظور صرف بودجه

ی طرح و مشکالت پياده سازی را ی خود هزینهنوبه

عنوان مثال در لنزها با کيفيت متوسط دهد. به افزایش می

سطح اپتيکی و اغلب  20تا  10و عالی در صنعت عکاسی، 

 شود.نوع شيشه استفاده می 3يش از ب

، به جای جبرانسازی ]1،2[در روش تصویربرداری فوویایی 

ی ی دید، با الهام گرفتن از نحوهابيراهی در تمام زایه

ی مشخص عملکرد چشم انسان، ابيراهی برای یک نقطه

ی چشم، چگالی اعصاب حسگر شود. در شبکيهجبران می

بسيار  foveaموسوم به فوویا در مرکز دید و در ناحيه ای 

باالتر از محيط پيرامون آن است و در نتيجه کيفيت 

به این خاطر است  .تصویر تنها در مرکز دید تامين ميشود

که چشم برای رصد کردن هدف مورد نظر در چشمخانه 

ی فوویا در روش تصویربرداری چرخش ميکند. البته ناحيه

ه کيفيت مطلوب با این تفاوت را با چشم دارد کفوویایی 

تطبيق اپتيکی حاصل ميشود و نه مانند شبکيه با نمونه 

 برداری غيریکنواخت.

ی فاز در تصویربرداری فوویایی با یک عنصر تغييردهنده

مردمک یک لنز تصویرساز معمولی پياده سازی شده است. 

از نوع مدوالتور نوری معموال ی فاز عنصر تغييردهنده

 Liquid Crystal Spatial Lightمکانی کریستال مایع 

modulator (LC-SLM) در این روش ميتوان  .است

زوایای دید بسيار بزرگی را با یک لنز ساده و ارزانقيمت 

ی دید مورد نظر، تصویر کرد. برای این کار، در نقطه

ی فاز ضرایب ابيراهی لنز اوليه استخراج شده و صفحه

مدوالتور فاز  هایمعادل آن با توجه به تعداد پيکسل

بازسازی ميشود. فاز مورد نظر در هر پيکسل بصورت 

الکترونيکی به مدوالتور منتقل شده و با اعمال آن، ابيراهی 

 در تئوری به صورت کامل جبران ميگردد. هندسی 

ها که بکارگيری عملی آنها یک ضعف مهم در این سيستم

ل را محدود ساخته، محدودیت عملی مدوالتور فاز کریستا

ی تنظيم فاز محدودی دارند و مایع است. این ادوات، بازه

ی طول ی فاز باید به صورت پيمانهپياده سازی صفحه

در نتيجه جبرانسازی تنها . انجام شود modulo-λموج 

برای یک طول موج مشخص قابل پياده سازی است و 

بازدهی طيفی با فاصله گرفتن از این طول موج به سرعت 

ه این خاطر، سيستم های تصویربرداری افت ميکند. ب

شوند و روشنایی فوویایی بصورت تک طول موج پياده می

در این مقاله، روشی با نام پویش  تصویر پایينی دارند.

پيشنهاد ميشود تا  Spectral Scanning (SS)طيفی 

ی دید تا زوایای تصویربرداری فوویایی و تغيير پویای نقطه

کانس از جمله در بزرگ در یک طيف وسيع فر

. امکانپذیر گرددتصویربرداری تمام رنگی )پانکروماتيک( 

طراحی، مقداری افت عملکرد  trade-off در بده بستان

نسبت به سيستم تک طول موج بصورت کاهش کنتراست 

 خيلی بيشتر مبادله ميگردد.  در ازای روشناییِ

 در تصویربرداری فوویایی یروش پویش طیف -2

 معرفی لنز نمونه -1-2

سيستم، یک لنز نمونه با  و تشریح عملکرد معرفیبرای 

طراحی بسيار ساده و ارزانقيمت انتخاب شده است. لنز 

یک لنز  ADP-25.4-75Aانتخاب شده با نام تجاری 

 Archer Opticsآکرومات دو شيشه ای از کاتالوگ شرکت 

برای تصویربرداری از  f/4ی این لنز با روزنهاست.  ]3[

 استفاده شده است.هدف بينهایت 

سانتيمتر در پشت لنز، یک مدوالتور فاز با  1ی در فاصله

ها مربعی پيکسلپيکسل قرار داده شده است.  512×512

ها ميکرون هستند. هر چقدر پيکسل 31.6به ضلع 

شود، اما کوچکتر باشند، جبرانسازی فاز دقيقتر انجام می

دیر مقا. ]2[شود در عوض اثر تفرق بيشتر ظاهر می

انتخاب شده بهترین سازش ممکن ميان این دو الزام 

ی لنز نقشه 1در شکل سازد. متقابل را امکانپذیر می

 نمایش داده شده است.

 Modulation Transfer Function ، دیاگرام2ِدر شکل 

(MTF)  لنز اوليه )بدون تنظيم فاز( نسبت به زاویه رسم

نظر ما، جهت شده است. از آنجا که در کاربردهای مورد 

مرجحی برای تفکيک پذیری مد نظر نيست، در این مقاله 
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MTF  به معنای حداقل دو مقدار آن در راستای مماسی

tangential  و پره چرخیsagittal .سه  لحاظ شده است

هليوم  cو  F ،dآبی، سبز و قرمز خطوط طيفی  طول موج

شده و  انتخابنانومتر  656.3و  584.6، 486.1به ترتيب 

MTF از مقادیر  مساوی چندطيفی با وزن دهیMTF  در

 شود.هر کدام از این طول موجها ساخته می

ده استفا ZEMAXتحليل اپتيکی در این مقاله از نرم افزار 

 شده است.

 
 ا مدوالتور فازی لنز آکرومات ب: نقشه1شکل 

 
و  40چندطيفی لنز اوليه در دو فرکانس مکانی  MTF نمودار :2شکل 

 سيکل بر ميليمتر 70

 Rayleigh criterionاگر برای تفکيک پذیری، معيار رایلی 

مالحظه  2را بپذیریم، از شکل  0.09برابر  MTFمعادل 

ر بسيای قابل تفکيک با لنز اوليه ميشود که حداکثر زاویه

احی بسيار درجه است. بخاطر طر 1.5تا  1کوچک و بين 

 رود.ی لنز البته انتظاری هم جز این نمیساده

 اثر تیزکنندگی -2-2

 با تعدادی باال)مدوالسيون( وقتی یک تصویر با کنتراست 

بصورت ميانگين گيری ترکيب  تصویر با کنتراست پایين

ابتدا سریع و بعد به  ،مرکب شود، کنتراست تصویرمی

با کنتراست کند. برای مثال اگر یک تصویر کندی افت می

 با تصویر 9، با در یک فرکانس مکانی مشخص درصد 100

کنتراست صفر ترکيب شود، کنتراست تصویر مرکب هنوز 

درصد و باالتر از حد تفکيک پذیری رایلی خواهد بود.  10

تصویر با  sharpening effectاین پدیده اثر تيزکنندگی 

 .]4[شود ناميده می بر روی تصاویر کم کيفيت کيفيت

 پویش طیفی -3-2

ر دگفته شد که ادوات مدوالتور فاز کریستال مایع تنها 

ام انجبه طور موثر جبران سازی ابيراهی را  ،یک طول موج

ار در این دهند. در روش پویش طيفی که نخستين بمی

م شود، فاز مربوط به جبرانسازی در هر کدامقاله مطرح می

التور از طول موجهای چند طيفی بصورت متوالی به مدو

ا در طول موج مورد نظر یک تصویر بفاز اعمال ميشود و 

این پویش طيفی بصورت کنتراست باال تشکيل ميشود. 

پویش  ی تناوبِلذا در هر دورهمتناوب تکرار ميشود و 

 با باال (تفکيک در نتيجهیک تصویر با کنتراست )و  ،طيفی

ثر تعدادی تصویر با کنتراست پایين ترکيب ميشود و از ا

 تيزکنندگی انتظار داریم که تفکيک در تصویر مرکبِ

 حاصل هنوز قابل قبول باشد.

ی دید یهبه عنوان مثال اگر برای لنز نمونه، ابيراهی در زاو

ی درجه و برای طول موج آبی محاسبه گردد، صفحه 10

کل شفازی که ميتواند این ابيراهی را جبران کند، مشابه 

 6 ی تغييرات فاز تاه دامنهمالحظه ميشود ک خواهد بود. 3

رسد و با توجه به محدودیت مدوالتور طول موج هم می

که  4ی فاز شکل برای پياده سازی باید به صفحه ،فاز

ی یک طول موج است، تبدیل همان تابع فاز به پيمانه

ام از برای هر کد MTFبا اعمال این تابع فاز، نمودار  گردد.

  .رسم شده است 5سه رنگ، در شکل 

 
ی ی ابيراهی لنز نمونه برای زاویهی فاز جبران کننده: صفحه3شکل 

 2π معادلبرحسب یک طول موج  درجه و طول موج آبی. فاز 10

 رادیان بيان شده است.
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ی ی ابيراهی لنز نمونه برای زاویهی فاز جبران کنندهصفحه :4شکل 

برحسب  ی یک طول موج. فازدرجه و طول موج آبی به پيمانه 10

 رادیان بيان شده است. 2π معادلیک طول موج 

 
 10ی برای سه رنگ، وقتی که جبرانسازی زاویه MTF: نمودار 5شکل 

 درجه تنها برای رنگ آبی انجام شده است.

در روش جبرانسازی تنها برای رنگ آبی انجام شده است. 

ی فاز جبرانگر رنگ پویش طيفی به همين ترتيب، صفحه

قرمز هم آماده شده و به توالی در مدوالتور سبز و رنگ 

یک  exposure شود. اگر در زمان نورگيریِاعمال می

، هر سه فاز با زمان استقرار مساوی اعمال گردند ،عکس

سه عکس را که هر کدام در یکی از  الکترواپتيک سنسور

 کند.طول موجها تفکيک خوبی دارند با هم ترکيب می

 یجهنت -4-2

تصویر در خروجی سنسور که از موثر  MTFنمودار 

سيستم جبران شده برای هر  MTFميانگين گيری روی 

ی دید کدام از رنگها حاصل شده برای لنز نمونه و زاویه

 رسم شده است. 6درجه، در شکل  10

شود که اگر حداقل کنتراست برای سه رنگ را مالحظه می

انی در نظر بگيریم، رنگ قرمز با معيار رایلی تا فرکانس مک

سيکل بر ميليمتر قابل تفکيک است و اگر چنانکه  40

مرسوم است، ميانگين سه رنگ را مد نظر قرار دهيم، 

 شود.سيکل بر ميليمتر انجام می 70تفکيک تا فرکانس 

علت اینکه جبرانسازیِ رنگ آبی بهتر از سبز و جبرانسازیِ 

ها رنگ سبز بهتر از قرمز انجام شده، تفرق ناشی از پيکسل

 ر مدوالتور فاز است که با طول موج نسبت مستقيم دارد.د

 
موثر در روش پویش طيفی برای لنز آکرومات  MTFنمودار  :6شکل 

 درجه. 10ی و زاویهنمونه 

با لنز  6ی عملکرد لنز پویش طيفی در شکل در مقایسه

 10ی دیدی تا شود که زاویهمشاهده می 2اوليه در شکل 

ی شده است. ضمنا در مقایسه برابر لنز اوليه تصویر

سيستم پویش طيفی با سيستم تصویربرداری فوویایی که 

ی دید را اما برای یک تک طول موج همين گسترش زاویه

کند، باید گفت که در روش پویش طيفی، در تامين می

برابر روشنایی  15ازای مقداری افت در کنتراست، حدود 

 تصویر افزایش یافته است.

 نتیجه گیری -3

را ، امکان پياده سازی تصویرگر فوویایی پویش طيفیروش 

سيستم تک نسبت به سازد. میدر یک باند وسيع فراهم 

مقداری افت کنتراست با چندین برابر روشنایی وج طول م

  گردد.بيشتر و سيگنال به نویز باالتر معاوضه می
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وری مطالعه و بررسی شد. تزریق ن با( VCSELکننده از سطح کاواک )در یک لیزر نشر (CSs) کاواک هایبرهمکنش سالیتون –چکیده 

ها بستگی داشته کنند که این نیرو به فاصله اولیه سالیتونای را تجربه میها در مجاورت یکدیگر نیروی جاذبهنشان داده شد که سالیتون

ایش فاصله اولیه که به صورت نمایی با افزهاست. همچنین نشان داده شد که این پتانسیل برهمکنشی و برد اثر آن بیشتر از قطر سالیتون

است و در نهایت  (hydrophobic materialsیابد بسیار شبیه به پتاسیل برهمکنشی مشاهده شده در مواد آب گریز )ها کاهش میسالیتون

 شود.ها میمنجر به یکی شدن سالیتون

 (hydrophobic materials) (، مواد آب گریزVCSELليزر نشرکننده از سطح کاواک )  (،CSs) های کاواکساليتون -کليد واژه

 

 

Investigation of cavity soliton interaction in VCSELs 

Shayesteh Rahmani Anbardan, Reza Kheradmand 

Research Institute for Applied Physics and Astronomy, Tabriz University, Tabriz, Iran 

Abstract- We investigate the interaction of two cavity solitons in an optically injected vertical cavity surface emitting laser 

(VCSEL). We show that they experience an attractive force even when their distance is much larger than their diameter, and 

finally they merge. Since the merging time depends exponentially on the initial distance, we show that the attraction could be 

associated with an exponentially decaying interaction potential, similarly to what is found for hydrophobic materials.  

Keywords: cavity soliton, VCSEL, hydrophobic materials 

 

 

 

 

 

 

 

 درلیزر نشرکننده از سطح کاواک هایسالیتون برهمکنشبررسی 

 شایسته رحمانی انباردان، رضا خردمند 

 (RIAPAگروه فتونيک دانشگاه تبریز، پژوهشکده فيزیک کاربردی و ستاره شناسی )
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 مقدمه -1

های نوری ابعاد باال که از رقابت تعداد دیناميک سيستم

، شودناشی میزیادی درجات آزادی فضایی و زمانی 

های ردابگ .[1]شباهت زیادی با دیناميک مایعات دارد

هایی از این نوع ، مثال[3]های نوری، آشفتگی[2]نوری

در زمينه ساختارهای جایگزیده، ها هستند. سيستم

های کاواک ایجاد های قابل توجهی بين ساليتونشباهت

رات و قط [4]پذیرشده در ليزر با ماده جاذب اشباع

ظرفی شامل همان مایع وجود  بر روی سطحکننده پرش

در این مقاله رفتار مشابه دیگری بين دیناميک . [5]دارد

ساختارهای جایگزیده و دیناميک مایعات نشان داده شده 

که برهمکنش  در این پژوهش نشان داده شده استاست. 

دو ساليتون کاواک در یک ليزر تحریک شده نوری بسيار 

پتانسيل  وبرهمکنش مواد آب گریز با آب است  مشابه با

مورد پتانسيل نمایی کاهنده  برهمکنشی در هر دو

  .[6]است

 مدل -2

از نوع  مورد مطالعه در این مقاله رسانایليزر نيم

VCSEL کوانتومی چندگانه که شامل ساختار چاه باشدمی

AlAsGaAs به عنوان محيط فعال است و انرژی سيستم  /

چنين یک و همتوسط یک پرتو نگهدارنده ایستا و پهن 

کند، مين میأجریان الکتریکی که آستانه ليزرزایی را ت

برای توصيف  خبال-شود. معادالت ماکسولفراهم می

داده  (1)دیناميک سيستم با استفاده از معادالت 

 :[7]وندشیم

 

(1) 














].)()1)[((

,2/)(

,)1([

2**

2

PEDfiDP

DdEppEDJD

EiPEiEE

t

t

It





 

به ترتيب ميدان کاواک و  Pو  Eدر روابط فوق 

به  ها، چگالی حامل Dباشند، پالریزاسيون ماده می

ها صورت نسبت طول عمر فوتون
ph  ول عمر طبه

ها حامل
c شودتعریف می. 

IE  ،ميدان تزریقی 

فاکتور افزایش  ناميزانی بين کاواک و ميدان تزریقی، 

ها ثابت پخش حامل dجریان تزریق،  Jپهنای باند، 

شود. توصيف می 2 است. پراش توسط عملگر الپالس

، توسط شاخص زمان
c  که از مرتبه(ns1  و )است

شاخص مکان، توسط ریشه مجذور پارامتر پراش )که از 

m54مرتبه   نرماليزه شده است. (است ، 

نشان دهنده غيرخطيت محيط بهره،  Df)(تابع حقيقی 

کوانتومی چندگانه است، می باشد. اگر این که از نوع چاه

گرفته شود  تابع به صورت درجه دو در نظر

DDDf )1()(  125.0، به ازای  بهترین فيت

برای بهره محاسبه شده با مدل ماکروسکوپيک به دست 

غيرخطيت بيانگر این است که جریان آستانه  .[8]آیدمی

از رابطه  2/)411( thJ آید، که با در بدست می

ست با جریان آستانه برابر ا 125.0نظر گرفتن 

17.1thJ.  تابع مختلط)(D  در معادله مربوط به

پالریزاسيون ماکروسکوپيک، نشان دهنده وابستگی پهنای 

به  ،شوددر فرکانسی که بهره ماکزیمم می ،خط بهره

 . ها استچگالی حامل

در یک ليزر با تزریق نوری وقتی که فرکانس ميدان 

خوانی ندارد قبل از نقطه ا فرکانس ليزر آزاد همتزریقی ب

تزریق قفل شده هيچ حالت پایداری وجود ندارد، بنابراین 

خروجی ليزر نوسانی خواهد بود و چندین مد عرضی 

به  طتحریک خواهد شد. تحت چنين شرایطی معادله مربو

پالریزاسيون ماکروسکوپيک مانند یک فيلتر طيفی عمل 

های ادله برای اجتناب از ناپایداریاین معوجود کرده و 

الزم و ضروری است. در  ،های کوتاهفيزیکی طول موجغير

ها بعد از این مقاله، به دليل اینکه برهمکنش ساليتون

نقطه تزریق قفل شده بررسی شده است می توان از 

معادالت کاهش یافته زیر که از حذف آدیاباتيک استاندارد 

 اند استفاده کرد:پالریزاسيون به دست آمده

 (2)    










DdEDfDJD

EiEDfiEiEE

t

It

22

2

)(

],)()1()1([  

 ی انجام شده پارامترهاسازیبيهشدر 
thJJ 2.1 ، 

4، 2، 052.0d، 1IE، 400  در نظر

امکان روشن شدن که با این پارامترها گرفته شده است 

برابر با  (HWHM) کاواک ایستا با پهنایی هایساليتون

در این مقاله برای . وجود دارد( .s.u)یک واحد فضایی 

ها، دو ساليتون به طور همزمان سی برهمکنش ساليتونربر

در فاصله اوليه 
0r فتار آنها در یک بازه نوشته شد و ر

زمانی کافی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
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 بحث و نتایج -1-2

ها نشان داد که حتی برای بررسی برهمکنش ساليتون

واحد فضایی که خيلی بيشتر از  10فواصل اوليه بيشتر از 

ای را ها نيروی جاذبهقطر یک ساليتون است، ساليتون

کنند تا در تجربه کرده و به سمت یکدیگر حرکت می

نمودار تحول زمانی فاصله  1نهایت یکی شوند. شکل 

نشان  آنها مختلف فاصله اوليهها را به ازای مقادیر ساليتون

 دهد.می

 
 ها برای فواصل اوليه مختلفتحول زمانی فاصله ساليتون: 1شکل 

 

ها در ابتدای حرکت بسيار کند و سرعت حرکت ساليتون

بسيار  آنها لحظه یکی شدن در انتهای حرکت و درست در

های یکی بين زمان فاصلهسریع است. این حقيقت که 

نشان  ،شدن متوالی در مقياس لگاریتمی تقریبا ثابت است

صله دهد که زمان یکی شدن به صورت نمایی به فامی

که این فرض به طور اساسی  ،ها بستگی دارداوليه ساليتون

 تایيد شده است. 2در شکل 
 

   
ها بر حسب نمودار نيمه لگاریتمی زمان یکی شدن ساليتون :2شکل 

bxayفاصله اوليه آنها. خط راست دارای معادله    است که در

12.0460.3آن  a   01.0055.1و b  می باشد،  این

نقطه که مربوط به فواصل اوليه بزرگتر هستند  8خط از فيت خطی 

 ست آمده است. به د

 

تواند به عنوان یک دليل بيشتر برای نشان این نتایج می 

ها تفسير شود. دادن خصوصيت ذره گونه ساليتون

دانيم که زمان به هم رسيدن دو جرم تحت پتانسيل می

2/3به صورت  1rگرانشی 

0r  به فاصله اوليه آنها وابسته

توان فرض کرد که زمان یکی . به طور مشابه می[9]است

ها که به صورت نمایی با زمان افزایش شدن ساليتون

هاست ساليتون نیابد بيانگر یک پتاسيل برهمکنشی بيمی

 یابد:ها کاهش میکه با افزایش فاصله اوليه ساليتون

 (3                              )               RreKrV /2)(  

و  Kاین پتاسيل به دو پارامتر بستگی دارد: قدرت پتانسل 

 .Rآن  برد

ط آزاد یک ساليتون به سمت ودر اینجا ما از ایده سق

ساليتون دیگر استفاده کردیم. برای رسيدن به هدف، 

، پایسته فرض تحت این پتانسيل راحرکت دو ساليتون 

دو جسم که ابتدا در حال سکون و در  سرعت کردیم.

فاصله 
0r  استفاده از قانون پایستگی  بااز یکدیگر قرار دارند

در هر فاصله دلخواه انرژی 
00 rx   به صورت

RrRx eeKxv
// 0)(

   به به دست می آید. این رابطه

به معنی سرعت تماس در حد  Kاین معناست که پارامتر 

Rr 0
مده برای آاست. با استفاده از رابطه به دست  

 rسرعت می توان زمان مورد نياز برای رسيدن به فاصله 

                                    به صورت زیر محاسبه کرد:را 

   (4))].arctan(2[
Re

)(

1
)(

//

2/2/

0

00

RrRr

RrRrr

r
ee

e

Kxv

dx

K
rt




     

ttm)0(ها زمان یکی شدن ساليتونبا توجه به رابطه فوق   

 برابر است با:

(5                     ))].
1

1
arctan(2[

Re
)(

/

2/

0

0

Rr

Rr

eK
rt


  

 بردها مقداری کمتر از حتی اگر فاصله اوليه ساليتون

تخمين  1باشد، جمله دوم داخل براکت با  Rبرهمکنش 

شود و بنابراین نسبت به جمله اول قابل صرف نظر زده می

کردن است و زمان یکی شدن به صورت رابطه زیر ساده 

 شود:می

(5                )                            .
2/

,
0 Rr

apm e
K

R
t  

های ام شده بر دادهخطی انج ، فيت2خط راست در شکل 

100های عددی با صرف نظر کردن از داده r  .می باشد

ها به این دليل است که رابطه صرف نظر کردن از این داده

فقط برای فواصل اوليه بزرگتر معتبر است. با استفاده از  5
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به دست  474.0Rبه صورت  Rشيب خط مقدار پارامتر 

با برابر با شعاع یک ساليتون یآید که این مقدار تقرمی

 است.

مشخص باشند تحول زمانی فاصله  Kو  Rاگر مقادیر 

به دست خواهد آمد.  4ها به طور کامل با رابطه ساليتون

يت در عرض از مبدا اما متاسفانه به دليل اینکه عدم قطع

فيت خطی بيشتر از شيب آن است بنابراین تخمين دقيق 

یک  3غيرممکن است. در شکل  Kقدرت برهمکنش 

های عددی و تحليلی برای فاصله اوليه مقایسه بين داده

100 r ارائه شده است. 

 
100ی ها براتحول زمانی فاصله ساليتون: 3شکل  r  خط ممتد .

و نقطه چين  است های شبيه سازی عددیمنحنی مربوط به داده

به  4با استفاده از معادله  است که منحنی مربوط به داده های تحليلی

 .به دست آمده 2.48Kو  474.0Rازای 

 

مربوط به داده های در این نمودار منحنی نقطه چين که  

که متناسب با  ،77.48Kدر نظر گرفتن  با ،تحليلی است

رسم شده است. این مقدار  است، 382.3aعرض از مبدا 

حرکت در هر  روندعرض از مبدا طوری انتخاب شده که 

دو منحنی یکسان باشد. منحنی تحليلی، وابستگی زمانی 

کند و بيشرین انحراف در بی بازتوليد میفاصله را به خو

باقی  %3شود که همواره کمتر از ميانه حرکت دیده می

سازی ، فاصله در شبيه700tماند. برای مثال در زمان می

 235.9rسازی تئوری و در شبيه 493.9rعددی 

 باشد.می
 

 گیرینتیجه -3

های ایجاد شده مقاله نشان داده شد که ساليتون در این

تحریک شده به صورت نوری و پمپ شده  VCSELدر 

کنند که ای را تجربه میباالی حد آستانه، نيروی جاذبه

ها نيز اثر گذار این نيرو در فواصل بزرگتر از قطر ساليتون

ت ها به سماین نيرو منجر به حرکت ساليتون. است

یکدیگر با سرعتی فزاینده شده و در نهایت به یکی شدن 

ها با زمان یکی شدن ساليتونانجامد. ها میساليتون

ها تقریب خوبی به صورت نمایی به فاصله اوليه ساليتون

وابسته است. ما نتایج فوق را به عنوان حرکت پایسته دو 

ذره که تحت تاثير پتانسيل نمایی کاهنده هستند تفسير 

دیم که این رفتار مشابه با رفتار مواد آب گریز در آب کر

در  هاها متفاوت از رفتار ساليتوناست. این رفتار ساليتون

محيط غيرفعال است. زیرا در آنجا برهمکنش دو ساليتون 

حرکت غيرنيوتونی می شود که در آن یک منجر به 

متناسب با اختالل وارد شده به یک  ،سرعت ) نه شتاب(

 . [10]توسط ساليتون دیگر است ساليتون

 مراجع

[1] M. Brambilla, L. A. Lugiato, V. Penna, F. Prati, C. 
Tamm, and C. O. Weiss, “Transverse laser patterns. II. 

Variational principle for pattern selection, spatial 

multistability, and laser hydrodynamics,” Phys. Rev. 
A, vol. 43, no. 9, pp. 5114–5120, 1991. 

[2] P. Coullet, L. Gil, and F. Rocca, “Optical vortices,” 

Opt. Commun., vol. 73, no. 5, pp. 403–408, Nov. 
1989. 

[3] F. T. Arecchi, “Space-time complexity in nonlinear 

optics,” Phys. D Nonlinear Phenom., vol. 51, no. 1–3, 
pp. 450–464, Aug. 1991. 

[4] F. Prati, L. A. Lugiato, G. Tissoni, and M. Brambilla, 

“Cavity soliton billiards,” Phys. Rev. A - At. Mol. Opt. 
Phys., vol. 84, no. 5, pp. 1–6, 2011. 

[5] S. PROTIÈRE, A. BOUDAOUD, and Y. COUDER, 

“Particle–wave association on a fluid interface,” J. 
Fluid Mech., vol. 554, no. 1, p. 85, 2006. 

[6] S. H. Donaldson, A. R??yne, K. Kristiansen, M. V. 

Rapp, S. Das, M. A. Gebbie, D. W. Lee, P. Stock, M. 
Valtiner, and J. Israelachvili, “Developing a general 

interaction potential for hydrophobic and hydrophilic 

interactions,” Langmuir, vol. 31, no. 7, pp. 2051–
2064, 2015. 

[7] X. Hachair, F. Pedaci, E. Caboche, S. Barland, M. 

Giudici, J. R. R. Tredicce, F. Prati, G. Tissoni, R. 
Kheradmand, L. A. L. A. Lugiato, I. Protsenko, M. 

Brambilla, others, I. Protsenko, and M. Brambilla, 

“Cavity solitons in a driven VCSEL above threshold,” 
IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron., vol. 12, no. 3, 

pp. 339–350, May 2006. 

[8] M. Eslami, R. Kheradmand, and G. Hashemvand, 

“The effect of nonlinear gain on the characteristics of 

an optically injected VCSEL and cavity solitons,” 

Opt. Quantum Electron., vol. 46, no. 2, pp. 319–329, 
Feb. 2014. 

[9] S. K. Foong, “From Moon-fall to motions under 
inverse square laws,” Eur. J. Phys., vol. 29, no. 5, pp. 

987–1003, 2008. 

[10] A. G. Vladimirov, J. M. McSloy, D. V. Skryabin, and 
W. J. Firth, “Two-dimensional clusters of solitary 

structures in driven optical cavities,” Phys. Rev. E - 

Stat. Nonlinear, Soft Matter Phys., vol. 65, no. 4, pp. 
26–28, 2002.  

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 

77 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

ه های لیزری ب. شار انرژی تپهای لیزر فمتوثانیه، سطح ویفر سیلیکون تابش داده شده استدر این پژوهش با استفاده از تپ -چکیده 

ی لیزر از سطح کیلوژول بر مترمربع، بیناب بازتاب 9و  3، 1ی مهم مورد مطالعه قرار گرفته و به ازای سه شار انرژی عنوان یک مشخصه

ور مؤثر رخ ط، کندوسوز بهی پایین شار انرژی لیزردر دهد که دهی ثبت شده است. نتایج نشان میدقیقه تابش 1سیلیکون پس از ویفر 

-یی یونی رخ می تشکیل پالسماآستانه مربوط بهشار انرژی لیزر  درکندوسوز لیزری نداده و میزان بازتاب از سطح تغییری نکرده است. 

زان سطح منجر به کاهش می ساختاررویشوند. تغییر ه مانند روی سطح سیلیکون تشکیل میساختارهای میخ ی آندهد که در نتیجه

ایجاد یاه سسیلیکون محدوده انرژی بیش از شار آستانه، دهی لیزری سطح ویفر سیلیکون در با تابششود. در نتیجه، میآن بازتاب از 

 .را داردهای خورشیدی اوری ساخت سلولفنقابلیت بهبود که به دلیل جذب باالی آن  شده 

 

 ، سيليکون سياه، کندوسوز ليزریبازتاب سطحیکوتاه، ليزر فوق -کليد واژه

Fabrication of black silicon by using femtosecond laser pulses at various 

fluencies 

Reza Goodarzi, Freshteh Hajiesmaeilbaigi, E. Bostandoost, H. Razaghi, A. Motamedi 

Photonics and Quantum Technologies Research School, NSTRI, Tehran, IRAN 

Abstract- In this research, a silicon wafer has been irradiated by femtosecond laser pulses. Laser fluence is studied as an 

important parameter. The reflection spectrum of the surface at three different fluencies 1, 3 and 9 KJ/m2 has been recorded 

after 1-minute irradiation. The results are shown that at low laser fluence the efficient ablation did not take place and the 

surface reflection did not change. However, when the laser fluence reaches to ionic plasma formation threshold, the laser 

ablation is occurring that cause spikes formation on the silicon surface. The changes in the surface structure result in 

reflection decreases. In conclusion, by laser irradiation of silicon surface with laser fluence more than the threshold the black 

silicon is fabricated which due to its high absorption can improve the manufacture of solar cell technology. 

Keywords: Ultrashort pulse laser, surface reflection, black silicon, laser ablation 

 

 ختلفمهای با شار انرژی فمتوثانیه یزریل هایتپ با استفاده ازایجاد سیلیکون سیاه 

 ، اسما معتمدی، افتخار بستان دوست، حسين رزاقیبيگیاسماعيلحاجفرشته  ،رضا گودرزی

 تهران، شمالی انتهای خيابان کارگر ، ایهای کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهی فوتونيک و فناوریپژوهشکده
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 مقدمه -1

، فرآیند 1960پس از ساخت نخستين ليزر در سال 

طور گسترده مورد بررسی قرار پردازش مواد با ليزر به

عنوان یک ابزار مفيد در صنایع گرفت. امروزه ليزر به

 شود.کار گرفته میمختلف به

های برای ایجاد ميکروساختاری خاص، به ليزری با ویژگی

مثال، برای ساخت مواد  عنوانمشخص نياز است. به

ميکرومتری از جنس سراميک و پليمر، ليزرهای اگزایمر 

کاری ميکرومتری ليزر شوند و برای متهاستفاده می

Nd:YAG  در بسياری از ]1[گيردمورد استفاده قرارمی .

باشند، مانند مواردی که نيازمند دقت بسيار باالیی می

-استفاده از تپایجاد ساختارهای ميکرومتری روی فلزات، 

های ليزری ميکروثانيه و حتی نانوثانيه به دليل تخریب 

گوی تواند پاسخکند، نمیمکانيکی و حرارتی که ایجاد می

 نياز صنعت باشد.

که تخریب کوتاه به دليل آنهای ليزری فوقاستفاده از تپ

-تواند گزینهرسد، میناشی از پخش حرارتی به حداقل می

تحقيقات نشان داده است که  .]1[ی مناسبی باشد

توانند ابزاری عالی برای ایجاد ليزرهای فمتوثانيه می

کاری ساختارهای ميکرومتری باشند و جهت ميکروماشين

ها، پليمرها و ... مورد الکتریکرساناها، دیفلزات، نيمه

 استفاده قرار بگيرند.

 کوتاه با مادهفوق یهااندرکنش تپ یهینظر -2

کوتاه برای باالی استفاده از تپ ليزر فوقاهميت و ظرفيت 

کاری در این نکته نهفته است که با استفاده ميکروماشين

توان پخش گرمایی را کمينه کرد و عمق از چنين تپی می

ی تأثيرگذار در اندرکنش خواهد بود. نفوذ نوری مشخصه

شود و ها جذب میانرژی ليزر در ابتدا توسط الکترون

ورد بين الکترون با فونون، انرژی ليزر سپس از طریق برخ

ها گردد. زمان انتقال انرژی از الکترونبه شبکه منتقل می

. لذا اگر از تپی با ]2[پيکوثانيه است 10به شبکه در حدود 

پيکوثانيه استفاده شود، ماده زمان  10مدت زمان کمتر از 

الزم برای انتقال حرارت را نخواهد داشت و اثرات حرارتی 

که اتالف رسند. از سوی دیگر، به دليل آنحداقل میبه 

ی شار های طوالنی کم است، آستانهحرارتی نسبت به تپ

-یابد. در نتيجه میانرژی ليزری مورد نياز نيز کاهش می

ها تری نسبت به تپکوتاه با انرژی کمهای فوقتوان از تپ

ی شده، شدت باالکوتاه استفاده کرد. عالوه بر موارد گفته

کوتاه منجر به تأثيرگذاری بيشتر های ليزری فوقتپ

کاری مواد فرآیندهای غيرخطی مورد نياز در ميکروماشين

 شود.شفاف می

های فوق کوتاه به سطح ماده برخورد کنند و جذب اگر تپ

دهد که به معنی ی کندوسوز ليزری رخ میشوند، پدیده

ژی ليزر به جدا شدن مواد از سطح هدف در اثر انتقال انر

ماده است. پس از اتمام اندرکنش و سرد شدن سطح، 

-خودی روی سطح شکل میساختارهایی به صورت خودبه

ها نوارها و ترین آنگيرند که انواع مختلفی دارند و معروف

 .]3[ها هستندهخمي

-ه مانند روی سطح سيليکون میایجاد ساختارهای ميخ

فزایش تعداد تواند ضریب جذب سيليکون را از طریق ا

فزایش دهد. سيليکون دارای دفعات بازتاب به سطح ا

چرا که تقریباً  شودها، سيليکون سياه نيز ناميده میهميخ

قرمز نزدیک را جذب ی مرئی و مادونتمام نور در محدوده

های خورشيدی به منظور کند. سيليکون سياه در سلولمی

 .]4[رودکار میها بهافزایش بازده آن

وی ویفر های ليزر فمتوثانيه رین پژوهش، اثر تپدر ا

تغييرات حاصل شده در  سيليکون مطالعه شده است.

 اندازه گيری شده و نوری سطح درحين تابش ليزر، بازتاب

ساختار شکل گرفته روی سطح توسط ميکروسکوپ 

 الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته است.

 روش انجام کار -3

از یک ليزر فمتوثانيه با محيط فعال  هابرای انجام آزمایش

های ليزر به شکل سفایر استفاده شده است. تپ-تيتانيوم

موج مرکزی فمتوثانيه و طول 53گوسی، دارای مدت زمان 

 هرتز است. 10باشند که نرخ تکرار آن نانومتر می 790

خروجی نوسانگر ليزر با روش چرپ کردن در تقویت 

ژول ميلی 500و تا انرژی  کننده باز توليدی تقویت شده

پهنای بينابی و  1قابليت افزایش انرژی دارد. در شکل 

 های ليزری، نشان داده شده است.پهنای زمانی تپ
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 تپ ليزر مورد استفاده قرار گرفته: بيناب و پهنای 1شکل 

ی يدههدف مورد استفاده در این مقاله، ویفر سيليکون آالئ

ال باشد که یک طرف آن ج( می111با اندیس ميلر ) nنوع 

ی ز عدسهای ليزر فمتوثانيه با استفاده اشده است. تپداده

طح روی س 2متر، مطابق شکل ميلی 85ی کانونی با فاصله

 شوند.ی هدف، متمرکز میجال داده نشده

 

 ی آزمایشواره: طرح2شکل

 µJ1 متری با دقتا استفاده از انرژیهای ليزر بانرژی تپ

 یبه نحوی انتخاب گردید که با توجه به پهنای باریکه

، mμ150=0W2ليزر پس از متمرکز شدن توسط عدسی، 

ربع را کيلوژول بر متر م 9و  3، 1هایی در حدود شار انرژی

کمی بيشتر از شار  2KJ/m 3دهد. شار انرژی نتيجه می

 .]3[باشدکندوسوز سيليکون می ی مورد نياز برایآستانه

در هر نوبت پرتودهی، یک نقطه از سطح ویفر سيليکون 

-انتخاب شده و کندوسوز با شار انرژی مشخص انجام می

زمان قبل و بعد از طور همها بهشود. بيناب بازتابی نمونه

 سنج فيبر نوری با دقت دهی توسط بينابثانيه تابش 60

nm6/0 (melles Griot 13Fos-100)  .به ثبت رسيده است

باشد، در هرتز می 10که نرخ تکرار ليزر با توجه به آن

تپ ليزری به سطح ویفر سيليکون  600مدت یک دقيقه، 

که انرژی در هر مرحله اند. با توجه به اینبرخورد نموده

های متوالی ليزر فمتوثانيه افزایش یافته است، اثری که تپ

گذارند نيز از وی سطح میدر هر مرحله از آزمایش ر

-بيناب بهنجار شده 3 یکدیگر متمایز خواهد بود، در شکل

 ها، مورد مقایسه قرار گرفته است. ی بازتابی نمونه

 

-ژیانر : بيناب بازتابی از سطح به ازای کندوسوز ليزری با شار3شکل 

 های مختلف

 جینتا لیتحل -4

جه به استفاده شود، با تو 2KJ/m 1اگر از تپ با شار انرژی 

ت، ی کندوسوز استر از آستانهکه شار انرژی ليزر کمآن

 شناسیتواند منجر به تغيير ریختجذب انرژی ليزر نمی

ماند و نخورده باقی میسطح شود و لذا سطح ماده دست

 کند.ير محسوسی نمیيضریب جذب نيز تغ

گامی که هن شود،مشاهده می 3 طور که در شکلهمان

ی کندوسوز شار انرژی ليزر کمی بيشتر از آستانه

( باشد، درصد بازتاب سطحی نسبت 2KJ/m 8/2) سيليکون
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درصد  40تپ فرودی به  600ی فرودی پس از به باریکه

ها فرصت که الکترونرسد. در این حالت با توجه به آنمی

انتقال انرژی کسب کرده از تابش تپ ليزری به شبکه را 

دليل افزایش ند، از سطح خارج شده و سطح هدف بهندار

بار مثبت دچار انفجار کولنی شده و ذرات از سطح خارج 

ه مانند در نتيجه، روی سطح ساختارهای ميخشوند. می

( باعث 2KJ/m 9انرژی، ) شار شوند و افزایشتشکيل می

-ها از یکدیگر میها و متمایز شدن آنهبيشتر شدن ميخ

درصد  88سطح در این حالت تا حدود  شود. بازتاب از

 کاهش می یابد.

شناسی سطح از ميکروسکوپ جهت بررسی ریخت

 تصویر 4در شکل استفاده شد.  (SEM)الکترونی روبشی 

SEM 2های با شار انرژی سطح پس از اندرکنش تپKJ/m 

رفت، طور که انتظار مینشان داده شده است و همان 9

 اند.طح تشکيل شدهه مانند روی سساختارهای ميخ

 

های سطح ویفر سيليکون پس از تابش با تپ SEM: تصویر 4شکل 

 کوتاهليزری فوق

به این ترتيب اصطالحًا سيليکون سياه در سطح تشکيل 

ه مانند، تعداد د که به دليل وجود ساختارهای ميخشومی

کند و می دفعات بازتاب نور از سطح به مراتب افزایش پيدا

ضریب  مربوط به سطح المبرتين، یرو طبق رابطهاز این

تصویر  5. در شکل ]5[یابدجذب سطحی افزایش می

برابر( از سطوح  100ميکروسکوپ نوری )بزرگنمایی 

-های بسيار بزرگکندوسوز شده با تپ ليزری با شار انرژی

 تر از شار آستانه، نشان داده شده است. در این تصویر،

 سيليکون سياه به وضوح مشهود است. تشکيل

 

برابر از سطح ویفر  100تصویر گرفته شده با بزرگنمایی  :5شکل 

 2KJ/m  9پس از تابش با شار انرژی سيليکون، 

 گیرینتیجه -5

در این پژوهش نشان داده شد که با استفاده از تابش دهی  

وثانيه در شار انرژی سطح ویفر سيليکون با باریکه ليزر فمت

توان سيليکون سياه شود، میکه منجر به انفجار فاز می

موجی مادون ی طولتوليد کرد که جذب آن در ناحيه

-قرمز نزدیک به مراتب افزایش یابد. از سيليکون سياه می

های خورشيدی استفاده کرد که توان برای ساخت سلول

 بد.یاها افزایش میصورت بازده جذب آندر این
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 چکیده

های هادی شفاف، در این گزارش پژوهشی سعی شده است با پوششبا توجه به اهمیت کاهش مقاومت الکتریکی سطحی و ارتقاء بازدهی 

سازی پارامترهای ساخت،  تا حد هی تک الیه هادی شفاف و بهینهبه جای پوشش TCO/Metal/TCO ایهای چندالیهجایگزینی پوشش

بر  دمای زیرالیه یرتأثو نیز  تغییر ضخامت الیه فلزی یرتأث، مقالهدر این  .این ساختارها بهبود یابندهای اپتیکی و الکتریکی ویژگیمقدور 

به روش اسپری  و سومالیه اول  .مطالعه قرار گرفته است مورد FTO/Ag/FTO  یاچندالیه  ساختارخواص اپتیکی و الکتریکی  یرو

های نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با استفاده از پوشش شده است.الیه نشانی  خألپایرولیز و الیه دوم به روش تبخیر حرارتی در 

 های الکتریکی شفاف را بهبود بخشید.توان تا حدودی ضریب برتری پوششچند الیه یادشده می

 نازک یهاهیال، اسپری پایرولیزیز، ای چندالیه هایپوششهای هادی شفاف، پوشش :  دواژهیکل

Electrical and optical properties of FTO/Ag/FTO multilayer coatings 

Fatemeh Razmgah, Saeed Hadavi 

Department of Physics. The University of Sistan & Baluchestan 

 Abstract: Due to importance of decreasing of electrical sheet resistance and improvement of efficiency in 

conducting oxides coatings, in this project we have tried to do this work by replacing of TCO single layer with 

TCO/Metal/TCO multilayer and optimization of deposition parameters.  The effect of metal layer thickness and 

substrate temperature on optical and electrical properties of TCO/Metal/TCO were studied and reported. The first 

and third layers were deposited by spray pyrolysis technique and the metal layer was deposited by thermal 

vacuum deposition.The results of this investigation shows that it is possible to improve the TCO figure of merit 

by using of aforementioned multilayers. 

 

 

 

 

 

 

 

  FTO/Ag/FTO اییهچندالهای پوششخواص اپتیکی و الکتریکی  

  فاطمه رزمگه، سعید هادوی

 گروه فیزیک. دانشگاه سیستان و بلوچستان
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 مقدمه     -1

 های مناسب وپوشش (TCO's) اکسیدهای رسانای شفاف

قطعات الکترونیکی حساس به نور از بسیاری از  یازموردن

 شفاف، دیودهای شفاف و نیز در ساختالکترودهای   جمله

 صفحهدارای صفحات نمایشی لمسی و صفحات نمایشی 

باشند. می [2] الیه نازک های خورشیدیو سلول [1]تخت 

زمان دارای شفافیت طور هماکسیدهای رسانای شفاف ، به

اپتیکی باال در ناحیه مرئی و رسانایی الکتریکی باال )نزدیک 

باشند. در حالت ایده آل، هر دو ویژگی عبور به رساناها( می

اگرچه تا به . اپتیکی و هدایت الکتریکی باید حداکثر باشد

تک الیه  صورتبههای الکتریکی شفاف زیادی پوشش امروز

اما در موارد خاصی نیازمند  ،اندساخته و توسعه یافته

هدایت الکتریکی بیشتر و بهتر و  ییکارابا  ییهاپوشش

. یکی از راهکارهای یمهستاپتیکی ممتاز  هاییژگیو

 کلی صورتبه یاهیچندال ساختارهای پیشنهادی، ساخت

TCO/metal/TCO    در ساختارهای سه الیه  باشد.می

TCO/metal/TCO ی فلزی، عنصر کلیدی برای الیه

شده محقق در مطالعات انجام  است. یمقاومت سطحتعیین 

تر بودن مقاومت الکتریکی نقره شده است که با توجه پایین

استفاده از این عنصر بهترین    در مقایسه با سایر فلزات،

-بااین ای مذکور است.گزینه برای ساخت پوشش سه الیه

 افزایش با سرعتبه یمقاومت سطحبور اپتیکی و حال، ع

الیه اول و مقاله  در این  .[3]کندتغییر می ضخامت الیه

)اکسید قلع آالییده شده با فلوئور( انتخاب  FTOسوم را 

الکتریکی و  هاییژگیوبه منظور دستیابی به و شده است 

 ساختارهای پارامترهای ساختعبور اپتیکی بهتر 

 . شد سازیینهبه اییهچندال

 یاهیچندال FTO/Ag / FTOساخت روش  -2

های نازک اکسید قلع خالص، پودر تهیه الیه ماده اولیه برای

از  90/99با درجه خلوص ) آبه 5کلرید قلع  درنگیسف

و     O2H:54SnClبا فرمول شیمیایی  شرکت آلدریچ(

  مقطر و الکل به نسبت مساوی آب ترکیب حالل مربوط،

با افزودن الکل شفافیت محلول کمی  کهییزآنجاا .باشدیم

به منظور شفافیت بیشتر،  HClچند قطره  ،یابدکاهش می

 F4NHگرم  05/0 مقدارشود. سپس به محلول اضافه می

درون ظرف شده تهیهمحلول  . به محلول قبلی اضافه شد

 °Cدستگاه اسپری پایرولیزیز ریخته شد و در دمای زیرالیه 

 هاییهال یرزبر روی  mL/min10با آهنگ زمانی   450

-برای تهیه ساختار ، مقالهدر این ای اسپری گردید. شیشه

به روش اسپری   FTO هاییهال،  FTO/Ag / FTOهای 

و  هشدای الیه نشانی شیشه یهاهیال ریزپایرولیزز بر روی 

 ، الیه دومخألسپس با استفاده از دستگاه تبخیر حرارتی در 

الیه سوم  در مرحله آخرو  ینشان هیال FTOبر روی نقره 

FTO ای ساختار دوالیه یبر روFTO/Metal ینشان هیال 

  شد.

 های الکتریکی و اپتیکیبررسی ویژگی 1 - 2

ضخامت الیه  سازی میزاننهیبا به  هانمونه

 فلزی 

-الکترود زمانهمبرای مقایسه عملکرد الکتریکی و اپتیکی 

از پارامتر ضریب برتری استفاده  مرسوم است کههای شفاف 

 .است شدهتعریف (1)رابطه  صورتبه این فاکتور شودمی

  (1 )                                      sR/10= TTCF 

  موجطولمیزان عبور اپتیکی در  معرف Tدر این رابطه 

 [.4] باشدمی یاورقهمقاومت  sRو  نانومتر 550

های را در حالت شدهتهیه دو نمونه هایویژگی 1جدول  

 هیالسه  ( وTCO/Metal) هیدوال ( وTCO)تک الیه 

(TCO/Metal/TCO )ها،در این نمونه .دهدنشان می 

TCO    و درجه  400دمای یکسان  درالیه اولTCO 

ضخامت الیه . اندشدهیهته 500 در دمای یکسان الیه سوم 

 nm8 برابر 2و  1های در حالت دوالیه و سه الیه نمونه نقره

مقاومت ،   %Tدرصد عبور   1جدول  . باشدمی nm 10و 

    TCO/Metal/TCO ر د (F)برتری  بیو ضر (SR)یسطح

مقاومت  که دهدیمنشان  1های جدول مقایسه نمونه 

طور بهسه الیه  تبدیل تک الیه به با TCO یسطح

  و ضریب برتری افزایش یافته است. شدهکمتر  یتوجهقابل
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های جدول شماره ونهی نماپتیک طیف عبور 2و  1 یهاشکل

 دهند.را نشان می 1

 

  1اول  جدول نمونهسه ی اپتیک . طیف عبور1 شکل

 

 1طیف عبور اپتیکی سه نمونه دوم  جدول.  2 شکل

 های الکتریکی و اپتیکیبررسی ویژگی   2-2

  زیرالیه دمای یسازنهیبه: شدههیته یهانمونه

)2Ts(  
متوجه شدیم که نمونه سه  1های جدول نمونهاز بررسی 

 طوربهنانومتر است  8ضخامت الیه فلزی  کهیهنگامالیه 

نسبی دارای ضریب برتری باالتری است. در این بخش از 

و ثابت  دمای اولیه الیه اول داشتننگهمقاله با ثابت 

نانومتر( دمای الیه سوم  8ضخامت الیه فلزی ) داشتننگه

. میدهیمتغییر  FTO/Ag/FTO ایچندالیه ساختار

های هادی شفاف تک در حالت، دو نمونه را 2جدول شماره 

 هیالسه  ( وTCO/Metal) هیدوال ( وTCO)الیه 

(TCO/Metal/TCOرا ) ها دهد که در آننشان می

TCO  ( و درجه 400یکسان )در دمای اولیه زیر الیه اول

TCO قرارگرفتهدرجه  550 و 500در دمای  زیرالیه سوم 

 nm 8در حالت دوالیه و سه الیه  Ag ضخامت ؛ واست

 باشد. می

برتری با توجه به  بیو ضر یمقاومت سطحدرصد عبور ،  .2جدول

 TCO/Metal/TCOالیه سوم زیرتغییر دمای 

 

  ایچندالیه ساختارکه ضریب برتری  دهدنشان می 2جدول 

)cAg(8nm)/FTO(550)/cFTO(400  در مقایسه

)c400FTOایچندالیه ساختاربا 

)cAg(8nm)/FTO(500/ .بیشتر شده است 

در  2جدول  هاینمونه اپتیکی ، طیف عبور4 و 3 یهاشکل

 ( وTCO/Metal) هیدوال ( وTCO)های تک الیه حالت

در این  .دهدنشان می (TCO/Metal/TCO) هیالسه 

 TCO الیه و درجه 400 یدمادر اول  TCOالیهترکیب، 

در  الیه نقره ضخامت و درجه 550و  500دمای  درسوم 

 .باشدمی nm8حالت دوالیه و سه الیه 

 

با توجه به تغییر دمای  2طیف عبوری نمونه اول جدول  .3 شکل

TCO الیه سوم 

 

با توجه به تغییر دمای  2طیف عبوری نمونه دوم جدول  .4 شکل

TCO الیه سوم 

 پهنای گاف انرژی   3-2

 آید:به دست می (2)از رابطه  αضریب جذب 

𝛼 = 𝑙𝑛𝑇/𝑑                                              (2) 

معرف میزان عبور اپتیکی Tمعرف ضخامت الیه و d که   

از  .(شوددر نظر گرفته می 𝛼در این رابطه بزرگی ) است.
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-استفاده می مقادیر ضریب جذب برای تعیین شکاف انرژی 

به  (3)از رابطه  (Eg)است.  ی مستقیمگاف انرژکنیم و 

 آید:می دست

(α𝐡ѵ)𝟐 = 𝐀(𝐡ѵ −  Eg)                        (3)  

A  ثابت است و𝒉ѵ  فوتون فرودی است. منحنی  یانرژ

(α𝐡ѵ)2 برحسب 𝒉ѵ تعیین گاف  منظوربهها برای نمونه

 شده است. ترسیم 7و  6و 5 یهاشکلانرژی در 

 

 نمونهمربوط به  𝐡ѵ برحسب 2(α𝐡ѵ). منحنی5 شکل

) cFTO(400 . 

 

 ساختار بوط بهمر   𝐡ѵ برحسب 2(α𝐡ѵ)منحنی .6 شکل

 .هیدوالدر حالت  )nm)8Ag()/c400FTO ایچندالیه

 

 ایچندالیهساختارمربوط به  𝐡ѵ برحسب  2(α𝐡ѵ). منحنی7 شکل

)cAg(8nm)/FTO(550)/cFTO(400 . 

(Eg)  برابر 7و  5شماره  شکلاز  آمدهدستبهشکاف انرژی 

4eV شکلاز  آمدهدستبهاست. شکاف انرژی  آمدهدستبه 

 .باشدیم 3.82eV برابر 6ه شمار

های هادی شفاف بررسی ساختار بلوری نمونه -3

 :TCO/Metal/TCOالیه، سه الیه تک

-های تک، مربوط به نمونه XRDالگوهای پراشی  8شکل شماره 

 رانشان می دهد. FTO/Metal/FTOالیه  ، سهFTOالیه  

 

، FTOالیه  تکهای ، مربوط به نمونه XRD. الگوهای پراشی 8شکل 

 FTO/Metal/FTOالیه  سه

با ساختار  SnO2های تیز و شاخص ، پیکFTOالیه در نمونه تک

، 7/61، 7/51، 8/37، 8/33، 6/26های تتراگونال در موقعیت

های پهن و ها پیکدرجه( هستند. با سه الیه کردن نمونه 7/65

 هاست.تر آنبلندتری ایجاد شد که نشان از بلورینگی مناسب

 نتیجه گیری  -4
-دهد که با استفاده از پوششنتایج حاصل از این تحقیق نشان می

سازی و بهینه TCO/Metal/TCOهای مناسب چندالیه ای 

بهبود ضریب برتری و بویژه مقاومت نشانی امکان پارامترهای الیه

 های هادی شفاف وجود دارد.الکتریکی پوشش

 مراجع -5
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. رسانا استتعیین کننده مشخصات الکترواپتیکی در لیزرهای نیم رساناضخامت الیه و پروفایل ضریب شکست موجبر لیزر نیم –چکیده 

ی موجبر به جای تدریجی و افزایش ضخامت الیه با تغییرات نشان داده شده است که با بکارگیری موجبری با ضریب شکستدر این مقاله 

توان مشخصات الکترواپتیکی همچون واگرایی در محور تند و جریان آستانه را بدون کاهش بازدهی بهبود بخشید. ای متداول میساختار پله

 از کاهش می تواناملهای آزاد، ، بدون اضافه شدن موثر اتالف ح nمناسب در الیه موجبر بخش  ناخالصی همچنین با اضافه کردن مقدار

 جلوگیری کرد. توان به جریانبازده مشخصه ضریب 

 ليزر دیود، موجبر.، ای، ضریب شکست تدریجیضریب شکست پله -کليد واژه

 

 

Laser Diode Electro-optics Characteristics Improvement by Graded Index 

Refractive Index Profile Broadened Waveguide 

Seyed Peyman Abbasi, Hamed Varzkari, Mohammad Hossein Mahdieh 

Physics Faculty Iranian University Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran 

Abstract- Thickness and refractive index of waveguide layer determine the electro-optic characteristics in semiconductor lasers. 

In this research the stepped refractive index profile was replaced by suitable broadened graded refractive index in waveguide 

layer. The results show such design can significantly improve the vertical divergence and threshold current for laser operating 

in constant efficiency. In order to preventing of slop efficiency decreasing in broadened waveguide, we proposed the optimum 

dopant in n-section of waveguide without extra effective free carrier loss.  

Keywords: Diode Laser, Graded refractive Index, Stepped refractive Index, Waveguide. 

 

 

 

 بود مشخصاتبهتدریجی برای  با تغییرات ضریب شکستپروفایل با پهن استفاده از موجبر 

  دیوداپتیکی لیزر الکترو

 محمد حسين مهدیهو  ورزکاری حامد، سيد پيمان عباسی

 ایران، نارمک، تهراندانشکده فيزیک دانشگاه علم و صنعت 
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 مقدمه -1

با واگرایی باال و ی استيگمات ئدارای پرتورسانا ليزرهای نيم

امروزه . ليزرهای دیگر هستندپرتو نسبت به  کيفيت پایينتر

رسانا به هدف تزویج به بهبود کيفيت پرتو در ليزرهای نيم

دیودها ليزرفيبر نوری باعث گسترش کاربرد مستقيم پرتو 

بهبود کيفيت پرتو و کاهش واگرایی ليزرهای  [.1]شده است

 رسانا اثرات منفی را در توان و مشخصات الکترواپتيکینيم

ليزرها  ستانهآ همانند کاهش توان اپتيکی و افزایش جریان

ن داشته تا این اثرات را کاهش آکند که محققان را بر ایجاد می

 .[2]دهند

، از ساختار کاواک اپتيکی رسانانيمامروزه در اکثر ليزرهای 

 با ضریب شکست تدریجیموجبر  ساختار یا (LOC) بزرگ

(GRINSCH)  استفاده می جهت طراحی الیه های موجبر

  .[3شود]

يرات ضریب شکست کاواک اپتيکی بزرگ از تغيدر ساختار 

شود و ضخامت الیه به غالف استفاده می پله ای موجبر نسبت

با افزایش (. 1موجبر بزرگتر از موجبرهای مرسوم است)شکل

الیه های محصورکننده ساختار ليزر، واگرایی عمودی ضخامت 

ميدان دور آن کاهش می یابد که با افزایش جزئی جریان 

کاهش کم بازده همراه است. این ساختارها عملکرد  آستانه و

توان باالی بسيار خوبی به همراه ویژگی های پرتو بهبود یافته 

در مقایسه با ليزرهای دارای موجبر با پهنای معمولی را نشان 

   .[4و3] ميدهند.

 
ای )باال( و پروفایل ضریب شکست در دو ساختار با تغييرات پله :1شکل 

تغييرات تدریجی )پایين( ضریب شکست در بخش موجبر. در شکل 

WG   ،موجبرCladd  غالف وQW .چاه کوانتمی است 

تغييرات ضریب  ،در ساختار موجبر با ضریب شکست تدریجی

از مقدار  (خطی ای )مثالًغير پله بصورت ،شکست موجبر

رسد که این مقدار ای به ضریب شکست غالف میبيشينه

بيشينه با توجه به چاه کوانتمی و مقدار محصور سازی تعيين 

دهد که برای نشان می مبانی نظری(. 1گردد)شکلمی

ضخامت ناحية فعال برابر، جریان آستانه در چنين ساختاری 

در  از مقدار مورد انتظار در ليزرهای مرسوم )یعنی از نوعی که

تواند کمتر باشد که برای ای است( مینوار با رفتار پلهآن گاف

شدت ميدان  اول اینکهآن تاکنون دو دليل مطرح است. 

این نوار متناسب است. همواره با گرادیان گافالکتریکی القایی 

دهد زیرا که چاه پتانسيل بشدت بازدهی را افزایش می شرایط

موجبر با  ثانياً کند. سخير میها را تنازک )ناحية فعال( حامل

های الکترومغناطيسی را شکست خميده موجنمایة ضریب

   .[3و5] کند.مؤثرتر هدایت می

بر  𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑠 و تغييرات ضریب شکست مقدار گاف انرژی

برابر  5/0حسب مقدار موالر آلومينيوم برای مقادیر کمتر از 

 [:3است با]

(1) )eV(2.023.142.1 2xxEg  

(2) xn 8.073.3  

 𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑠لذا با انتخاب مقادیر مختلف آلومينيوم در 

توان الیه های غالف و موجبر را در ليزر نيم رسانا ایجاد می

ای و یا بصورت پله -رسانا این تغيير نمود. در اکثر ليزرهای نيم

تدریجی ایجاد می گردد تا به ترتيب ساختارهای موجبر با 

ای و موجبر با ضریب شکست تدریجی ضریب شکست پله

لفی از موجبر تحقيق حاضر ساختارهای مختدر ایجاد گردد. 

ای با با ضریب شکست تدریجی به جای ساختار مرسوم پله

جایگزین شده است که در  1ساختار ذکر شده در جدول 

برخی از آنها مشخصات الکترواپتيکی بهبود قابل توجهی یافته 

با تغيير  لذا واگرایی محور تند افزایش یافته است.  هاما مشخص

ساختاری که در تمامی  ،موجبرn  در پروفایل ناخالصی بخش

 ميکرون( 1)با پهنای موجبر  ایپارامترها نسبت به ساختار پله

  شود.میبعنوان ساختار بهينه معرفی عملکرد بهتری دارد 

 ساختار لیزر -2

ليزر در [. 7انجام گرفته است] RSoft شبيه سازی با نرم افزار

ميکرون،  1000نظر گرفته شده با ابعاد هندسی: طول کاواک 

ميکرون و  120ميکرون، ضخامت تراشه  500عرض تراشه 

جهت خروجی طول  ميکرون، 100عرض نوار تزریق جریان 
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نانومتر با طراحی الیه های رشد داده شده مطابق  808موجی 

مرسوم،  ابعاد موجبر این ليزر همانند ليزرهای است. 1جدول 

 ميکرون است.  1برابر 
 ایبا موجبر پله رساناده ليزر نيمشهای رشد داده : الیه1جدول 

Cap layer: p-GaAs                          100nm    

   00nm10     As0.5Ga0.5Al-cladding layer: p-p 

500nm          As60.Ga40.Al-waveguide: p-p 

   10nm    As30.9Ga070.Active layer QW: Al 

   500nm          As60.Ga40.Al-waveguide: n-n 

   00nm10As     50.Ga50.Al-cladding layer: n-n 

Substrate: GaAs  

 

  ضریب شکست تدریجی اختاربکارگیری س 2-1

ای متداول می توان از ساختارهایی ساختارهای پلهدر مقابل 

با تغييرات ضریب شکست تدریجی استفاده نمود. در چنين 

در  5/0تا  3/0با تغيير مقدار آلومينيوم از ساختاری 

ميکرون استفاده شد. در  3تا  1ضخامتهای مختلف موجبر از 

مترهای جریان آستانه، ضریب محصور هر شبيه سازی پارا

ميلی  2000سازی اپتيکی، جریان الزم برای دستيابی به توان 

 ضریبوات، واگرایی در محور تند، بازدهی، مقاومت سری و 

جریان اندازه گيری شد که نتایج آن برای ساختار به بازده توان 

خالصه  2ای و شش ساختار تدریجی در جدول شماره پله

فزایش پهنای پيداست با ا 2همانگونه که از جدول  شده است.

موجبر در ساختار تدریجی، ضریب محصور سازی کاهش 

اما حتی در ساختاری با پهنای  که مورد انتظار است یابدمی

توان ای این مقدار بيشتر است و میسه برابر پهنای موجبر پله

از کاهش ضریب  نگرانیاز پهن شدن ميدان نزدیک پرتو بدون 

ر راستای کاهش ستانه دآمحصورسازی و افزایش جریان 

 ،در ضخامتهای باالی موجبراز طرفی واگرایی بهره برد. 

های باالتری ميلی وات در جریان 2000رسيدن به توان حدود 

درصد بيش از مقدار جریان  10که تا حدود  شودامکانپذیر می

ای متداول است. لذا با توجه به تمامی برای ساختار پله

با پهنای موجبر  5ه ار شمارپارامترهای نشان داده شده  ساخت

بجز ضریب ای پله در تمامی پارامترها از ساختارميکرون  5/2

افزایش توان به جریان دارای عملکرد بهتری است. در ساختار 

 7و  12 مذکور جریان آستانه و واگرایی محور تند به ترتيب

ای کاهش یافته است. همانگونه ه ساختار پلهبدرصد نسبت 

شود ضریب افزایش توان به جریان مشاهده می 2که در جدول 

تخابی عدد بهتری ای نسبت به ساختار بهينه اندر ساختار پله

که این هم بدليل ولتاژ باال )بدليل پهنای دهد را نشان می

برای کاهش اثرات منفی و افزایش موجبر( حادث شده است. 

ضریب افزایش توان به جریان در ساختار موجبر با ضریب 

 اد شده، از اضافه کردن دوپانت بهتدریجی پيشنه شکست

 شود.موجبر استفاده می

 بکارگیری دوپانت در موجبر 2-2

حضور حاملها در موجبرهای پهن باعث کاهش مقاومت و 

افزایش ضریب افزایش توان به جریان شده، از طرفی باعث 

و د[. تعادل بين این 8]شودافزایش اتالف حاملها نيز می

ای از دوپانت است. موضوع نيازمند بکارگيری مقدار بهينه

اد، مقدار اتالف در موجبر به مقدار غلظت الکترون و حفره آز

سطح مقطع جذب الکترون و سطح مقطع جذب حفره در 

ز [. بدليل بزرگتر بودن اتالف حفره ا8موجبر، بستگی دارد]

موجبر به  nت دهنده در بخش ناتالف الکترون تنها از دوپا

 2استفاده شد. در شکل cm-3 1e+17مقدار متغير از صفر تا 

 لگاریتم پروفایل دوپانت ماده نشان داده شده است.

 
 
 
 

 

 

 

 

 مشخصات ليزر با موجبر با ضریب شکست پله ای و با ضریب شکست تدریجی با عرض موجبر مختلف :2جدول 
 STEP 

structure 

GRINSCH 

Structure 

Parameter Struc1 Struc2 Struc3 Struc4 Struc5 Struc6 Struc7 

WG Thickness 1 1 2 2.3 2.5 2.7 3 
WG  Al-Content 0.4 0.3-0.5 (linear) 
Threshold Current (mA) 569 390 439 486 499 508 523 
Confinement Factor (%) 1.6 2.38 2.04 1.81 1.77 1.74 1.69 
Operation Current (mA)  

for 2000mW 
2385 2015 2205 2305 2365 2430 2525 

Divergence (FWHM) Deg. 41.5º 48.9 42.4 39.7 38.6 37.6 36.3 
Efficiency (%) in 2000mW 49 60 53 51 49 48 46 

Series Resistance(mW) 23.8 23.4 23.9 23.6 23.4 23.3 23.0 

Slope Efficiency(W/A) 1.09 1.23 1.04 1.02 0.95 0.91 0.86 
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های ليزر دیود پروفایل عرضی دوپانت در الیهلگاریتمی : تغييرات 2شکل

 دوپانت دهنده و خط قرمز دوپانت پذیرنده است( )خط آبی

 نتایج -3

دوپانت در بخش موجبر  داراینتایج شبيه سازی ساختار 

با ساختار بدون دوپانت و  3در جدول  (8)ساختار شماره 

 شده است.  ای مقایسهساختار پله

: نتایج مربوط به ساختار با موجبر تدریجی دارای دوپانت در 3جدول 

 ای ار با موجبر تدریجی بدون دوپانت و ساختار موجبر پلهمقابل ساخت
 STEP GRINSCH 

Parameter Struc1 Struc5 Struc8 

WG Dopant Type --- --- Donor 

WG Dopant --- --- 0-1e+17 

WG Thickness 1 2.5 2.5 

WG  Al-Content 0.4 0.3-0.5 (Linear) 

Threshold Current (mA) 569 499 507 

Confinement Factor (%) 1.6 1.77 1.77 

Operation Current (mA)  

for 2000mW 
2385 2365 2325 

Divergence (FWHM) 41.5º 38.6º 38.6º 

Efficiency (2W) 49% 49% 51% 

Series Resistance(mΩ) 23.8 23.4 20.9 

Slope Efficiency(W/A) 1.09 0.95 1.04 

 
حور تند پرتو در ساختارهای با ضریب شکست واگرایی م : زاویه3کلش

 ای )نقاط قرمز رنگ(تدریجی با دوپانت )خط ممتد آبی رنگ( و ليزر پله

شود ضریب افزایش توان به جریان همانگونه که مشاهده می

در ساختار موجبر با ضریب شکست تدریجی با دوپانت بهبود 

فته است. قابل توجهی یافته است. همچنين بازده نيز افزایش یا

زاویه واگرایی شدت ميدان دور ) نشان دهنده تغييرات 3شکل

در دو ساختار با تغييرات تدریجی دارای ناخالصی  (محور تند

توان و -مشخصه جریان 4در شکل  و تغييرات پله ای است.

 نشان داده شده است.نيز بازده -جریان

 
موجبر با با ساختار ليزر شبيه سازی : مشخصات الکترواپتيکی 4شکل 

 ایليزر پلهو  (رنگبی آ وط ممتد)خط ضریب شکست تدریجی با دوپانت

 (رنگ قرمزوط منقطع )خط

  نتیجه گیری -4

 nm10 با عرض As0.93Ga0.07Alدر این تحقيق چاه کوانتمی 

رسانا با موجبر پهن نانومتر از ليزر نيم 808برای گسيل پرتو 

با پهنای  GRINSCHساختار نشان داده شد که و  بهينه شد

بخش برای  1e+17صفر تا  زميکرون و دوپانت متغير ا 5/2

n  ای نسبت به ساختار پله عملکرددارای بهينه ترین موجبر

ستانه آتوان با توجه به محدودیت . در این ليزر میاست متداول

 آورد.را بدست  mW 2450توان ، AlGaAsتخریب ماده 
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 یسازهیپژوهش با استفاده از شب نی. در اشودیم لیباال تشک یکهایتوان باال با پالسما، هارمون هیفمتوثان یزرهایدر اثر برهمکنش ل -چکیده 

 ،کوچکتر یاتم ی. عددهاگرددیم نییرا تع نهیبه  فیکرده و ط یبررس کهایهارمون لیدر تشک رییجنس پالسما، تغ رییذره در جعبه با تغ

در نور بازتاب به علت  یدوپلر فتیباال که به ش یکهایهارمون دیتول فیتوص دی. با توجه به کلندینمایم دیرا تول یباالتر یکهایهارمون فیط

که دامنه نوسانات  شودیو نشان داده م گرددیمحاسبه م یدامنه نوسانات سطح پالسما به صورت تئور گردد،ینوسانات سطح پالسما بازم

  یپالسماها یذره در جعبه دامنه نوسانات سطح پالسما به ازا یسازهیاست. در ادامه با شب نهیشیکوچکتر ب یعدد اتم با یهاهسته یسطح برا

 یمناسب تطابق یسازهیبا شب یتئور قیکه دامنه نوسانات سطح به دست آمده از طر شودیمشاهده م ده،یگرد یبا جنس هسته مختلف بررس

 دارد.

 باال یکهاينوسانات سطح پالسما، هارمون ه،يفمتوثان زريذره در جعبه،  ل یساز هيشب -کليد واژه

effect of target material on harmonic generation in laser-plasma interaction 

Seyed Saeed Hashemi, Moslem Roustaei, and Rasol Sadighi 

Department of Physics ,Sharif  University of Thechnology, Tehran 

Abstract- High harmonics can be generated thanks to the interaction high power femtosecond laser and plasmas. In this 

research, by particle in cell (PIC) simulation of the plasma density, the variation in the generated harmonics is investigated and 

as a result the optimum spectrum of the harmonics is achieved. The lower atomic number can be produced the higher harmonics. 

Based on the primary explanation of the high harmonic generations known as Doppler shift effect in reflection of the 

electromagnetic wave from the surface of the plasma oscillation, the amplitude of the plasma surface is theoretically derived, 

and it is shown that the amplitude is maximum for lower nuclei number of atoms. Finally the PIC simulation is applied for the 

different atomic number of the nuclei and it shown that the surface amplitude oscillation is in good agreement with the 

simulations. 

Keywords: Particle in cell simulation, Femtosecond laser, Surface plasma oscillations, High harmonic generation

 و پالسما زریشده در برهمکنش ل دیتول یکهایهارمون فیطجنس هدف بر بررسی تاثیر

 یبناب یقی؛ رسول صد یی؛ مسلم روستا یابرندآباد یهاشم ديسع ديس 

 ، تهران ی،  خيابان آزاد فیشر یفيزیك دانشگاه صنعت دانشکده
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 مقدمه -1

 ر،ياخ یدر سالها هيفمتوثان یتوان باال یزرهايبا ساخت ل

توان باال با پالسما شامل  زريمدرن برهمکنش ل یکاربردها

 ديتول ،ییپالسما-زريل یهاشتابدهنده ،یاگداخت هسته

باال  یکهايهارمون ديو تول هيآتوثان یپالسها دينانوذرات و تول

 . [1]اندمورد توجه قرار گرفته

به  یرابطه پاشندگ ،ییبا هدف پالسما زرياثر برخورد ل در

 :باشدیم ریصورت ز

(1) 𝜔𝐿
2=𝜔𝑝

2+𝑐2𝑘𝐿
2 

 .باشدیفرکانس پالسما م 𝜔𝑝 کهیبه طور

 ییتوانا زريکمتر از فرکانس پالسما، ل زريفرکانس ل یبه ازا

پالسما،  یکه چگال یصورت در انتشار درون پالسما را ندارد.

نفوذ در پالسما را  ییتوانا زريباشد ل شتريب یبحران یاز چگال

 نیکه به ا شودیندارد و از سطح پالسما کامال بازتاب م

از  یبحران یچگال .ندیگویچگال مفوق یپالسما، پالسما

 :[2]دیآیبه دست م ریرابطه ز

(2) 𝑛𝑐=
𝜔𝐿

2𝑚𝜀0

𝑒2
 

شامل  ی،نور بازتاب 1016𝑊/𝑐𝑚2 از شتريب یدر شدتها

 از شتريب ی. در شدتهاباشدیمنور تابش  یکهايهارمون

1018𝑊/𝑐𝑚2 دامنه ابدییم تياهم زين یتياثرات نسب .

 :می شود فیتعر ریبه صورت ز زريبدون بعد ل

(3) 𝑎𝐿=
𝑒𝐸0

𝑐𝑚𝜔𝐿
 

 :از طرفی داریم

(4) 𝐼𝜆𝐿
2=1.73×0181𝑎𝐿

2(𝑤.𝑚𝑐−2.𝑚𝜇) 

𝑎𝐿 یازابه  >  دارند. تياهم یتينسب اثرات 1

با پالسما در سال  زرياز برهمکنش ل یباال ناش یکهايهارمون

که طول موج آن  𝐶𝑂2 زريشد. با استفاده از ل دهید 1980

10𝜇𝑚 در [4-3]ام به دست آمد  46 كيهارمون باشدیم .

که طول موج  ریسفا وميتانيت زريل 15 كيهارمون 1995سال 

با  یفرود زريبه دست آمد. ل باشد،یم 55.3𝑛𝑚معادل 

 برابرهدف  یو شدت رو 130fsپالس  یپهناو  30mj یانرژ

1017𝑊/𝑐𝑚2  دهم برابر  كيبه هارمون لیبود. بازده تبد

2 × . [5]بود  9−10پانزدهم برابر با  كيو به هارمون 10−8

 1053nmبا طول موج  زريل 75 كيهارمون 1996در سال 

 2.5ps یفرود زريدوام پالس لبا  14nmمتناظر با طول موج 

. [6]بدست آمد  1019𝑊/𝑐𝑚2 ر باهدف براب یو شدت بر رو

 1054nmبا طول موج  زريبا استفاده از ل 2006در سال 

به  6−10 لیتبد بیبا ضر 1.2nm متناظر با 850 كيهارمون

با پالسما در  زريطرحواره برهمکنش ل كی. [7]دست آمد 

 آورده شده است. 1شکل 

 
و توليد هارمونيکهای باال و  طرحواره برهمکنش ليزر با پالسما 1شکل 

 توليد پالس آتوثانيه

ن پرشدت شروع به نوسا زريسطح پالسما در اثر برخورد ل

 یصورت ساکن باقبه بایکوتاه تقر یدر زمانها ونهای کرده و

 یسيمغناط دانيو سپس م یکیالکتر دانيابتدا م. مانندیم

. دهدیما در جهت عمود بر سطح شتاب ون ها ررالکت زريل

 یناش یبازگرداننده کولن یروين فشار تابشی ناشی از ليزر و

و در نتيجه ح پالسما موجب نوسان سط ساکن یونهایاز 

 باال می شود.  یکهايهارمونتوليد 

 یکهايهارمون فيط ديعوامل موثر در تول در ادامه به بررسی

( پرداخته  (PICال با استفاده از شبيه سازی ذره در جعبه با

ت الچگالی بار و جریان و معاد با استفاده از .[8] می شود

ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی محاسبه شده و  ،ماکسول

کد مورد ت بدست می آید. دیناميك ذرا از روی ميدانها،

به  ،بوده ++LPICاستفاده در این مقاله کد یك بعدی 

 که تصحيحات نسبيتی در آن منظور شده است.طوری 

 انوع پالسم رییبا تغ فیط سازینهیبه -2

 رگذاريتاث تواندیم کهايهارمون فيکه در ط یانکته نياول

 ی. جهت بررسباشدیدهنده هدف م ليباشد، نوع ماده تشک

 یهاهسته یعدد اتم رييبا تغ بينوع ماده، به ترت ريتاث

 . ازی می شودسهيدهنده پالسما شب ليتشک
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 یدر طول موج مرکز ریسفا-وميتانيت زرياز ل یفرود پالس

𝜆𝐿 = 800𝑛𝑚  با شدت𝐼~1.92 × 1021𝑤. 𝑐𝑚−2  با

فوق چگال، با  یبه پالسما pو قطبش  12fs یزمان یپهنا

𝑛𝑒 هياول یچگال = 100𝑛𝑐در سطح پالسما یبحران ی، چگال 

𝑛𝑐 = 1.7 × 1021𝑐𝑚−3پالس  في. طکندی، برخورد م

نشان داده  2در شکل دروژنيه یمااز سطح پالس یبازتاب

 شده است.

 
در اثر  )دامنه بدون بعد( شدت هارمونيکهای توليد شده 2شکل 

  برهمکنش ليزر در تابش عمود با پالسمای فوق چگال

 جنس پالسما ( z) در اینجا با تغيير عدد اتمی هدف جامد

نتایج شبيه سازی حاصل از آن  تشکيل شده را تغيير داده و

نشان داده شده است. همانطور که در  3در شکل شماره 

 توليد یها كيشدت هارمون شود،یشکل فوق مشاهده م

به طوری که  باشدیکوچکتر بهتر می عدد اتمی شده برا

برابر  700، حدود z=1پالسما با  یام برا30 كيشدت هارمون

 z=5پالسما با  یشده برا ديام تول30 كيشدت هارمون

 27nmام تقریبا برابر با 30)طول موج هارمونيك  باشدیم

 .است(

 
توليد شده به ازای عددهای اتمی شدت هارمونيکهای  3شکل 

مختلف. توجه کنيد که لگاریتم شدت با رنگهای مختلف نشان داده 

 شده است.

کوچکتر،  یبا عدد اتم یبدان معناست که پالسما نیا

. در باشدیباال را دارا م یکهايهارمون ديدر تول جهينت نیبهتر

 یپالسما ینوسانات سطح برا تيوضع 4شکل شماره 

 ديکه تول ،ینوسان نهیآدر مدل م شده است. رس دروژنيه

سطح پالسما با سرعت  کند،یم هيباال را توج یکهايهارمون

 فتيشایجاد  عثنوسان با نیدر حال نوسان است. ا یتينسب

 كيهارمونتوليد که ی گردیده به طوری در نور بازتاب یدوپلر

همچنين  انتظار  .ی مشاهده می شودبازتاب فيباال در ط یها

 یرويباشد، ن شتريهرچقدر بار مثبت هسته ب می رود

کاهش  افرایش یابد که این امر موجب یبازگرداننده کولن

. کاهش دامنه می گردد سطح پالسما نوساناتدامنه 

 جهينوسانات سطح باعث کاهش سرعت نوسان شده و در نت

ه که دامن میانتظار دار . پسابدییکاهش م یاثرات دوپلر

، z نیکمتربا دروژنيه هسته یپالسما ینوسانات سطح برا

را  یترباال یها كيهارمون جهيمقدار باشد و در نت نیشتريب

دامنه نوسانات سطح را بر  5. در شکل شماره دینما ديتول

می  که انتظارهمانطورشده است و رسم  یحسب عدد اتم

 شتريکوچکتر، ب یعدد اتم یه نوسانات سطح برامندا ،رفت

 .باشدیم

 
 وضعيت نوسانات سطح پالسما در برهمکنش ليزر با پالسما 4شکل 

(λ  طول موج وT دوره تناوب ليزر می)باشند 

منه نوسانات سطح را محاسبه دا توانیم زين نظری به صورت

 یبرا دامنه نوسانات سطحو اظهارات فوق ذکر را ثابت نمود. 

 اینجا نیدر ا .[9]استبه دست آمده یینما یپالسما با چگال

ثابت انجام شده است. با  یپالسما با چگال یبرا یسازهيشب

رابطه  توانیثابت، م یپالسما با چگال یمحاسبات برا انجام

 د:دست آورب صورت زیر به را دامنه نوسانات سطح

(5) 𝑥𝑒=
𝑎𝐿

𝜋

𝑛𝑐

𝑛𝑒

𝜆

𝑍
 

 یچگال 𝑛𝑒دامنه نوسانات سطح است و  𝑥𝑒 که یبه طور

 الکترونهاست.

 قیدامنه نوسانات به دست آمده از طر 5در شکل شماره 

که  و انچناننموده  سهیفوق مقا یرا با تئور یسازهيشب

 دارند. با یکدیگر یخوب انطباق شودیمشاهده م
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دامنه نوسانات سطح بر حسب عدد اتمی)رنگ آبی نتيجه  5شکل 

 باشد(سازی میفرمول به دست آمده و رنگ قرمز نتيجه شبيه

 گیرینتیجه -3

 فيطبر  جنس هدف جامد رتاثي به بررسی مقاله  نیدر ا

با  هيفمتوثان زريدر برهمکنش ل شده جادیا یها كيهارمون

انجام گرفته است.  صورت شبيه سازی و تئوری پالسما، به 

با افزایش عدد اتمی نيروی کولنی ناشی از هسته افزایش 

موجب کاهش دامنه نوسانات سطح  که یافته به طوری

نتایج شبيه سازی های انجام شده تطابق  پالسما می گردد.

خوبی با مدل آینه نسبيتی داشته به طوری که برای هدف 

شاهد بيشترین بازدهی را  ،های با عدد اتمی کوچك

  هستيم. 
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آینه های دستگاه بر روی یکی از  پوشش دهیدر این مقاله ضمن معرفی ژیروسکوپ لیزری حلقوی و نحوه عملکرد آن، تاثیر  –چکیده 

افزایش اختالف فاز در این دستگاه طرح تداخلی و حساسیت دستگاه با استفاده از روش ماتریس انتشار بررسی و شبیه سازی شده است. 

تاب چندالیه با توان باز ان می دهد که با استفاده از پوشش. نتایج نشبین دو پرتو مختلف جهت باعث افزایش حساسیت دستگاه می شود

و در نتیجه حساسیت اختالف فاز بین دو پرتو منتشر شده عالوه بر افزایش دقت دستگاه،  می توانبر روی یکی از آینه های دستگاه  باال

   . را افزایش داددستگاه 

 ، ژیروسکوپ ليزری حلقویانتشارماتریس روش  پوشش دهی آینه، حساسيت افزایش یافته، -کليد واژه

 

 

Sensitivity enhancement of ring laser gyroscope using multilayer coatings 

on mirror 

Maryam Soltani, Alireza Keshavarz, Gholamreza Honarasa 

Department Of Physics, Shiraz University Of Technology, Shiraz  

Abstract- In this paper, ring laser gyroscope and its performance are introduced. Also, the effect of mirror coatings on the 

interference pattern and sensitivity of the device are investigated and simulated by using propagation matrix method. In this 

device, increasing the phase difference between two counter-propagating beams leads to sensitivity enhancement of the 

device. The results show that by using multilayer coatings with high reflection power on one of the mirrors, in addition to 

increasing the accuracy of the device, the phase difference between the two beams and thus the sensitivity of the device can 

be increased. 

Keywords: mirror coating, sensitivity enhancement factor, propagation matrix method, ring laser gyroscope  

 

 

ی حلقوی بر افزایش حساسیت ژیروسکوپ لیزر آینه چندالیه بررسی اثر پوشش دهی

 دستگاه

 مریم سلطانی، عليرضا کشاورز، غالمرضا هنرآسا 

 دانشکده فيزیک، دانشگاه صنعتی شيراز، شيراز
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 مقدمه -1

وسيله ای است که برای اندازه حلقوی ژیروسکوپ ليزری 

و  گيری چرخش زاویه ای وسایل نقليه استفاده می شود

کاربرد گسترده ای در صنایعی شامل هواپيماسازی، 

. ]1[دارد و غيرهموشک، فضاپيماها، خودروسازی، پزشکی 

در ژیروسکوپ های ليزری دو پرتو در دو جهت مخالف در 

سير بسته دایروی حرکت می کنند. با اعمال درون یک م

، اختالف فازی بين دو 1چرخش به سيستم و اثر سایناک

. به علت اثر قفل شدگی پرتو منتشر شده ایجاد می شود

مد که پدیده ای اساسی در محدود کردن حساسيت 

بيشتر باشد بين دو پرتو هر چه اختالف فاز دستگاه است 

و در نتيجه  ارج می شوددستگاه از محدوده قفل شدگی خ

در این مقاله به  .]2[دستگاه افزایش می یابدحساسيت 

یکی از  چندالیه پوشش دهیبررسی و شبيه سازی تاثير 

آینه های ژیروسکوپ ليزری بر روی اختالف فاز بين دو 

روش با استفاده از  حساسيت دستگاه  و منتشر شده پرتو

    پرداخته شده است. انتشارماتریس 

 ی نظریمبان -2

 حلقوی ژیروسکوپ لیزری -2-1

است  حلقوی شامل یک مشددحلقوی ژیروسکوپ ليزری 

حول محور صفحه شامل این دستگاه در اثر چرخش که 

 می یابد. در این مقاله آرایشعمود بر دستگاه دوران 

، مد نظر قرار گرفته شده است. 1مثلثی، مطابق شکل 

ست. به طور اساس کار ژیروسکوپ بر پایه اثر سایناک ا

 حلقویخالصه اگر دو پرتو در دو جهت مخالف در مشدد 

حرکت کنند و یک دوران به این مشدد اعمال شود، 

مشاهده می شود که پرتویی که در جهت چرخش حرکت 

ی می کند نسبت به پرتوی دیگر، مسير را در زمان بيشتر

اختالف فرکانس و  طی می کند و باعث ایجاد یک

 Aاگر  .]3 [فاز بين دو پرتو می شود جابه جایی درنتيجه

راه نوری مشدد در  Lمساحت محصور شده توسط مشدد، 

طول موج سرعت زاویه ای چرخش،یک دور کامل،

سرعت نور در خال  cو  (nm 8/632 ) ليزر هليم نئون

جابه جایی فاز ایجاد شده از  باشد اختالف فرکانس و

 : ]4[روابط زیر محاسبه می شوند

                                                           
1 Sagnac effect 

L

A







.4                                                  )1(  






c

A
L

c







82                                  )2( 

یکی از عواملی که کارکرد ژیروسکوپ ليزری حلقوی را 

که در نرخ  اثر قفل شدگی مد استمحدود می کند 

 از بين رفتنچرخش های کوچک اتفاق می افتد و باعث 

می شود. درنتيجه اختالف فرکانس بين دو پرتو 

در گيری نرخ چرخش اندازه و آَشکارسازی طرح تداخلی 

 از برای جلوگيری خروجی دستگاه امکان پذیر نخواهد بود.

 ازفم تا اختالف ایجاد این اثر باید به دنبال راهی باشي

 ودهبيشتر شود تا دستگاه از محد بين دو پرتو ایجاد شده

در خروجی دستگاه، اختالف . قفل شدگی مد خارج شود

ه شد فاز اضافه شده به سيستم از اختالف فاز اندازه گيری

 5[کسر می شود و نرخ چرخش واقعی محاسبه می شود

 .  ]6و

 
 حلقوینمادین یک ژیروسکوپ ليزری : طرح 1 شکل

پوشش دهی آینه های ژیروسکوپ اثر  -2-2

 حلقوی لیزری

 در ژیروسکوپ های ليزری به منظور افزایش دقت دستگاه

ری کاواک ليزاز آینه هایی با بيشترین بازتاب در طرفين 

ی به همين دليل می توان از پوشش های استفاده می شود.

ان ش توعالوه بر افزایکرد که  بر روی این آینه ها استفاده

ر دو آینه منجر به افزایش اختالف فاز بين دو پرت بازتاب

نه پوششی بر روی یکی از آیاگر  .شودطول موج مورد نظر 

ی ( به صورت زیر تغيير م2( و )1روابط ) ها قرار گيرد

 :]7[کنند

(3                         )
))()(1(

1.4
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جابه جایی فاز ناشی از پوشش در رابطه فوق که

حساسيت  عاملفرکانس زاویه ای است. بنابراین و
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 افزایش یافته به صورت زیر می باشد:

(5     )                           
))()(1(

1

c

L

d

d
Senh






  

 به ساختار چند الیه ربع طول موجیدر این مقاله یک 

منظور پوشش دهی بر روی یکی از آینه ها  صورت زیر به

 :]7[درنظر گرفته شده است

1425/ هوا(                      6) )(2)( HLLHHL/ زیرالیه 

به ترتيب الیه های ربع طول موجی با ضریب L  و H که

. در اینجا الیه با ضریب شکست ستندشکست زیاد و کم ه

و الیه با ضریب شکست کم را  52OTa(2.125=n)زیاد را 

2SiO (1.46=n ) و با استفاده  ]7[گرفته شده استدرنظر

جایی فاز ناشی از این ساختار  از روش ماتریس انتشار جابه

 محاسبه شده است.

 نتشارروش ماتریس ا -2-3

و lnالیه ای با ضریب شکست ،متناوب در یک محيط

ضریب  از طریق رابطه زیر به الیه دیگر باlhارتفاع

 :]8[مربوط می شود 1lhو ارتفاع  1lnشکست
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)1(که llB حاصلضرب ماتریس عبور از فصل مشترک

)1( llT1(و ماتریس انتشار( llP به صورت زیر  کهاست

 محاسبه می شوند:
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 با محاسبه ماتریس انتشار کل  .است

وابط مربوط به ميدان باریکه و ر( 6رابطه ) ساختاربرای 

می توان تاثير این پوشش دهی را بر روی طرح  ]9[گاوسی

 تداخلی و حساسيت دستگاه بررسی کرد.

 شبیه سازی -3

ابتدا مناسب بودن ساختار ارائه شده بررسی در این قسمت 

 ش دهیپوشاین ه شبيه سازی و بررسی اثر بو در ادامه 

ژیروسکوپ بر روی طرح تداخلی و حساسيت  چندالیه

 . ليزری حلقوی پرداخته شده است

برحسب طول را  ارائه شدهتوان بازتاب ساختار  2شکل 

. نشان می دهدنانومتر  800تا  500در محدود موج 

این ساختار در طول  در همانطور که مشاهده می شود

توان بازتاب  (nm 8/632 )نئون  -هليمزر لي موج

توان  انتخاب مناسبی برای افزایشبنابراین  .بيشينه است

افزایش و درنتيجه بازتاب آینه ژیروسکوپ ليزری حلقوی 

نرخ چرخش و طول بازوی دستگاه  .می باشد دقت دستگاه

نيه و درجه بر ثا 45به ترتيب برابر  4و  3در شکل های 

m5/0 .درنظر گرفته شده است 

 

 برحسب طول موج  ساختار معرفی شده : توان بازتاب2 شکل

را ساختار  enhS حساسيت افزایش یافته عامل 3شکل 

. همانطور که مشاهده نشان می دهدبرحسب طول موج 

رای داnm8/632 می شود این ساختار در طول موج

می  و می باشدافزایش یافته حساسيت  مقداربيشترین 

اختالف فاز بين دو پرتو منتشر شده در دو  با افزایش تواند

مطابق  .افزایش دهدحساسيت دستگاه را  ،جهت مخالف

 و رابطه عکس با طول بازوی دستگاه دارد enhS، 5رابطه 

 enhSشد قله با کوچک ترهرچه طول بازوی ژیروسکوپ 

امکان ساخت دستگاه در ابعاد کوپکتر را  وافزایش می یابد 

 فراهم می کند.

 

 برحسب طول موج ساختار : فاکتور حساسيت افزایش یافته3 شکل
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)(شدت تداخلی دو پرتو  4در شکل  int erferenceI 

)(برحسب فاصله تا فرانژ مرکزی بر روی پرده  mY  رسم

شده است. همانطور که مشاهده می شود وجود این 

بر روی آینه باعث افزایش اختالف  چندالیه پوشش دهی

فاز بين دو پرتو و در نتيجه افزایش حساسيت دستگاه می 

  شود.

 
: شدت تداخلی دو پرتو برحسب فاصله تا فرانژ مرکزی. نمودار 4 شکل

مربوط  بعدیپوشش دهی و نمودار  حالت بدونمربوط به  خط چين

 انجام شده است چندالیه بر روی آینه به حالتی است که پوشش دهی

 .)واحد اختياری(

با کسر اختالف فاز ناشی از این پوشش دهی از اختالف 

فاز اندازه گيری شده در خروجی دستگاه، نرخ چرخش 

 واقعی محاسبه می شود.

وهای حساسيت دستگاه برحسب طول باز 5شکل در 

ژیروسکوپ ليزری حلقوی برای دو حالت با پوشش دهی و 

همانطور که رسم شده است. آینه بدون پوشش دهی 

پوشش چندالیه بر روی آینه مشاهده می شود زمانی که 

حساسيت دستگاه باال می رود و می توان قرار گيرد 

 .کوچکتر ساختژیروسکوپی با  ابعاد 

 
 1بازوی ژیروسکوپ. نمودار : حساسيت دستگاه برحسب طول 5شکل 

مربوط به حالتی است که پوشش دهی بر روی آینه انجام نشده است 

انجام شده  چندالیه مربوط به حالتی است که پوشش دهی 2و نمودار 

 است. 

 گیرینتیجه -4

با گسترش روزافزون علم و فناوری در زمينه امروزه 

تعادل  برقراریساخت وسایل نقليه و نقش ژیروسکوپ در 

به خصوص در کاربردهای نظامی، بهبود  ،وسایلاین 

بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در  دستگاهعملکرد این 

این مقاله ابتدا به توصيف نحوه عملکرد ژیروسکوپ ليزری 

حلقوی پرداخته شده است و در ادامه با معرفی یک 

ساختار چندالیه به بررسی و شبيه سازی تاثير پوشش 

بر روی یکی از آینه های ژیروسکوپ  دهی این ساختار

 که ليزری حلقوی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد

ساختار معرفی شده دارای توان صد درصد در طول موج 

ليزر هليم نئون است و می تواند با افزایش اختالف فاز بين 

دو پرتو منتشر شده در درون ژیروسکوپ ليزری حلقوی 

این این ساختار بردهد. عالوه حساسيت دستگاه را افزایش 

امکان ساخت دستگاه در ابعاد کوچکتر را فراهم می کند 

که به نوبه خود می تواند در کاربردهایی که ابعاد دستگاه 

 از اهميت باالیی برخوردار است مفيد باشد. 
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ضریب  یب شکست،، ضرالکتریکحقیقی و موهومی تابع دی سهم از جمله  6NiWO2Srدر این مقاله خواص اپتیکی ترکیب  –چکیده 

مواج ه از روش افادمورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با است تتراگونالساختاری در فاز  و ضریب بازتابتابع اتالف انرژی  خاموشی،

 Wien2k افزارو با استفاده از نرم GGA+U  و GGA تقریب با خطی با پتانسیل کامل در چارچوب نظریۀ تابعی چگالیتخت بهبود یافتۀ 

 صورت گرفته است. 

 واص اپتيکی، ضریب شکست، نظریۀ تابعی چگالی.خ  -کليد واژه

 

 

Investigation of the Optical properties of Sr2NiWO6 using Density 

Functional Theory 

Hamdallah Salehi1, Raziyeh Mirsalari2, Peiman Amiri3  

Department of Physics, Faculty of  Science, Shahid Chamran University,of Ahvaz, Ahvaz, Iran.  

Abstract- In this paper optical properties in tetragonal phase of Sr2NiWO6 such as real and imaginary part of 

dielectric function, refractive index, extinction index, electron energy loss Spectroscopy (EELS), reflectivity 

index. were studied by using full potential–linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method in the 

framework density functional theory (DFT) with the different approximations such as GGA and GGA+U by 

Wien2k Package.  

 
Key words: Optical properties, refractive index, density functional theory 

 با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی  6NiWO2Srبررسی خواص اپتیکی 

 3، پيمان اميری2، راضيه ميرساالری1حمداله صالحی 

 ، اهواز، ایراناهواز دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهيد چمرانگروه فيزیک، 
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 مقدمه -1

دارای  3ABOهای پروسکيت با فرمول شيميایی اکسيد

توسط دو کاتيون  Bاگر مکان ترکيبات متنوعی هستند، 

پروسکيت مضاعف با فرمول  اشغال شود 'Bو  Bمختلف 

 هایویژگیشود، میتشکيل  6BB'O2Aشيميایی 

ت دسبه 'Bو  B توسط مکان عمدتاً مضاعف هایپروسکيت

های عضوی از خانوادۀ پروسکيت 6NiWO2Sr .[1]آیدمی

دارای ساختار بلوری مضاعف است که در دمای اتاق 

الکترون ولت  1/3 این ترکيب نواریگاف  تتراگونال است و

به دليل های مضاعف بسياری از پروسکيت باشد.می

هستند. چنين ترکيباتی  عایق B' هایکاتيون 0d ماهيت

-پروسکيت البته ای خوبی باشند وهالکتریکتوانند دیمی

 .الکتریک باال هستندهای مضاعف دارای ثابت دی

های ماکروویو، الکتریکهمچنين این ترکيبات در دی

ها و .... ها و طراحی حافظههای خوشيدی، خازنسلول

 .کاربرد دارند

 باتانجام محاسروش  -2

با استفاده از  در مطالعات نظری حاضر خواص اپتيکی

بهبود و روش امواج تخت [ 2]( DFTنظریۀ تابعی چگالی )

و با [ 3]( FP-LAPWبا پتانسيل کامل ) خطییافتۀ 

  .[4]شده است بررسی Wien2kاستفاده از کد محاسباتی 

سازی بر حسب آنگستروم پس از بهينهرا های شبکه ثابت

در نظر گرفتيم.  c=7.9182و  a=b=6.6237مقادیر 

RKmax کندکه ميزان ماتریس همگرایی را مشخص می 

گيری در برای انتگرال kو تعداد نقاط فضای  7 برابر با 

نقطه در نظر گرفته شد. انرژی  500منطقۀ اول بریلوئن 

های ظرفيت از ریدبرگ را برای جداسازی حالت -6جدایی 

محاسبات را با دو تقریب  ادیم.مغزه مبنا قرار دهای تحال

GGA  وGGA+U (ر هاباردپارامت اعمال)  .انجام دادیم

 بودهالکترون ولت  6 اعمال شده در محاسبات Uميزان 

برای  0001/0سرانجام با تعيين مبنای همگرایی . است

به دليل  سازگار پرداخته شد.به انجام محاسبات خود انرژی

تلف  نسبت به خواص در راستاهای مخ 6NiWO2Srاینکه 

دهد فقط راستای اپتيکی رفتار همسانگرد از خود نشان می

x  .بررسی شده است 

 نتایج -3

 

 

 الکتریک تابع دی -3-1

 ۀاز اطالعات را برای مطالع طيف اپتيکی منبع وسيعی

ها و نوسانات ساختار نواری، خواص الکترونی، برانگيختگی

-ترین کميتاز مهم یکی دهد.شبکه در اختيار ما قرار می

 گرتوصيف که الکتریک مختلط استهای اپتيکی، تابع دی

معادلۀ زیر بيان به صورت  یک ترکيب است و خواص نوری

 شود.می

   (1 )                                       i 21
 

نواری نواری و بينالکتریک دارای دو سهم درونتابع دی

نواری غير مستقيم که سهم کوچکی ارهای بيناست، از گذ

گيرندۀ پراکندگی در خواص نوری مواد دارند و در بر

با داشتن  [.6،5] کنيمنظر میباشند صرففونونی می

 کرونيککرامرزبر اساس تبدیالت  ،سهم موهومیتغييرات 

دست آوریم. توانيم تغييرات سهم حقيقی را بهمی [7]

الکتریک برای دیع تابسهم حقيقی و موهومی 

6NiWO2Sr با اعمال پارامتر هابارد و بدون پارامتر هابارد 

  است. نشان داده شده (1) در شکل
 

 6NiWO2Sr الکتریک ترکيبالف: سهم حقيقی تابع دی 1شکل

  
 6NiWO2Srالکتریک ترکيب ب: سهم موهومی تابع دی1شکل
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ک الکتریمقدار دی، الکتریکاز سهم حقيقی تابع دی 

الکتریک در انرژی صفر است، مقدار تابع دیکه استاتيک 

شود که ثابت مشاهده می (الف1) در شکل آید.دست میبه

 ،(GGA+Uبا اعمال پارامتر هابارد )استاتيک  الکتریکدی

 الکتریککه این ثابت دی دست آمده است.به 1/5

است.  1/6( GGAبدون اعمال پارامتر هابارد ) استاتيک

الکتریک دارای دو سهم گذار بين نواری و درون تابع دی

-ب( مشاهده می1طور که در شکل )همانباشد، نواری می

با اعمال پارامتر  الکتریک مقدار موهومی تابع دیشود 

این آرام است  به صورت الکترون ولت 7/2 تا مقادیرهابارد 

 گذارهای درون اًبدان معناست که در این ناحيه صرف

. اما بعد از این انرژی این سهم ناگهانی زیاد دنواری رخ ده

شود که بيانگر جذبی است که به دنبال آن گذارهای می

از نموادر سهم موهومی تابع افتد. بين نواری اتفاق می

توان گاف اپتيکی ماده را تشخيص داد و با الکتریک میدی

الکترون ولت است  1/3توجه به گاف تجربی ترکيب که 

الکتریک گاف که سهم موهومی تابع دی توان گفتمی

اما گاف اپتيکی بدون دهد. اپتيکی خوبی را نشان می

باشد. پس اعمال پارامتر می الکترون ولت U  5/1اعمال 

 شود.هابارد باعث افزایش گاف اپتيکی می

 

 ضریب شکست و ضریب خاموشی  -3-2

ضریب شکست پارامتر فيزیکی مهمی است که وابسته به 

باشد، ضریب خاموشی اثر متقابل ميکروسکوپيک اتمی می

برای یک ماده نيز سنجشی از ميزان جذب پرتوی 

الکترومغناطيسی توسط آن ماده است. اگر ضریب 

 الکترومغناطيس به پایين باشد موج خاموشی در یک بلور

مودار ضریب شکست و ضریب کند. ناز آن عبور می آسانی

 ( نشان داده شده است. 2)خاموشی در شکل 

 نمودارهای ضریب شکست و ضریب خاموشیبه  با نگاه

الکتریک ها با نتایج حاصل از تابع دیتوان به تشابه آنمی

شود که ضریب شکست رفتاری مشابه پی برد. مشاهده می

الکتریک، و ضریب خاموشی با بخش حقيقی تابع دی

 الکتریک دارد.تاری مشابه با بخش موهومی تابع دیرف

الکتریک در انرژی صفر منجر جذر سهم حقيقی تابع دی

الف( در 1با توجه به شکل ) ،شودبه ضریب شکست می

قطع شده  1/5محور عمودی در نقطِۀ  GGA+Uنمودار 

در  دهد.است و ضریب شکست جذر این عدد را نشان می

الکترون  4تا  صفر ر بازۀضریب شکست د GGA+Uتقریب 

دهد در حالی ولت مقادیر بيشتری را به خود اختصاص می

برعکس  کامالًالکترون ولت  6تا  4که این امر در محدودۀ 

هرچه مقدار ضریب خاموشی کمتر باشد، کند. عمل می

بينی تر پيشعبور امواج الکترومغناطيسی از بلور آسان

با استفاده از د که شوب( مشاهده می2شود. در شکل )می

ضریب خاموشی کمتر محاسبه شده  GGA+Uتقریب 

 است.

 

 
 6NiWO2Srالف: ضریب شکست ترکيب  2شکل       

                    
 6NiWO2Srب: ضریب خاموشی ترکيب  2شکل      

 
 

 تابع اتالف انرژی  3-3

قدرتمندی در  اسپکتروسکوپی اتالف انرژی الکترون روش

اشغال شده در باالی تراز فرمی یا  ل حالتهایتجزیه و تحلي

این طيف دربردارندۀ تحریک دسته است. جزئی تفکيک 

 ها( به داخل حاالتهای ظرفيت )پالسمونجمعی الکترون

 .رسانش استنوار شده در اشغال 
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 6NiWO2Srع اتالف انرژی ترکيب ب: نمودار تا3شکل         

در هر دو تقریب اتالف انرژی الکترون در این ساختار 

اتالف انرژی  GGA+Uتقریبا مشابه هم است. در تقریب 

و در  شروع شدهالکترون ولت  5 الکترون در این ساختار از

 به بيشترین مقدار خود رسيده است. الکترون ولت 76/27

نيز دارای اتالف  الکترون ولت 24/42 انرژیهمچنين در 

تالف انرژی ترین قله در تابع اشاخص است. زیادی انرژی

-شود که بيانپالسمونی شناخته می قلۀالکترون به عنوان 

 گر برانگيختگی جمعی چگالی بار الکترونی در بلور است.

پارامتر  انرژی پالسمون حجمی در این ترکيب با اعمال

  الکترون ولت است.  76/27هابارد، 

 

 ضریب بازتاب 3-4 

 6iWON2Sr: نمودار ضریب بازتاب ترکيب 4شکل      

ضریب بازتاب مشخص کنندۀ دامنه یا شدت موج بازتابيده 

ضریب بازتاب ترکيب نسبت به موج پيشامد است. 

6NiWO2Sr ( نشان داده شده است. در 4در شکل )

ضریب بازتاب دارای   76/26در انرژی  GGA+U تقریب

 بيشترین مقدار است. 

  

 گیرینتیجه

بود یافتۀ فاده از روش امواج تخت بهمحاسبات با است

( در چارچوب نظریۀ FP-LAPWخطی با پتانسيل کامل )

و با استفاده  GGA+Uو  GGAهای تابعی چگالی با تقریب

-صورت گرفته است. ضریب دی Wien2kافزار از نرم

 1/5( GGA+Uاستاتيک با اعمال پارامتر هابارد )الکتریک 

دست آمده است. که این مقدار بدون اعمال پارامتر به

در تقریب  تضریب شکس. است 1/6( GGAد )هابار

GGA+U الکترون ولت مقادیر بيشتری  4تا  در بازۀ صفر

دهد در حالی که این امر در را به خود اختصاص می

 کند.برعکس عمل می الکترون ولت کامالً 6تا  4محدودۀ 

ضریب خاموشی کمتر  GGA+Uریب با استفاده از تق

ترون در این ساختار محاسبه شده است. اتالف انرژی الک

در تقریب مشابه هم است.  در هر دو تقریب تقریباً

GGA+U به  الکترون ولت 76/27در  ژی الکتروناتالف انر

اعمال پارامتر هابارد در  رسيده است. خود بيشترین مقدار

بررسی خواص اپتيکی ترکيب نقش تأثيرگذاری را ایفا 
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 اییگاوسی در یک موجبر پالسم میکروموج پالس دنبالهایجاد میدان  تحلیل عددی

 زادهسید محمد خراشادی، رضا فالح  

 ، ایرانبیرجند، بیرجند دانشگاهگروه فیزیک، دانشکده علوم، 

 

خارجی  یکنواخت میدان مغناطیسی یک حضوردر مستطیلی موجبر پالسمایی درون یک یانتشار پالس میکروموج در این مقاله،-دهیچک

نسیل برای پتادیفرانسیلی معادلهسیال،  هیدرودینامیکیمعادالت ماکسول و معادالت  با استفاده از ،منظوربرای این  .شده استبررسی 

توزیع ، 4مرتبه  کوتا-استفاده از روش محاسباتی رانگر ادامه با حل این معادله دیفرانسیل با د .شده استمحاسبه در موجبر  پالس دنباله

سازی شبیهبرابر با دوره زمانی موج پالسمایی است،  فرض اینکه طول زمانی پالسبا  پالسمایی موجبر در (�⃗� 𝐰)پالس دنبالهان الکتریکی مید

پالس و میدان مغناطیسی  زمانی، با افزایش شدت پالس، طول میکروموج پالس دنبالهدهد که میدان نشان میعددی . نتایج است شده

 مربوطپارامترهای  سازی بهینهبا  بنابراینشود. تضعیف می و عرض موجبر ، فرکانس پالسپالسما یافته و با افزایش چگالیتقویت خارجی 

  .باشدمی پذیرامکانذرات باردار  منظور شتابدهیدنباله پالس قوی به ایجاد میدان  و موجبر پالسمایی،گاوسی به پالس 

 خارجی میدان مغناطیسیپالس میکروموج گاوسی،  موجبر پالسمایی مستطیلی، ،دنبالهبا پالسما، میدان  میکروموجبرهمکنش -هواژدیکل
 

 

Numerical analysis of wakefield generated by a Gaussian microwave pulse 

in a plasma waveguide 

Reza Fallah, Seyed Mohammad Khorashadizadeh 

Department of Physics, Faculty of Science, University of Birjand, Brjand, Iran 

Abstract-In this paper, the propagation of microwave pulse is investigated in the rectangular waveguide filled with plasma in 

the presence of constant external magnetic field. For this purpose, by using the Maxwell’s equations and the hydrodynamic 

fluid equations, the differential equation is calculated for the wake potential in the plasma waveguide. In the following, the 

differential equation is solved by the fourth order Runge-Kutta method, the distribution of the wakefield in the plasma 

waveguide is simulated by assuming that the pulse duration is equal to the plasma wave duration. The numerical results show 

that the microwave wakefield is amplified by increasing the pulse intensity, pulse width and external magnetic field, and 

decreased by increasing the plasma density, the pulse frequency and the waveguide width. Therefore, by optimizing parameters 

related to Gaussian pulse and plasma waveguide, creating a strong wakefield can be possible to accelerate the charged particles. 

Keywords: Microwave-plasma interaction, Wakefield, Plasma filled rectangular waveguide, Gaussian microwave pulse, 

External magnetic field. 

 مقدمه -1
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 موضوعی جالب برای تحقیقات همواره شتابدهی ذرات باردار

 بوده در زمینه برهمکنش لیزر با پالسما آزمایشگاهی نظری و

برای اولین بار  ]1[که تاجیما و داوسون  1979از سال  ،است

های کوتاه لیزری برای تحریک امواج پالسما استفاده از پالس

ها پیشنهاد دادند، کارهای نظری به منظور شتابدهی الکترون

اگر  .]4-2[استفراوانی در این زمینه صورت گرفته و تجربی 

، نیروی اثرگذار پالس عبور کند پالسما توان ازیک پالس پر

قوی ایجاد  بسیار1دنباله میدانیک  و شدهباعث جدایی بارها 

سبت به زمینه ساکن یونی که به صورت طولی ن شودمی

-5[شودمیساز شتابدهی ذرات باردار زمینه و کردهنوسان 

هایی که برای ایجاد میدان دنباله در به استثنای تالش .]6

های الکترونی صورت گرفته توسط بیم پالسمایی موجبر

فته به کار گر گسترده برای شتابدهی است، لیزرها به طور

 بدست آمده است. اما هم شده و مقدار انرژی چشمگیری

 ،پرتوان بسیار گران و نگهداری آنها هزینه بر استلیزرهای 

نیاز های پیچیده و دقیقی برای اندازه گیری رابزا همچنین

 باردار ذرات دهیشتاب براینیز ها موجاز این رو از میکرو است،

با توجه به ساختار  ،پژوهشدر این  .]8-7[استفاده شده است

شتابدهی  ها درتوانایی آنو های میکروموج سیستمهزینه کم

 درموجی گاوسی لس میکروپا انتشار، ذرات باردارقابل توجه 

مغناطیسی در حضور میدان مستطیلی یک موجبر پالسمایی 

 .شودمی بررسییکنواخت خارجی 

 پالس میکروموج در موجبر  انتشار -2

و  ⃘ 𝐼، شدت ωبا فرکانس  یپالس میکروموج شودفرض می

𝜏)پهنای زمانی =
2𝜋

𝜔𝑝
به عرض ) مستطیلیموجبر از یک (

𝑎  و ارتفاعb با چگالی پالسما  یک با( پر شده𝑛 ⃘  عبور

 معادالت ماکسول و ،انتشار پالسمعادالت حاکم بر . کندمی

و  الکتریکی توزیع میدانهستند. سیال  هیدرودینامیکی

= �⃗�ترتیببه  میکروموج مغناطیسی 𝑗̂ 𝐸(𝜉)𝑠𝑖𝑛 (
𝜋𝑥

𝑎
و  (

�⃗� = 𝑖̂𝐵𝑥(𝜉) 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋𝑥

𝑎
) + �̂�𝐵𝑧(𝜉)𝑐𝑜𝑠 (

𝜋𝑥

𝑎
در نظر  (

ئوری اختالل از تبرای انجام محاسبات شود. گرفته می

معادالت حاکم به صورت با در نظر گرفتن شود. استفاده می

𝜉، تغییر متغیر ایمولفه = 𝑧 − 𝑢𝑔𝑡 و چگالی اختاللی𝑛𝑒
′ ،

 شودروابط زیر نتیجه می

                                                           
1 Wakefield 

−
𝑢𝑔𝜕𝑛𝑒

′

𝜕𝜉
+

𝑛°𝜕𝑢𝑧

𝜕𝜉
+

𝑢𝑧𝜕𝑛𝑒
′

𝜕𝜉
= 0  (1                    )  

−
𝑢𝑔𝜕𝑢𝑧

𝜕𝜉
+

𝑢𝑥𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑥
+

𝑢𝑧𝜕𝑢𝑧

𝜕𝜉
=

𝑒

𝑚𝑒

𝜕𝜑𝑤

𝜕𝜉
+

𝑒𝑢𝑦𝐵𝑥(𝜉)

𝑚𝑒
sin (

𝜋𝑥

𝑎
) +

𝑒𝑢𝑦𝐵 ⃘

𝑚𝑒
 (2                           )  

𝜇˳𝑒(𝑛°+𝑛𝑒
′ )𝑢𝑦 + (

𝑢𝑔

𝑐2

𝜕𝐸(𝜉)

𝜕𝜉
+

𝜋 𝐵𝑧(𝜉)

𝑎
+

𝜕𝐵𝑥(𝜉)

𝜕𝜉
)sin (

𝜋𝑥

𝑎
) = 0  (3                                   )  

𝜕2𝜑𝑤

𝜕𝜉2 =
𝑒𝑛𝑒

′

𝜀˳
  (4                                                )  

𝐸𝑤که  = −
𝜕𝜑𝑤

𝜕𝑍
𝜔𝑝، دنبالهمیدان 

2 =
𝑛  ⃘𝑒

2

𝑚𝑒𝜀 ⃘
فرکانس  

𝑢𝑔،پالسمایی = 𝑐√1 −
𝜔𝑝

2

𝜔2
−

𝑐2

𝜔2
(
𝑚2𝜋2

𝑎2
+

𝑛2𝜋2

𝑏2
) 

هایی هستند که ثابت nو   m،پالس در موجبر سرعت گروه

عرضی را توصیف داد مختصات امتدر ها تغییرات میدان

𝑛𝑒رژیم نسبیتی ضعیفیک فرض با . کنندمی
′ ≪ 𝑛 ⃘  و

 با پالسپتانسیل ردپای برای  زیر معادلهترکیب روابط باال، 

𝐸(𝜉)طولی  میدان توزیع = 𝐸 ⃘𝑒𝑥𝑝 (−
(𝜉−

𝐿

2
)2

𝑊 ⃘
2 بدست  (

 آیدمی

 

𝑑2𝜑𝑤

𝑑𝜉2
+

𝜔𝑝
2

𝑢𝑔
2 𝜑𝑤 =

𝑒𝑐2𝐸 ⃘
2𝑠𝑖𝑛2 (

𝜋𝑥

𝑎
)

2𝑚𝑒𝑢𝑔
4

 ×      

[𝑒
−

2(𝜉−
𝐿
2
)2

𝑊 ⃘
2 (1 −

𝑢𝑔
2

𝑐2 ) −
𝜋3𝑊 ⃘

2
𝑒𝑟𝑓 (

(𝜉−
𝐿
2
) 
 

𝑊 ⃘
 )2

4 𝑎2 ] + (5    )  

𝑒𝑐2𝐵  ⃘𝐸 ⃘𝑠𝑖𝑛
 (

𝜋𝑥

𝑎
)

𝑚𝑒𝑢𝑔
3

 [𝑒
−

(𝜉−
𝐿
2
)2

𝑊 ⃘
2 (1 −

𝑢𝑔
2

𝑐2 ) −  

𝜋2√𝜋 𝑊 ⃘𝐸 ⃘

2𝑎2
[
𝑊 ⃘𝑒

−
(𝜉−

𝐿
2
)2

𝑊 ⃘
2

√𝜋
+ (𝜉 −

𝐿

2
) 𝑒𝑟𝑓 (

𝜉 −
𝐿

2

 

𝑊 ⃘  

)]] 

دیفرانسیل معادله  ،به منظور بررسی ایجاد میدان دنباله پالس

میدان  توزیعو  شودمیحل  4کوتا مرتبه -با روش رانگ باال

فرکانس  برای مقادیر مختلف شدت پالس، (�⃗� 𝑤)پالس دنباله

و  خارجی میدان مغناطیسیبزرگی ، (a)عرض موجبر پالس،

 .شودمی سازیشبیه پالسما چگالی

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10         بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 

103 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 تحلیل عددی -3
 

شود فرض می ای، شرایط اولیهسازی میدان ردپاشبیهبرای 

و مشتق آن  φ𝑤دنبالهکه پتانسیل 
𝑑φ𝑤

𝑑𝜉
ξدر   =

𝐿

2
صفر  

برای مقادیر  ،میکروموج در موجبرپالس انتشار  در است.

پالسما، حالت  بر، فرکانس پالس و چگالیاز ابعاد موج یخاص

، تغییرات 1در شکل لذا افتد. قطع در موجبر اتفاق می

حالتی که ارتفاع  ایبر فرکانس قطع بر حسب عرض موجبر

𝑏موجبر = 6 𝑐𝑚 3.1 ییپالسما هایچگالیبرای  باشد ×

1015𝑚−3  1.24و × 1016𝑚−3 سازی شده شبیه

𝑓𝑐و رابطه فرکانس قطع  بررسی این شکل است. =

√𝑓𝑝
2 +

𝑐2

4
(

1

𝑎2 +
1

𝑏2)  د که با افزایش ندهنشان میبه وضوح

 شکلاین . همچنین دیابموجبر، فرکانس قطع کاهش می ابعاد

 فرکانس) پالسماکه با افزایش چگالی  دهدمی نشان

در انتشار لذا  یابد.فرکانس قطع افزایش میمقدار  (ییپالسما

و  موجبردر انتخاب ابعاد باید  ،پالسمایی در موجبرپالس 

 شود. دقت کند،پر می را آن که پالسمایی چگالی

 
ج پالسمایی بر حسب عرض موجبر تغییرات فرکانس قطع مو .1 شکل

𝑓برای  = 6 𝐺𝐻𝑧. 

 

 برای  a=4 cmبه عرض در موجبر پالس  دنبالهمیدان  وزیعت .2شکل 

, 𝐼 = 1010 𝑤

𝑚2 B=1 mT ،𝑓 = 5 𝐺𝐻𝑧 

 
𝐼 برایa=4 cmدر موجبر به عرض دنبالهتغییرات میدان  .3 شکل =

1.5 × 1010 𝑤

𝑚2 

 
 

 a=4در موجبر مستطیلی به عرض پالس  دنبالهتغییرات میدان  .4شکل 

cm برای𝑛  ⃘ = 1.24 × 1016 𝑚−3 
 

 
پالس در موجبر مستطیلی  دنبالهتغییرات ماکزیمم دامنه میدان  .5شکل 

 a=4 cmبر حسب فرکانس پالس به عرض 
 

 
پالس گاوسی بر حسب  دنبالهتغییرات ماکزیمم دامنه میدان  .6شکل 

𝐼عرض موجبر برای = 1010 𝑤

𝑚2  , 𝑓 = 5 𝐺𝐻𝑧 . 
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مستطیلی به موجبر در  پالس دنبالهتغییرات میدان  2 شکل

شدت  ای حالتی کهبر b=6cmارتفاع و  a=4 cmعرض 

𝐼 پالس = 1010 𝑤

𝑚2 ، فرکانس پالس𝑓 = 5 𝐺𝐻𝑧، 

چگالی  و B=1mTبزرگی میدان مغناطیسی خارجی

⃘  𝑛درون موجبر یپالسما = 3.1 × 1015𝑚−3  را باشد

𝑓𝑐فرکانس قطع  ،مقادیر باالبا انتخاب د. دهنشان می =

4.53 𝐺𝐻𝑧 شودمشاهده می 2شکلشود. از محاسبه می ،

 19به  دنبالهمیدان  یدامنه
𝑀𝑉

𝑚
که با فرکانس  رسدمی 

𝑓𝑝 = 4.9 × 108𝐻𝑧 سبت به زمینه یونی نوسان ن

برای مشاهده میزان تاثیر شدت پالس  3در شکل .کندمی

ا در نظرگرفتن برا  دنبالهتغییرات میدان میکروموج، 

با این تفاوت که در این  2پارامترهای فرض شده در شکل 

𝐼 پالسشدت  حالت = 1.5 × 1010 𝑤

𝑚2
باشد،  

مشاهده  2با  3با مقایسه شکل . سازی شده استشبیه

1010شود که با افزایش شدت پالس از می 𝑤

𝑚2 

1.5به × 1010 𝑤

𝑚2  افزایش  %52پالس  دنبالهدامنه میدان

 29حدودکند و مقدار آن به پیدا می
𝑀𝑉

𝑚
چگالی  رسد.می 

کند نیز نقش مهمی الکترونی پالسمایی که موجبر را پر می

تغییرات  4 در شکللذا  کند،نتشار پالس در موجبر ایفا میدر ا

𝑛 ای مستطیلی بر میدان دنباله پالس درون موجبر =

1.24 × 1016𝑚−3  پارامترهای درنظر سایر حسب و بر

ی سازی شده است. مقایسهشبیه 2گرفته شده در شکل 

دهد که با افزایش چگالی پالسما، نشان می 2 با 4 هایشکل

 آن یشود و دامنهمی به تدریج تضعیفدنباله پالس  میدان

 19از مقدار 
𝑀𝑉

𝑚
 14به 

𝑀𝑉

𝑚
 رسد. با افزایش چگالیمی 

1.24پالسما تا مقدار  × 1016𝑚−3،  فرکانس قطع نیز به

𝑓𝑐 = 4.61 𝐺𝐻𝑧 با درنظر ، 5در شکل . یابدافزایش می

دامنه بیشینه توزیع  ،2شکلفرض شده در  پارامترهای گرفتن

سازی شده است. شبیهپالس  فرکانسبر حسب  دنبالهمیدان 

 پالس دهد که افزایش فرکانسمی این شکل به وضوح نشان

اما تقویت میدان  شدهپالس  سبب تضعیف میدان دنباله

 افزایش دامنه میدان دنباله تواند باعثمغناطیسی خارجی می

را   با افزایش فرکانس پالس دنبالهمیدان  شدید کاهش شود.

 (5)و همچنین رابطه  رابطه سرعت گروهبا توجه به توان می

ت معکوس به سرعت به صور دنبالهدهد پتانسیل نشان میکه 

تغییرات  6 در شکل کرد.تفسیر و توجیه  گروه وابسته است،

بر حسب عرض موجبر پالس  دنبالهمیدان  ماکزیمم دامنه

دهد که با افزایش نشان می این شکل بررسیرسم شده است. 

و  یافته کاهش دنبالهمیدان  عرض موجبر، ماکزیمم دامنه

3.1چگالی پالسما  حالتی که برای × 1015𝑚−3  است

 19مقدار آن از 
𝑀𝑉

𝑚
به مقدار   cm 4برای عرض موجبر  

2.24 
𝑀𝑉

𝑚
همچنین  رسد،می cm 5.5برای عرض موجبر  

ماکزیمم دامنه ، پالسماشود که با افزایش چگالی مشاهده می

 .یابدکاهش میدر موجبر  پالس دنبالهمیدان 

 گیرینتیجه -4

ر دمیکروموجی با نمایه گاوسی  ، انتشار پالسمقالهدر این 

در حضور میدان مغناطیسی  پالسمایی مستطیلییک موجبر 

ا، با استفاده از معادالت حاکم بر پالسم .بررسی شد خارجی

 پالس( ردپای) پالس هدنبالالکتریکی ای برای پتانسیل رابطه

توزیع  سپس با استفاده از محاسبات عددی گردید، محاسبه

 بر ییپالسماموجبر  ونپالس در دنبالهالکتریکی میدان 

پارامترهای مختلف مربوط به پالس و موجبر  حسب

 ،یتحلیل عددنتایج با توجه به  شد. و بررسی سازیشبیه

رات برای ایجاد میدان دنباله پالس قوی به منظور شتابدهی ذ

ت باال با شد وموج گاوسیپالس میکرشود پیشنهاد می ،باردار

لی که با پالسمایی با چگاریک یک موجبر با در کمو فرکانس 

 ردمیدان مغناطیسی قوی قرار دا یک کم پر شده و تحت تاثیر
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در این یرد. گاثرات گرمایی القایی قرار  تحت تاثیر اشدید تواندمی گاوس-پرتو بسل هگاوس از جمل-تولید پرتوهای خانواده هلمهولتز –چکیده 

تحلیلی  محاسبات. گذرد در نظر گرفته شده استمی ABCDکه از یک سیستم اپتیکی ی گاوس-بسل ،مقاله، پرتو خروجی یک لیزر حالت جامد

 ارد. بهدبستگی گرمایی و ضریب جذب کریستال رسانندگی  به توان دمش، کمر پرتو دمش، گرمای ایجاد شده در کریستال لیزرنشان می دهد که 

، دمش کمر پرتو، توان دمشبرای بر حسب فاصله شعاعی  گاوس-بسلخروجی پرتو  ، توزیع شدت مدل گرماییبررسی اثرات گرمایی منظور

ورت گرفته و کمر پرتو توان باال صدمش با که  حالتیدهد در . نتایج نشان میشده است سازیشبیهمختلف رسانندگی گرمایی و  ضریب جذب

گاوس به -بسل به طوریکه شناسایی پرتوخروجی لیزر تاثیرگذار است پرتو به شدت بر  محیط فعال، گرمای تولید شده در استدمشی باریک 

لیزری  فته و سیستم، اثرات گرمایی بر پرتو خروجی کاهش یاکریستال و رسانندگی گرمایی با افزایش کمر پرتو دمش ولیآسانی ممکن نیست 

 خروجی یح پرتوهایتشخیص و شناسایی صح محققین در بهخوبی  کمکتواند نتایج این پژوهش می .کندستم مدل بدون گرما رفتار میمشابه سی

 لیزر باشد.

 گرمایی، توصيف پرتو ليزرعدسیگاوس، -بسل ليزر حالت جامد، اثرات گرمایی، پرتو -كليد واژه

 

Investigation of influence of properties of the laser’s pump beam and laser 

crystal on the generation of thermally-affected Bessel-Gauss beam 

  

R. Fallah 1, H. Nadgaran 2 

1 Physics Department, University of Birjand, Birjand, Iran 

2 Physics Department, Shiraz University, Shiraz, Iran 

Abstract- The generation of Helmholtz–Gauss beam families such as Bessel–Gauss (BG) beam can be dramatically suffered from 

thermal-induced effects. İn this work, The output BG beams of a solid-state laser were assumed to pass through an ABCD optical 

system matrix. The analytical solutions show that the induced heat in the crystal depends on pump power, pump beam wasit, thermal 

conductivity and absorption coefficient of laser crystal. İn order to investigate the thermal effects, the intensity distributions of the 

BG beams against radial distance under various pump power, pump beam waist, absorption coefficient and thermal conductivity 

have been simulated. The results show that for high pump-power values and small values of pump waist, the thermal-induced effects 

are so dramatic and the beam intensity distribution profile is so altered that the identification of BG beams is not easily possible, but 

large pump waist and high thermal conductivity can eventually make the laser output similar to nonthermal case despite high 

pumping power is received. The results of this work are a valuable aid to experimenters for beam identification. 

 

Keywords: Solid-state laser; Thermal effects; Bessel-Gaussian beam; Thermal lens; Laser beam characterization 
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1  Introduction 

 In solid-state lasers, special attention has been 

paid to heat load in the gain medium as the pump 

energy is partly converted to laser output and most 

of the pump energy is lost in the form of heat. The 

induced heat is dispersed within the crystal and 

causes thermal expansion of the material leading to 

crystal deformation and to the so-called thermal 

lens effect. Since almost principal parameters of 

laser beam is directly affected by induced heat, 

therefore the most serious problems are then the 

beam distortion and degradation due to thermal 

lensing and depolarization loss due to stress 

birefringence [1-3].The propagation characteristics 

of beams under severe induced heat is essential for 

designers to have a true insight to the laser output 

power, its efficiency and designing a suitable 

power of laser cooling systems. Bessel beams are 

considered as a nondiffracting solution to the 

scalar wave equation in circular cylindrical 

coordinates [4-5]. The Bessel-Gaussian (BG) 

beams which are Bessel beams apodized by a 

Gaussian transmittance, which carry a finite 

amount of energy and power is introduced by Gori 

et al. [6]. The BG beams are nearly nondiffracting 

because they can propagate over a large range 

without significant divergence. The propagation of 

BG beam has been investigated in free space and 

paraxial optical systems characterized by ABCD 

transfer matrices [5-6].  Recently, the existence of 

the BG beams was theoretically and 

experimentally presented [7-8]. The main purpose 

of this study is to investigate the generation of 

thermally-affected BG beams. By calculating the 

ABCD matrix of laser medium, we can observe the 

BG beam suffered by induced thermal load. 
 

2 Thermal model and beam transformation 

in lens-like medium 

We consider that the first-order BG beam is 

generated by a solid-state laser pumped by a super-

Gaussian (SGP) pump profile. For this purpose, it 

is assumed that the variation of heat-induced 

refractive index can cause the gain medium is 

changed to an inhomogeneous graded index 

(GRIN) medium. Therefore assuming the GRIN 

medium as an ABCD thermally-affected medium, 

one has to calculate the element of the ABCD 

matrix of the GRIN medium for its full 

characterization. To do this, solution of the 

following heat equation should be obtained: 

 2 ,K T S z                                              (1) 

Where S( , z) is the heat source density and K is 

the crystal thermal conductivity. We can write the 

heat source term as: 
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where α is the absorption coefficient of crystal,  

is pump waist and is constant term as: 
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where Pp is the pumping power,  is the fraction 

of pump power converting to heat,   is the 

fraction of absorbed pump beam and Ɩ is the laser 

crystal length. The accurate solution of Equation 

(1) has been derived by Usievich et al. [9] as: 
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Where is a function dependent on the z-

coordinate that satisfy the faces boundary 

conditions and  are the positive roots of 

equation 1( ) ( ) 0i ihJ v KJ v  . A change in the 

temperature results in a change in refractive index 

and causes the laser medium act as a convergent 

lens. The focal length of a lens-like medium is 

achieved by     
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(5)  

In addition, the expression for the refractive index 

of GRIN medium is obtained by expanding the 

Bessel functions and using paraxial ray 

approximation [10]: 
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The ABCD transfer matrix is given as: 

 
1
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A B L
GRIN

C D

   
    

   
                          (8) 

where L is the cavity free length. The GRIN 

transfer matrix, above equation represents the 
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effects of induced-heat load on the laser medium 

and its detail calculation has been obtained by 

Sabaeian et al. [10].  

3 Results and discussion 

A cylindrical Nd: YAG crystal with Ɩ=5mm and 

radius of ɑ=1.5mm was assumed. The laser was 

longitudinally pumped at wavelength of = 808 

nm. The BG beam was generated with waist of 

=300 m, =1064nm and =22144 m-1. By 

using the assumed laser parameters, the thermally-

affected and nonthermal beam profiles are 

simulated.  

 

 

Figure 1: Intensity distributions of BG  beams versus 

radial distance for z=10 cm from the laser aperture for 

p=5W, = 720 m-1, 10.5
.m

K
W

K
  and 200 mp   for 

a) p=1W  b) p=5W. Solid plots represent the 

nonthermal BG beam, dashed plots shows thermally-

affected BG beam. 

Figure 1 shows the transverse intensity profiles of 

first-order BG beam versus radial distance for 

pumping powers of 1 and 5W, respectively. This 

figure and analytical results show that by 

increasing pump power, the intensity distribution 

of BG beam gradually changes. For pump power 

of 1W, the corresponding focal length of the 

induced thermal lens is 190 cm, that is very weak 

thermal lens is built up. There can be seen no 

considerable intensity profile changes under 

induced heat. The non-thermal model of intensity 

profile almost coincides with the thermal ones 

under 1 W pump power. For pump power of p=5 

W, significant deviation from the nonthermal 

intensity distribution can be seen showing that the 

gain medium is much influenced by the thermal 

lens whose focal length is calculated to be about 12 

cm. This means that the induced heat load has 

severely affected the BG beam generation. 

 

 
Figure 2: Intensity distributions of first-order BG  

beams versus radial distance for z=10 cm for p=5W, 

10.5
.m

K
W

K
  and  a) 100 mp    b) 300 mp  . 

 

 

 

Figure 3: Intensity distributions of  BG  beams 

versus radial distance for z=10 cm for p=5W,  = 720 

m-1 and 200 mp   for  a) K=9
.

W

K m
  b) K=12 W

K.m
 .  
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Figure 4: Intensity distributions of BG beams versus 

radial distance for z=10 cm for p=5W, 10.5
.m

K
W

K
  

and 200 mp   a) = 520 m-1  b) = 920 m-1.  

 

Figure 2 shows the intensity profiles of BG beams 

for pump waists of 100 and 300 μm. This figure 

clearly shows that the thermal effects diminish 

with increasing the pump waist. For pump waist of 

100 μm and p=5 W, severe deviation from the 

non–thermal intensity profile can be realized 

showing that the laser media is considerably 

affected by the induced thermal lens whose focal 

lens is calculated to be 5.4 cm, one can say for 

z=10 cm, the BG profile is near the focal point of 

the thermal lens making much deviations of the 

corresponding non-thermal intensity profile. Our 

calculations show that the focal length of the 

induced thermal lens is 167 cm for pump waist of 

300 μm. In this case, the beams behave as though 

no heat effect, even for large delivered powers is 

present. In figure 3 we have simulated the intensity 

profile of the first-order BG beams versus radial 

distance at 10 cm for thermal conductivities (K) of 

9 and 12, respectively. The focal lengths of the 

thermal lens are calculated 15.6 and 21.2 cm for 

thermal conductivities (K) of 9 and 12
.

W

K m
, 

respectively showing weaker thermal lens by 

increasing thermal conductivity as expected. 

Therefore from figure 3, it is seen that upon 

increasing the thermal conductivity K, the strength 

of the heat-induced effects is gradually diminished. 

Figure 4 shows the transverse intensity distribution 

of first-order BG beams for thermal absorption 

coefficients of 520 and 920 m-1, respectively. From 

this figure, there can be observed no considerable 

change in intensity distribution profiles as the 

absorption coefficient increases. This is because 

the temperature gradient causes thermal lensing in 

crystal does not change considerably by increasing 

the absorption coefficient. 

4  Conclusion  

This study is devoted to various impacts of pump 

power, pump waist, thermal conductivity and 

thermal coefficient absorption on the generation of 

first-order BG beam which are transverse 

eigenmodes of stable resonators. A comparison 

between the thermal and non-thermal BG beams 

not only reveals the important role of pump power, 

pump waist and thermal conductivity on the 

generation of the BG beams, but also shows how 

the intensity distributions are suffering from the 

induced thermal load. The results show that for 

powerful narrow pump beam, severe deviation 

from the non-thermal profiles can be realized 

showing that the gain medium is significant 

influenced by the thermal lens, but it can been 

observed that as the pump waist and thermal 

conductivity increases, the thermal effects diminish 

emphasizing that the experimenter should be aware 

of the extent of thermal effects in generating the 

special types of beams and a comprehensive 

thermal model is needed to accounted for heat-

induced effects, otherwise everyone may be 

confused to identify true beam. 
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 از مناسبی مدل عنوان به توانمی شان،سازنده ترکیبات شباهت و مناسب اندازه دلیل به را مصنوعی فسفولیپیدی غشاءهای یا هاآبدانک

  معموال مطالعات نوع این در که است زیستی هایسلول غشای یمطالعه برای مناسب ابزاری نوری انبرک .گرفت نظر در زنده سلول غشاء

 کوچکتر ذرات از است بهتر سلولی، درون مطالعات برای اما .شودمی استفاده دستگیره عنوان به میکرومتری ابعاد در الکتریکدی ذرات از

 هایبررسی برای مناسبی ابزار سازگاری،زیست خاصیت و مناسب یاندازه دلیل به طال، مانند فلزی نانوذرات .شود استفاده نانومتر ابعاد در و

 روش با که دارد وجود نیز نانومتر ده چند یمرتبه از هاییآبدانک تولید امکان آبدانک، ساخت رایج فرآیند در  .هستند سلولی درون

 گذاریبرچسب با میکروسکوپی، تصویر کیفیت بهبود برای ابتدا مقاله این در .نیستند مشاهده قابل خوبی به معمولی نوری میکروسکوپی

 نیز را میکرومتر یک زیر هایاندازه با هاییآبدانک توانستیم فلوئورسانس، نوردهی از هاستفاد و فلوئورفور هایمولکول توسط هاآبدانک

 مطالعه مورد را غشاء به شده اعمال نیروی آبدانک، غشای به آن ورود و نانومتری ۱۰۰ طالی نانوذرات اندازیتله با سپس .کنیم مشاهده

 .دادیم قرار

 فلزی نانوذرات فلوئورسانسی، وپیميکروسک نوری، انبرک آبدانک، -واژه كليد

 vesicle a into nanoparticle gold a inject to needed force of Measurement 

membrane 
1hajizadeh Faegheh and , 2Barooji Farhangi Younes , 1Rezaei Rayehe  

Zanjan (IASBS), Sciences Basic in Studies Advanced for Institute physics, of Department1 

Denmark Copenhagen, of University Institute, Bohr Niels2 

Vesicles or artificial membranes are very similar to the cell membrane in size and structure, so it provides a good 

condition to study membrane’s response in presence of external agents in the scale of real cells. Optical tweezers 

is a well-known technique which is used to study cell's membrane. Usually, in these studies, dielectric micrometric 

particles are used as a handle. However, for intracellular study, it is better to use nanometric particles. Metallic 

nanoparticles are a good biocompatible candidate to be used for intracellular manipulation because of their size 

and chemical properties. Usually, in the process of vesicle preparation, nanometric vesicles are made and they are 

not clearly visible in the usual optical microscopy method. In this article to measure the force needed to inject a 

gold nanoparticle into a vesicle membrane, at the first, we used fluorescence microscopy to observe nanovesicles. 

Then, we trapped a 100 nm Au nanoparticle and is entered into the vesicle to measure the force. 

nanoparticles metallic Trapped tweezers,Vesicle, Optical microscopy, Fluorescent Keywords:

     آبدانک غشای از عبور در طال نانومتری ذره بر وارد نیروی گیری اندازه

 1زادهحاجی فائقه و 2باروجی فرهنگی یونس ،1رضایی رایحه

 1زنجان پایه علوم تکميلی تحصيالت دانشگاه فيزیک دانشکده         

 2دانمارک كوپنهاگ، دانشگاه بور، نيلز موسسه       
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 مقدمه .۱

 شده ساخته هاپروتئين و ليپيدی هایمولکول از سلول غشاء

 داشته نگه هم كنار غيركواالنسی برهمکنش با كه است،

 از شده ساخته ایدوالیه غشاء یک آبدانک .شوندمی

 ده چند ابعاد در آن اندازه كه است فسفوليپيدی هایمولکول

 در پيکر غول هایآبدانک است. ميکرومتر صد چند تا نانومتر

 خوبی سلولی مدل ميکرومتر 300 تا ۵ قطر به اییهاندازه

 یک ایجاد [.1] هستند زیستی هایآزمایش انجام برای

 مانند، هاییبررسی در مناسب ميکروسکوپی تصویر

 بررسی هدفمند، دارورسانی یمطالعه ها،سلول جوشیهم

 زیادی اهميت يپيدیل هایمولکول شکل تغيير و رفتار

 هایروش از زیستی هایآزمایشگاه در بنابراین  .دارد

 تصویر كيفيت و نمایانی افزایش جهت متفاوت، ميکروسکوپی

  .شودمی استفاده

 درون ابعاد در زیستی هایدستکاری و نيرو اعمال برای

 یک نوری انبرک .كرد استفاده مناسب ابزاری از باید سلولی

 ستا ثابت موقعيت یک در ذره داشتن نگه برای آمد كار ابزار

 و نيوتون پيکو ابعاد در فاصله و نيرو گيریاندازه قابليت و

 زیادی هایآزمایش اخير یدهه دو در [.2] دارد را نانومتر

 از اطالعاتی تله، نيروی گيریاندازه با آن طی كه شده انجام

 اخيرا مثال، برای .است آمده دست به غشاء فيزیکی خواص

 ذرات اندازیتله با سلولی دستکاری و زیستی مطالعات در

 زیستی، اجزای به هاآن چسباندن و الکتریکدی ميکرومتری

 یا و سلول داشتننگه جهت ایدستگيره عنوان به هاآن از

 مطالعات برای اما .شودمی استفاده غشاء از دنباله كشيدن

 در كوچکتر و سازگار زیست ذرات از است بهتر سلولی درون

 اختالل با زنده موجود حيات یادامه تا برد بهره نانومتر ابعاد

 ابزار شده سبب طال، نانوذرات جنس و اندازه .نشود روروبه

 دیگر ینکته .شود شناخته زنده سلول به ورود برای مناسبی

 و دما افزایش فلزی، ذرات این به نور مناسب تابش اینکه

 خواهد نتيجه را ذره نانو مجاورت به موضعی گرمای انتقال

 بردن بين از جهت ویژگی این از تحقيقاتی گروه یک .[3] داد

 یذره نانو از گرما تابش [.4] بردند بهره سرطانی هایسلول

 غشاء انبساط برای الزم گرمای تواندمی نوری یتله در طال

 [.۵] آورد فراهم را سلول دو تركيب و

 شد توليد فلوئورسانس برچسب با هاییآبدانک مقاله، این در

 و غشاء فلوئورسانس، ميکروسکوپی روش از ستفادها با تا

 چند تا ده چند یمرتبه از ریز بسياز هایآبدانک همچنين

 .كنيم مشاهده خوبی به را دارند نام ليپوزوم كه نانومتر صد

 وارد و نانومتری 100 طالی نانوذارت اندازیتله با ادامه در

 اعمال ینيرو نوری، انبرک توسط آبدانک غشا به هاآن كردن

  .دادیم قرار مطالعه مورد را غشا به شده

 آزمایش .2

 در شده كانونی ليزر نور یپایه بر نوری انبرک كار اساس

 طول با Nd:Yag ليزر آزمایش این چيدمان در .است نمونه

 عددی گشودگی با شيئی عدسی توسط نانومتر، 1064 موج

 شود.می كانونی نمونه روی بر برابر، 100 بزرگنمایی و 3/1

 ده چند دقت با الکتریکپيزو دستگاه توسط نمونه جاییجابه

 نمونه، از عبوری ليزر نور پراش .گيردمی انجام نانومتری

 از پس و شده جمع ميکروسکوپ، چگالنده عدسی توسط

 چهارتایی فوتودیود سمت به دورنگی یآینه یک به برخورد

 ذره خيز و تاف از ناشی ولتاژ تغييرات ثبت .شودمی هدایت

 گيریاندازه جهت گام اولين فوتودیود، توسط نوری تله در

می را آزمایش چيدمان مورد در بيشتر اطالعات .است نيرو

  .یافت [6] مرجع در توان

 یمرتبه از هاییاندازه كه زیستی هاینمونه یمشاهده برای

 ميکروسکوپی مانند، هاییروش از دارند، كوچتر و ميکرومتر

 در شود.می استفاده فلوئورسانس ميکروسکوپی و فاز تباین

 چه فلوئورفور ماده اینکه به بسته فلوئورسانس، ميکروسکوپی

 هایآینه و فيلترها كند، بازتاب و جذب را موجی طول

 [.7] روندمی كاربه تصویرسازی، و نوردهی مسير در متفاوتی

Red Texas فلوئورفور یماده از آزمایش این در ما

DHPE  ماده این برانگيختگی موج طول .كردیم استفاده 

 این .است نانومتر 601 آن تابشی موج طول و نانومتر ۵83

 آزمایش این در .شد خریداریInvitrogen  شركت از ماده

 این در .شد توليد Red Texas درصد 3/0 با هاییآبدانک

 از PC ليپيدی هایمولکول از استفاده با هاآبدانک مرحله

 [.8] شدند توليد الکتروفرميشن روش

 در كه را فلوئورسانس برچسب با آبدانک تصاویر 1 شکل

 زنجان تکميلی تحصيالت دانشگاه نوری انبرک آزمایشگاه

 تصویر نمایانی شکل این در .دهدمی نشان است، شده توليد

 تباین روشن، ميدان متفاوت نوری ميکروسکوپی روش سه در

 كار اساس .شوندمی مقایسه یفلوئورسانس و فازی

 نوری ميکروسکوپی همچون روشن، ميدان ميکروسکوپی
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 یک از فازی، تباین ميکروسکوپی در اما است، معمولی

 شيئی عدسی یک و نوری یچگالنده از قبل فازی یحلقه

 ميکروسکوپی تصویر در سبز رنگ .شودمی استفاده فازی

 در سبز فيلتر کی حضور از ناشی فازی تباین و روشن ميدان

 ميکروسکوپی در 1 شکل  مطابق است. نوردهی مسير

 داده نمایش بهتری كيفيت با آبدانک غشا فلوئورسانس

 چند یمرتبه از كوچک بسيار هایآبدانک همچنين شود.می

 هاینمونه و [8] دارند نام ليپوزوم كه نانومتر، صد چند تا ده

 در نيستند دیدن قابل فازی تباین ميکروسکوپی در هاآن ریز

 تله به شوند.می دیده وضوح به فلوئورسانسی يکروسکوپیم

 ایجاد سبب طال، نانوذرات همراه به هاليپوزوم این افتادن

 از استفاده دليل همين به شود،می نيرو گيریاندازه در خطا

 عدم از حدودی تا كه كرد كمک فلوئورسانسی ميکروسکوپی

 صورت در .شویم مطمئن نوری یتله در مزاحم ذرات حضور

 انجام فلوئورسانسی، ميکروسکوپی از غير روشی از استفاده

 این در  .بود همراه زیادی خطای با اینچنينی هایآزمایش

 استفاده نوری تله در نانومتری 100 طالی نانوذرات از بررسی

 را غشاء به نانوذره یک ورود برای الزم نيروی تا كردیم،

 از استفاده با آبدانک دستکاری منظوربه .كنيم گيریاندازه

 در تا چسباند ثابت محلی در را آبدانک باید نوری، انبرک

 به  .نشود كشيده آن سمت به  ليزر، شدن نزدیک صورت

 قطبی محلول از نمونه، كردن رقيق برای منظور همين

 قطبی محلول به نسبت ترسبک مولکولی وزن با و متفاوت

 نمونه یمحفظه در هاآبدانک تا كردیم، تفادهاس آبدانک درون

 مرحله در دهیتورم جهت كه قطبی محلول .شوند نشينته

𝑔𝑟  مولکولی وزن با ساكاروز شد،می استفاده آبدانک توليد

𝑚𝑜𝑙
 

            وزن  با لسوربيتو بود. موالرميلی 300 غلظت و 279/342
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
 در تعادل ایجاد جهت مشابه، غلظتی و ) 170/182 

 قطبی محلول برای كه بود مناسبی یگزینه اسمزی( فشار

 آبدانک چسباندن برای .شد برده كار به آبدانک بيرون محيط

 كه محيطی در بعدی یمرحله در .شد استفاده PBS نمک از

  از بعد است، آبدانک و طال نانوذرات  حاوی

 (سطر یک در كدام هر)خاص آبدانک نمونه دو از برداری تصویر :1 شکل

 (ج و فازی تباین (ب روشن، ميدان (الف ميکروسکوپی روش سه با

 ميکروسکوپی روش است مشخص نيز شکل در كه همانطور .فلوئورسانس

 در .نيست مناسب زیستی ینمونه این یمشاهده برای روشن ميدان

 روش در اما .شودمی نمایان خوبی حد تا آبدانک فازی تباین روش

 نيز هاليپوزوم كوچک، هایآبدانک بر عالوه فلوئورسانسی يکروسکوپیم

 .است ميکرومتر 10 شکل این در خطی مقياس .هستند مشاهده قابل

 كانون نزدیکی در آن دادن قرار و مناسب آبدانک كردن يداپ

 .شود اندازیتله اینانوذره تا است الزم زمان مدتی ليزر،

 داخل به را ذره این پيزوالکتریک دستگاه با سپس

 یک با زمانهم صورت به جاییجابه این طی و برده آبدانک

 ،KHz 22 نرخ با abviewL  افزار نرم در شده نوشته یبرنامه

 شکل به را نوری یتله در تعادل محل از ذره خيز و افت

 اندازه به بسته پيزو، جاییجابه .كردیم ذخيره ولتاژ تغييرات

 ثابت سرعت با و بود متغير ميکرومتر، 2۵ تا 10 از آبدانک
𝜇𝑚

𝑠
 ولتاژ تغييرات ماهيت با كه هاییداده .گرفت صورت 2/0 

(V( ادامه در كه روابطی از استفاده با بودند، شده ذخيره 

 نوری، انبرک در .شدند تبدیل نيرو به شود،می داده توضيح

 نيروی كه زمانی .كندمی عمل فنر یک مانند نوری یتله

 محل از مقداری ذره شود،می وارد تله درون ذره به خارجی

 بازگرداننده نيرویی نوری یتله و شده جا جابه خود تعادل

 وارد آن به تله، مركز از ذره جاییجابه اندازه با متناسب

𝑓 رابطه با كه كندمی = −𝑘. 𝑥  س محاسبه قابل  𝑥ا

 كه است نوری یتله سختی ضریب 𝑘 و تله از ذره جاییجابه

 :آیدمی بدست زیر روابط از

𝑘 = 2𝜋𝛾𝑓𝑐     

 به 𝛽 ضریب با نوری یتله در جاییجابه ميزان طرفی از

𝑥 شکل = 𝛽 × 𝑉 شودمی مربوط ولتاژ به. 𝛾  ضریب 

 با كه است تله در ذره یگوشه فركانس   𝑓𝑐 و اصطکاک

 به خاص، یذره هر برای ، Matlab افزار نرم در ایبرنامه
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 .شودمی محاسبه جداگانه صورت

𝛽 = √
𝐾𝐵𝑇

𝛾
𝐷𝑣و   𝛾 = 6𝜋𝜂𝑎. 

𝜂 رابطه این در = 10−9 𝑝𝑁.𝑠

𝑛𝑚2    (آب)سيال گرانروی، 𝑎 

𝐾𝐵𝑇 نانومتر، ۵0 یاندازه به ذره شعاع = 4𝑝𝑁. 𝑛𝑚  و 𝐷𝑣 

  .است ذره پخش ضریب

 و آبدانک درون به آن ورود و نانوذره اندازیتله از بعد ما

  .كردیم رسم را مکان برحسب نيرو نمودار نيرو، یمحاسبه

 ینانوذره ورود برای جایی،جابه حسب بر نيرو نمودار (ب و الف :2 شکل

 توان .متفاوت آزمایش دو برای آبدانک به شده اندازی تله نانومتری 100

 .بود واتميلی 30 نمونه درون

 ینانوذره دو ورود برای را جاییجابه_نيرو نمودار  2شکل

 مختلف آبدانک دو داخل به متفاوت، نانومتری 100 طالی

  بود. ميکرومتر 20 حدود در  هاآبدانک قطر .دهدمی نشان

 در .كندمی پيروی الگو یک از آزمایش دو هر در نيرو رفتار

 شده تنظيم واتميلی 30 نمونه درون ليزر توان آزمایش این

 نانومتری، ابعاد در شده توليد حرارت انميز و دما تعيين .بود

 مصرفی، توان ميزان این ما مشاهدات طبق .نيست آسانی كار

 .نشد آبدانک تخریب یا و تركيدن اساسی، شکل تغيير سبب

 غشا، طرف از غشا، به نانوذره ورود یلحظه داریم انتظار ما

 كه همانطور .شود وارد شده اندازی تله ینانوذره به نيرویی

 2 یمرتبه از نيرو افزایش این شود،می مشاهده 2 شکل در

 نيرویی با غشاء به نانوذره ورود از قبل اما .است نيوتن پيکو

 شدن كشيده از ناشی احتماال كه شویممی مواجه منفی

 .است تله در غشاء خيز و افت و نوریتله سمت به غشاء سطح

 بعد به ميکرومتر ۵ مکان از ب2 شکل در نيرو نوسانات

 سيال گرانروی تفاوت قبيل از عواملی .است یافته كاهش

 غشاء، از ایدنباله شدن كشيده و آبدانک خارج و داخل

 كاهش نتيجه، در و تله در ذره خيز و افت كاهش در تواندمی

 اینتيجه آوردن بدست برای كه باشد، موثر نيرو نوسانات

 .است بررسی دست در مساله این تر،دقيق

 گیرینتیجه  .3

 برچسب با آبدانک ساخت طریق از آزمایش این در ما

 نمایانی ی،فلوئورسانس ميکروسکوپی بردن كاربه و فلوئورفور

 یمشاهده با كردیم سعی و داده افزایش را تصویر

 اطمينان نوری یتله در آنها حضور عدم از ریز هایليپوزوم

 از .دهيم شكاه را هابررسی گونه این خطای و كنيم حاصل

 دورن به نانومتری 100 طالی ینانوذره كردن وارد با طرفی

 را غشاء از فلزی ینانوذره عبور برای الزم نيروی آبدانک،

 افزایش آزمایش، این یاوليه نتایج .دادیم قرار مطالعه مورد

 .دهدمی نشان را نيوتن پيکو 2-1 یمرتبه از نيرو

 سپاسگزاری

 آزمایش اوليه مهم مراحل در كه سالمی مهسا از تشکر با
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مخروطی بر کیفیت پرتو و جریان آستانه در لیزر دیود مخروطی شکل تک چاه کوانتومی  کاواکهای زاویه و RWطول اثر  –چکیده 

As0.93Ga0.07Al  2فاکتور  دهدنشان میوات  1در توان نوری یج نتا بررسی قرار گرفت. سازی و موردنانومتر شبیه 808وج در طول مM  در

 1000و  750، 500  برابر RWطول  با هایلیزر به ترتیب برای 0.08و  0.18، 0.21 با شیب  مخروطی، زاویهبا افزایش  و 3تقریبا برابر  3°زاویه 

 1000و  750، 500برابر   RWلیزرهای با طول در  . همچنین چگالی جریان آستانه با افزایش  زاویه مخروطییابدافزایش می میکرومتر

و با شیب   صورت خطیتقریبا به 330(2A/cmبه ) 520و از  570(2A/cmبه ) 730از  ، 063(2A/cmبه ) 850از  به ترتیب  میکرومتر

  .کاهش یافته است یکسان
 آستانه ، کيفيت پرتو،  ليزر دیودهای پر توان مخروطی شکل  چگالی جریان -کليد واژه

Effect of RW length and taper angle on beam quality and threshold current 

density in high power tapered diode lasers 

Arash Hodaei1, Vahid Ahmadi2, and Gholamreza Abaeiani3 
1Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

2Iranian National Center for Laser Science and Technology, Tehran 
3Photonics and Quantum Technologies School, Nuclear Science and Technology Research Institute, 

North Kargar, Tehran 

Abstract- The effect of RW length and taper angle on the beam quality and threshold current density of a SQW Al0.07Ga0.93As 

808 nm high power tapered laser diode is investigated by simulation. Results in an output optical power of 1 W shows that in 

taper angle of 3°, M2 factor is about 3 and in wider angles (4,5,6) ,in RW lengths of 500, 750 and 1000 μm, is increased with 

the slope of 0.21, 0.18 and 0.08 respectively. Threshold current density is linearly decreased in wider taper angles from 850 

to 630 (A/cm2), from 730 to 570 (A/cm2) and from 520 to 330 (A/cm2) in laser diodes with RW lengths of 500, 750 and 1000 

μm respectively. 

Keywords: Beam quality, Threshold current density, High power tapered laser diode 

 

 

 در لیزر آستانه و زاویه قسمت مخروطی بر کیفیت پرتو و چگالی جریان RWاثر طول 

  دیودهای مخروطی شکل پر توان

 عبایيانیغالمرضا 3و احمدی وحيد 1، هدائی آرش2و1

 ، تهران، ایراندانشگاه تربيت مدرس1
 ، تهرانمرکز علوم و فنون ليزر ایران2

 ی، تهرانای، انتهای خيابان کارگر شمالپژوهشگاه علوم وفنون هسته ، میوانتوهای کپژوهشکده فوتونيک و فناوری3
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 مقدمه -1

اپتيکی  -به دليل بازده تبدیل الکتروليزر دیودهای پر توان 

صورت مستقيم، بههای کم باال ، اندازه کوچک و هزینه

له در صنایع مختلف از جمو غيره نوری تزویج به فيبر 

 . [2، 1]روندکار می، پزشکی، خودروسازی و ... بهمخابرات

 راستایمتداول در   1ليزرهای دیودی نواریکيفيت پرتو 

 جهت مناسب نيست. نوری جهت تزویج به فيبر 2جانبی

که  شودفاده میاست 2M3 فاکتوراز  سنجش کيفيت پرتو

تر باشد پرتو گاوسی ترهر چه این فاکتور به یک نزدیک

های افزایش کيفيت پرتو استفاده از . یکی از راه[3]تاس

 .[4،5، 3]مخروطی شکل است ساختار 

ترهای نی بر اثر پارامتای مبتاکنون تحقيقات گسترده

و طول و عرض کاواک و زاویه کاواک مخروطی ) مختلف

طی بر کيفيت پرتو خروجی ليزر دیودهای کاواک مخرو...( 

 صورت گرفته استاوت با ساختارهای رونشستی متفشکل 

[3 ،4،6] . 

و زاویه قسمت  4RWاثر طول عالوه بر در این تحقيق 

، محور کند راستایدر  کيفيت پرتو ()شکل  مخروطی

سازی و شبيه نيز جریان آستانه تاثير پارامترهای مذکور بر

برای ساخت ليزر نتایج حاصله می تواند  .شده استبررسی 

به  بار در داخل کشور، شکل، برای اولين دیود مخروطی

 .کار گرفته شود
 

 سازیشبیهروش ساختار و  -2

ساختار مخروطی شکل از دو قسمت تشکيل شده است. 

عنوان  فيلتر هميکرومتر ب 5-2با عرض  RW قسمت

و قسمت مخروطی شکل  1مدهای جانبی مرتبه باالتر از 

 .[5، 4، 3] کندننده توان عمل میکعنوان تقویت به

با استفاده از  شکل مخروطی دیودی ليزر  شبيه سازی 

ن توزیع ميدا انجام شد. (2013)نسخه  آرسافتنرم افزار 

با  ISO 11146با استفاده از استاندارد  M2 فاکتوردور و 

 حاسبه شد.م (2015نسخه ) افزار متلبکدنویسی در نرم

سری نوع  ی مخروطیهاليزر دیودپارامترهای شبيه سازی 

A ،B  وC ذکر شده 1جدول ، در 1شکل به  توجه با 

نانومتر  808طول موج خروجی در هر دو ساختار  است.

                                                           
1  Stripe 
2 Lateral 
3 M2 factor 
4 Ridge waveguide 

 است.
 : پارامترهای شبيه سازی ليزر دیودی مخروطی1جدول 

C B A Type 

3 3 3 Wridge [μm] 

2.2 2.2 2.2 Hridge [μm] 
1000 750 500 Lridge [μm] 
1000 1000 1000 Ltaper [μm] 
3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 Θ [degree] 
0.95 0.95 0.95 Rb  

0.05 0.05 0.05 Rf  

 

 
 سازی شده: نمایی از ليزر دیودی مخروطی شکل شبيه1شکل 

 : ساختار رونشستی کاواک ليزر2جدول 

 آالیش الیه

]3-cm[ 
 ضخامت

[μm] 
 ماده

    pاتصال فلزی 
P+الیه تماسی 

 21019 0.2 GaAs 

 p 21018 1 As0.5Ga0.5Alغالف 

 p  0.5 As0.7Ga0.3Al بر موج

 As0.93Ga0.07Al 0.01  چاه کوانتومی

 n  0.5 As0.7Ga0.3Al بر موج

 n 21018 1 As0.5Ga0.5Al غالف 

 n 81018 100 GaAsزیرالیه 

    nاتصال فلزی 

 

صورت غير به yو  xدر راستای  الکتریکی بندیمش

ميکرمتر و در  0.001-0.4و  0.2-1یکنواخت به ترتيب 

ميکرومتر در نظر  0.1به صورت یکنواخت  z یراستا

ساختار ش مواد، ضخامت و مقدار آالی. ه استگرفته شد

آورده  2جدول ليزر دیود در شبيه سازی  در رونشستی

 شده است. 

 نتایج و بحث -3

با عرض  Cو  A ،Bنوع ليزر  سه و دور ميدان نزدیک
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µm3=ridgeW  0.05و=fR وات به  1 اپتيکی در توان

  .اندنشان داده شده 3شکل  و 2شکل در ترتيب 

 
در ليزر  بر حسب مکان در جهت جانبی نزدیکميدان شدت : 2شکل 

با  )پایين( C)وسط( و نوع  B)دایره(،  نوع  Aنوع ی مخروطی هادیود

µm 3= ridgeW ،0.05=fR  وات 1و توان خروجی 

 
در ليزر بر حسب زاویه قسمت مخروطی ميدان دور شدت : 3شکل 

با  )پایين( C)وسط( و نوع  B)دایره(،  نوع  Aنوع مخروطی ی هادیود

µm3 =ridgeW ،0.05=fR  وات 1و توان خروجی 

های جانبی در ميدان نزدیک در هر دو نوع ليزر لوب

کم  RWایش طول آنها با  افزشدت شود ولی مشاهده می

همچنين با افزایش زاویه قسمت مخروطی شدت  .شودمی

های جانبی در یابد. هرچه شدت لوبها افزایش میلوب

ميدان نزدیک کمتر باشد توزیع شدت ميدان دور 

 .شودتر میگاوسی

تواند می Bو  Aهای جانبی در ليزر نوع افزایش شدت لوب

ه بودن طول کاواک به کوتا هبه این دليل باشد که با توج

که در  مدهای مرتبه باالتر، Bنسبت به نوع  Aليزر نوع 

 ،هنگام انتشار رو به عقب شوند،قسمت مخروطی ظاهر می

بازتاب در فست عقبی توانند میند و شوکاماًل ميرا نمی

این   شود،مشاهده می 4شکل طور که در همان .[6] شوند

ود و کيفيت پرتو در شمی M2 فاکتوربه افزایش امر منجر 

 M2 فاکتورشيب افزایش  یابد.کاهش می Bو  Aليزر نوع 

و  A، B نوع هایبا افزایش زاویه قسمت مخروطی، در ليزر

C و تقریبا خطی  0.08 و 0.18، 0.21 به ترتيب برابر با

در زاویه  2.96از ، Cليزر نوع  در M2افزایش فاکتور  .تاس

3  در زاویه  3.22به6  می رسد که حاکی از کاهش

 است. 3کيفيت پرتو این زاویه نسبت به زاویه  8.7%

 
در ليزر بر حسب زاویه قسمت مخروطی  M2 فاکتور: 4شکل 

با )مربع(  C)مثلث( و نوع  B،  نوع (دایره) Aنوع ی مخروطی هادیود

µm3 =ridgeW ،0.05=fR وات 1جی و توان خرو 

افزایش   نسبت به (thJ) چگالی جریان آستانه 5شکل 

به  850از که  دهدرا نشان می زاویه قسمت مخروطی

(2A/cm)630  در ليزر نوعA  730، از ( 2بهA/cm)570 

 Cدر ليزر نوع  330(2A/cmبه ) 520و از  Bدر ليزر نوع 

 thJدر مجموع و  است یافتهکاهش صورت خطی تقریبا به

که به دليل رابطه  است Bو  A کمتر از نوع  Cدر ليزر نوع 

جریان آستانه  .معکوس تلفات آینه با طول کاواک است

کاهش  3، 42%زاویه  نسبت به Cدر ليزر نوع  6زاویه 

 یافته است.
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در ی : چگالی جریان آستانه بر حسب زاویه قسمت مخروط5شکل 

 Cو نوع  (مثلث) Bنوع ، )دایره( Aنوع ی مخروطی هاليزر دیود

  µm3=ridgeW ،0.05=fRبا  )مربع(

 گیرینتیجه -4

دهد که طول کاواک نشان می مذکور نوع ليزر سهمقایسه 

چگالی و  پرتو خروجی کيفيت بردر ليزر دیود مخروطی 

نسبت به  M2افزایش فاکتور  .گذاردمیجریان آستانه اثر 

ولی زایش زاویه قسمت مخروطی نسبتا خطی است اف

تو است. کيفيت پر 0.08 برابر با Cنوع  شيب آن در ليزر

ریان جو  Bو  Aنوع   بهتر از  ،6°در زاویه  Cليزر نوع در 

. تکاهش یافته اس 3، 42%نسبت به زاویه  آن در آستانه

به   نسبت 6°در زاویه جریان آستانه کاهش با توجه  نهایتا

بر برا RWای دیگر و بهبود کيفيت در ليزرهای با طول زوای

با زاویه  Cليزر دیود مخروطی نوع ،  μm 1000با 

 رسد.نظر میمناسب بهجهت ساخت  درجه 6مخروطی 

 سپاسگزاری

ر که د کارشناسان مرکز ملی علوم و فنون ایراناز در انتها 

طی مراحل این پژوهش ما را یاری کردند قدردانی 
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در توان تواند  میچه تاثیری  آنها ینکه نحوه توزیعهای النتانیدی و ا اساس یون فرایند تبدیل باالی فرکانسی بردر این مقاله  –یده چک

ان به نحوی که به مک هر یون انرژی گیرد. ابتدا معادالت آهنگ حاکم بر جمعیت ترازهای مورد بررسی نظری قرار می داشته باشدجی خرو

های موجود در محیط(  . سپس حل عددی تعداد زیادی معادله آهنگ به هم جفت شده )به تعداد یونشوند ساخته می دنآن حساس باش

ها  گیری یون جای چگونگیبسته به توان خروجی دهند که  نشان می محاسبات. دآی به دست می ای رایانهبا استفاده از یک برنامه 

 .ندک پیدا میو کاهش افزایش  ، به ترتیب،ندازه محیطبا ا آنها فاصلهو  مقادیرتعداد این  باشد.داشته  ای گسسته مختلفمقادیر تواند  می

 گیرد. ک شکل متقارن و پیوسته به خود میی ها یون، توان خروجی بر حسب توزیع های ماکروسکوپی طولدر 

 تبدیل فرکانس باال، توزیع اتمی، معادالت آهنگ، یون النتانيدی. -کليد واژه

Theoretical Study of the Atomic Distribution Effect in Lanthanide Ion 

Frequency Up-Conversion through Computational Solving of the Rate 

Equations   

Masoud Rezvani Jalal1, Marziyeh Imani Heidarabad1, and Mitra Pouri2 

1 Department of Physics, Malayer University, Malayer 

2 Islamic Azad University, Arak Branch, Department of Physics, Arak 

Abstract- In this paper the frequency up-conversion process based on the Lanthanide ions and the effect of their distribution 

on the output power is considered. First, the rate equations governing the energy level populations of each ion are constructed 

in such a way that it can be sensitive to its location. Then, the numerical solution of many coupled rate equations (with the 

number of ions existent in the medium) is obtained using a computer program. Computations show that the output power can 

have different discrete values depending on the ions locations. The number of these discrete values increases and their 

distance decreases with the medium size, respectively. At the macroscopic lengths, the output power in terms of the ion 

distributions takes a symmetric and continuous shape. 

Keywords: Frequency up-conversion, Atomic distribution, Rate equations, Lanthanide ion. 

از  یالنتانید با یون فرکانس باالی فرایند تبدیل در توزیع اتمیتاثیر  نظری مطالعه

 ای معادالت آهنگ رایانهحل  طریق

 2و ميترا پوری 1آباد مرضيه ایمانی حيدر، 1مسعود رضوانی جالل 

 گروه فيزیک دانشگاه مالیر، مالیر 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک، گروه فيزیک، اراک 2
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 مقدمه

باشند.  میفناوری  در علوم وکارآمد ليزرها منابع نوری 

های فعال ليزری این است  های محيط حدودیتیکی از م

ارند و خاصی قابليت ليزدهی د های فرکانسدر که فقط 

بسيار  نيز دیگرهای  توليد فرکانس درپذیری آنها  کوک

توان از  می خاصیهای  روش خوشبختانه بااست.  کم

 در نواحی نور ليزریو  هموجود استفاده کرد ليزرهای

به  توان ها می ن روشایجاد کرد. از ای دیگر طيفی

، خطی مانند توليد هارمونيک اپتيکی غير های فرایند

 .اشاره کرد فرکانسیی تبدیل باال و توليد فرکانس جمع

دو  ،های النتانيدی ی فرکانسی با یونتبدیل باال در فرایند

 خاصیالنتانيدی  یون نور فرودی توسطاز یا چند فوتون 

 به یونژی آنها انرد و نشو جذب می حساسگر( نام )به

و در آن  شدهمنتقل  )معروف به فعالگر( دیگریالنتانيدی 

این انرژی ذخيره شده را  نيز فعالگر. یون گردد ذخيره می

های  فوتون فرکانس از با فرکانس باالتر یوتونف شکلبه 

 درتبدیل باالی النتانيدی  سازوکار. کند آزاد میفرودی 

نياز به طر عدم استوکس به خا بين سایر فرایند آنتی

های پيچيده تطبيق فازی  های باالی ليزری و روش شدت

 .[2و1] از سهولت آزمایشگاهی باالیی برخوردار است

های مطالعه فرایند تبدیل باالی النتانيدی  یکی از روش

استفاده از معادالت آهنگ حاکم بر جمعيت ترازهای 

از  نيز در مقاله حاضرانرژی حساسگر و فعالگر است. 

های  یونتاثير نحوه توزیع  بررسیروش برای  مينه

گردد. از آنجا  اده میاستفالنتانيدی بر فرایند تبدیل باال 

های  )که برای محيط که در معادالت آهنگ متداول

ها حضور  فقط چگالی یون (اند ماکروسکوپی طراحی شده

ها در آنها وجود  گيری اتم نشانی از نحوه قراردارد و هيچ 

به که  یابندای تغيير  دا باید معادالت به گونهابت ندارد

معادالت  چنين. با حل وابسته شوندها  اتم توزیعنحوه 

توان تاثير توزیع اتمی در  ها می اتمحساس به موقعيت 

 .[3] فرایند تبدیل باال را مطالعه کرد

ین صورت است که ابتدا معادالت آهنگ ساختار مقاله بد

این معادالت به صورت  ،. سپسشوند ساخته می مناسب

شوند و  ای حل می محاسبات رایانه با استفاده ازعددی 

گيرد. در  مورد بحث و بررسی قرار می به دست آمده نتایج

 گردد. گيری ارائه می بندی و نتيجه جمع همنهایت 

 بندی و حل عددی فرمول

محيطی که در آن تبدیل باالی النتانيدی قابل انجام است 

با ساختار  4NaYFری ميزبان )مانند از یک ماده بلو

در نقش خاصی النتانيدی  ( که در آن یونگوشی شش

النتانيدی  یون( و Yb+3حساسگر )مانند یون ایتربيوم 

( آالیيده Er+3در نقش فعالگر )مانند یون اربيوم  یدیگر

های ناخالصی  این یون شود. تشکيل می اند شده

در  شوند. می بانبلور ميز Y+3 های یون بعضی از زینجایگ

از ترازهای انرژی یون ایتربيوم  ای واره ساده طرح 1شکل 

م فرایند به این مکانيساست.  نشان داده شدهو یون اربيوم 

 )با فرکانس فروسرخ( صورت است که انرژی نور فرودی

ی به این انرژ سپس شود. جذب می Yb+3های  توسط یون

لگر نيز به خاطر . فعایابد انتقال می Er+3های فعالگر  یون

 دتوان میساختار نردبانی ترازهای انرژی داشتن 

به  آنها را نهایتدریافتی را ذخيره کرده و در  های انرژی

 )قرمز، سبز و ..( بيشترصورت تک فوتونی با فرکانس 

های ناخالصی در مقایسه با یون  غلظت یونگسيل کند. 

 ی نيزداشتن بيشترین انتقال انرژميزبان کم است و برای 

کمتر باشد. فرمول  Yb+3غلظت  از  Er+3 فعالگرغلظت  باید

نوعی برای یک محيط تبدیل باالی النتانيدی به صورت 

4F2%Er18%Yb80%NaY [4] است. 

 

ای از ترازهای انرژی یون حساسگر  : طرحواره ساده شده1شکل 
3+Yb  3و یون فعالگر+Er ی النتانيدیمکانيسم تبدیل باال در. 

موجود آهنگی که برای بررسی این فرایند معادالت 

طراحی شده های ماکروسکوپی  برای محيط باشد می

ها به  شآنها برهمکن ساخت که در به این معنی است

در آنها برای قابليتی و هيچ  گردیدهصورت ميانگين لحاظ 

 وجود ندارد توزیع فضایی حساسگرها و فعالگرها تغيير

های ميکروسکوپی و  يطدر محاین در حالی است که . [4]

نحوه توزیع  ها قابل شمارش است نانومقياس که تعداد اتم

بهتر است  دليلبه همين  گذار باشد. تاثيرتواند  اتمی می

همه ها یک معادله آهنگ نوشت و  تک یون که برای تک
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یک برای  یکار چنينحل کرد. البته انجام  با هم آنها را

 وجود داردیون  2301تعداد  آنماکروسکوپی که در  محيط

ولی برای  نيست امکان پذیری ا هيچ رایانه بااست 

کم آن قدر های نانومقياس تعداد این معادالت  محيط

 آنها را حل کرد. رایانهبا یک  است که می شود

 معادالت آهنگ

ها فقط در یک  شود که توزیع یون فرض میبرای سادگی 

( و Sحساسگر ) هر. قرار داردمد نظر ( xراستا )مثالً محور 

بسته به اینکه  توزیع اختياری یکدر ( Aیا فعالگر )

دارای معادالت همسایگان چپ و راستش چه باشند 

ک . به عنوان مثال قسمتی از یخواهد بود آهنگ متفاوتی

 نشان داده شده است. 2در شکل  دلخواهتوزیع 

 

و  Sهای  از حساسگر اختياری: قسمتی از یک توزیع 2شکل 

 .xروی محور  Aهای  فعالگر

 رفعالگو  حساسگرانرژی  هایآهنگ حاکم بر تراز معادالت

 ساختبه سادگی قابل  با معلوم شدن نوع همسایگان

واقع  Sحساسگر  2. برای مثال معادله حاکم بر تراز هستند

 فعالگر (i-1)جایگاه  که سمت چپش xمحور  iدر جایگاه 

A جایگاه  و سمت راستش(i+1)  حساسگرS  به باشد

 :[3] شود نوشته میصورت زیر 

(1) 

)( ,11,21,1,21,2,21,2

1,3,23,21,2,22,2

1,1,21,2,11,21,2

,12,1

,2

iSiSiSiSSSiSSS

iAiSASiAiSAS

iAiSASiSiASA

iSSS

iS

NNNNMNW

NNTNNT

NNTNNT

N
hc

I

dt

dN


















 

حساسگر،  2به  1سطح مقطع جذب تراز  S1Sσ,2که در آن 

I  وλ ،موج ليزر فرودی و طول شدت، به ترتيب ،,An2ST 

 S2SW,1فعالگر،  nحساسگر به تراز  2از ضریب انتقال از تر

ضریب  S2SM,1حساسگر، و  1به  2آهنگ واهلش تراز 

حساسگر  1یک حساسگر به تراز  2مهاجرت انرژی از تراز 

های برای ترازمی توان  دیگر است. مشابه همين کار را

قرار  jدر جایگاه که  ،3 تراز ، مثالً Aانرژی یک فعالگر 

و  Sحساسگر یک سمت چپ آن  ،بر فرض مثال ،و گرفته

 :انجام دادباشد  Aفعالگر یک سمت راست آن 

(2) 

1,1,31,3

,21,22,2,31,23,2

,43,4,32,31,3

,3
)(











jAjAAA

jAjSASjAjSAS

jAAAjAAAAA

jA

NNT

NNTNNT

NWNWW
dt

dN

 

ای  ترکيب همسایه هر باترازها  دیگری برای معادالت چنين

ساخت این معادالت . در هستندبه سادگی قابل نوشتن 

 رتراز مورد نظممکن برای  خروجو  ورودهای  تمام کانال

هر توزیع . با انجام چنين کاری برای اند شدهلحاظ 

داد فعالگر باشد تع ANحساسگر و  SNکه شامل  نظر مد

SN+AN3 شده  به هم جفت خطی غير دیفرانسيل معادله

تواند به طریق عددی با  میشود که  تشکيل می

یک برنامه  .شودی حل ا های محاسبات رایانه روش

 ای حجيم توسط نویسندگان مقاله حاضر در محيط رایانه

تعداد  داشتنمتمتيکا توسعه داده شده است که با 

ت آنها، معادال مورد نظر توزیع و حساسگرها و فعالگرها

 به کند. در ادامه آهنگ را تشکيل داده و آنها را حل می

 شود. ذکر نتایج محاسبات پرداخته می

 نتایج محاسبات و بررسی آنها

 های مختلفی از محيط طول انجام محاسبات برای

 دلخواه های به اندازه 4F2%Er18%Yb80%NaY باالی تبدیل

nm 40 ،nm 120 ،nm 200  وμm 5/0  در نظر گرفته

 در nm 0،4اتمی تقریبی  با توجه به فاصله بين .شود می

ها به ترتيب  ( برای این طولAN، SNتعداد ) ،این محيط

. خواهد بود( 25،225و )( 90،10)(، 54،6(، )18،2)

ر این محيط النتانيدی بر طبق مراجع د تجربی های داده

 .[4] آورده شده است 1جدول 

 معادالت آهنگ.برای حل عددی  ی آزمایشگاهیداده ها: 1جدول 

 مقدار کميت مقدار کميت
σ 0.24×10-20  cm2 

i,jW 104  s-1 
,Aj2ST 10-14  s-1 cm3 I 103 J s-1 cm-2 

1,S2AT  وAi,AjT 10-16  s-1 cm3 S2,S1M 10-16  s-1 cm3 
 

، ها طولاین ی مذکور برای هر کدام از ا برنامه رایانه

لگرها را به طور کاماًل تصادفی توزیع حساسگرها و فعا

به را  هر تراز انرژی وابسته به زمان کند و جمعيت می

ها به راحتی  . با داشتن این جمعيتدهد دست می
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که یک  را حساب کرد. از آنجا توان خروجیتوان  می

به نظر توزیع تصادفی با توزیع تصادفی دیگر متفاوت است 

وابسته به توزیع باید  خروجی هم مقدار توان آید که می

خواسته شد مذکور برنامه از  پاسخ به این سؤالبرای . باشد

 (1000)در اینجا  زیادی تعداد ها برای هر کدام از طولتا 

 یکبرای هر را خروجی  توانو  کندتوزیع تصادفی ایجاد 

. برای نور قرمز )که یک فرایند دو نمایدحساب از آنها 

ی نسبت به نور آبی سه فوتونی است و بازدهی بيشتر

در شکل  تعداد توزیع بر حسب توان خروجیفوتونی دارد( 

 نشان داده شده است. 3

 

های  در طول P( بر حسب توان خروجی PN) تعداد توزیع: 3شکل 

nm 40 ،nm 120 ،nm 200  وμm 5/0 .به ترتيب از باال به پایين 

توزیع تصادفی  1000هند که از د ودارها نشان میاین نم

توزیع  100داشته است حدود  nm 40طول  ،مثالً  ،که

 750حدود  و 2P توانتوزیع دارای  1P ،150دارای توان 

طول  ،دیگربه عبارت  اند. بوده 3Pتوزیع نيز دارای توان 

nm 40  تواند بسته به توزیع در یکی از سه توان  میفقط

نشان  3شکل  ته باشد.خروجی داش 3Pیا  1P ،2Pگسسته 

در حالی که توان  ،که با افزایش طول محيط دهد می

های  تعداد توان( 1 ،یابد افزایش می محيط گسيلی

های گسسته  ( فاصله بين توان2 ،شود گسسته زیاد می

به  تری ( نمودار شکل متقارن3و  کند کاهش پيدا می

ی یابی این نتایج به حد ماکروسکوپ با برون .گيرد خود می

ر وجود دارد ساسگر و فعالگح زیادی که در آن تعداد بسيار

توان خروجی یک محيط شود که  این نکته استنباط می

نسبت به  و متقارنپيوستاری  حساسيتماکروسکوپی باید 

های  ها داشته باشد. در عوض، برای محيط توزیع یون

نانومقياس، گسسته بودن توان خروجی و وابستگی آن به 

 شود. توزیع یونی به شدت احساس می يط وطول مح

 گيرینتيجه

ونی در توان خروجی یک محيط در این مقاله اثر توزیع ی

باالی النتانيدی با استفاده از معادالت آهنگ  تبدیل

قرار گرفت. معلوم شد  عددیهر یون مورد بررسی  مختصّ

ای  مقادیر گسسته توزیعشکل به  بستهکه توان خروجی 

نانومقياس به  محيطاین رفتار باید در . گيرد به خود می

به خاطر  ،ولی در محيط ماکروسکوپی باشد ملموسشدت 

فاصله مقادیر گسسته، نباید انتظار مشاهده ناچيز شدن 

 .خروجی گسستاری نسبت به نحوه توزیع را داشت

محاسبات این مقاله نشان می دهد که حساسيت باالی 

 چينشحوه سبت به نای نانو نه خواص فيزیکی محيط

یکی دیگر از دالیل اهميت  به عنوان تواند می ها اتم

بروز اثرات  عوامل دیگری مانند مقياس نانو در کنار
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ن پایه های زمیگیریو اندازه HYSPLIT، مدل هواشناسی OMIو  MODISهای های ماهوارهدر این مقاله با استفاده از داده – چکیده

 مق اپتیکی هواویز،عیک روز غباری مورد بررسی قرار گرفته است.  هوا تهران کیفیت کنترل های مرکزسی و دادهناهواش توسط سازمان

مقدار  د،قرار دار Terra و Aqua هایکه بر روی ماهواره MODIS دهد. سنجندهمعلق در جو را نشان می مایع ذرات جامد یا از معیاری

گیری ویز اندازههمچنین شاخص هوا. ستا ثبت کرده 2باالتر از  را 2009جوالی  6برای روز  انومترن 550در طول موج  عمق اپتیکی هواویز

دهد که می دهد. نمای آنگستروم، معیاری از ابعاد ذرات جوی را نشانرا برای این روز نشان می 4مقدار باالی  OMIشده با سنجنده 

 PM10در این روز غباری، غلظت  .دهنده ذرات درشت دانه استکه نشان است برای این روز نزدیک صفر MODIS گیری سنجندهاندازه

اپتیکی و  های عمقنقشه ، HYSPLITکیلومتر رسیده است. مدل بازگشتی  2میکروگرم در سانتی متر مکعب و دید افقی به زیر  800باالی 

 غبار از چشمه عراق آمده است.د که ندهنشان می هواویزشاخص 

 .MODIS، ، نمای آنگسترومHYSPLITمدل ، هواویز اپتيکیعمق ،هواویزخصشا -ليد واژهک

 

 

Study of a dusty day by using satellite data, HYSPLIT meteorological 

model and ground-based measurements over Tehran city  
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Abstract- In this paper, by using MODIS and OMI satellites sensor data, the HYSPLIT meteorological model and ground-

based measurements by the Meteorological Organization and the Air Quality Control Center of Tehran data, a dusty day has 

been investigated. Aerosol optical depth shows a measure of solid or liquid suspended particles in the atmosphere. The 

MODIS sensor, which is located on Aqua and Terra satellites, records the amount aerosol optical depth at 550 nm for July 6, 

2009 above 2. Also, the aerosol Index measured with OMI sensor is above 4 for the day. The Angstrom exponent shows a 

measure of atmospheric particle size that the measurement of MODIS sensor for the day is close to zero, indicating coarse 

particles. On the dusty day, the concentration of PM10 is higher than 800 μg / cm3 and the horizontal visibility below 2 km. 

The HYSPLIT model, aerosol optical depth maps and aerosol indexes show that dust is coming from the Iraq. 

Keywords: Aerosol Index, Aerosol Optical Depth, HYSPLIT model, Angstrom Exponent, MODIS. 
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 مقدمه -1

ر ددی هواویزها ذرات معلق جامد یا مایع در جو هستند که اثرات زیا

 ارددين سالمتی انسانها، دید افقی، خواص ابرها و بودجه تابشی جو زم

 ی ناشیغبار، آلودگی شهری و صنعتی، هواویز دریایی و هواویزها. [1]

ليل دها و مراتع انواع مختلف هواویزها هستند. به از سوختن جنگل

زمين  وضا ات زیاد فضایی و زمانی هواویزها بایدبطور پيوسته از فتغيير

 گيری شوند.اندازه

 روندمیبه کار گيری هواویزها اندازههای مختلفی که در روش

، هانند ماهوارهبرد مافضاهواویزها توسط ابزارهای سنجش  :اند ازعبارت

ها، ایه مانند شيدسنجپ-هواویزها توسط ابزارهای زمينو سنجش 

 2به ها سنجندۀی . در حالت کلليدارها یا ابزارهای سنجش در محل

-موجهای عامل سنجندۀ شوند.میدسته عامل و غير عامل تقسيم 

رات زنند و از پراکندگی آن ذالکترومغناطيسی مشخصی را به جو می

ز اهای غير عامل سنجندۀ دهند.موجود در جو را مورد مطالعه قرار می

ن ميزااز کنند و میی مختلف استفاده هادر طول موجتابش خورشيد 

گيری آن، ذرات معلق موجود در جو را اندازهپراکندگی یا جذب 

 . [2]دنکنمی

و د ندهارتفاع غبار را تشخيص نمیمعموال  های غير عاملسنجندۀ 

 د.ندهمقادیر موجود در ستون جو، نسبت می جمععددی را به  صرفاً

که  استو موجود در ج ذراتت ظاز غل معياری، اهواویزه اپتيکیعمق

های مختلف و الگوریتم های متفاوتی در طول موجهاسنجندۀتوسط 

 ایسنجندۀ که MODIS سنجندۀدر اینجا از  .شودگيری میاندازه

قرار دارد  Terraو   Aquaماهواره   2بر روی و است  غيرعامل

تفاده نانومتر با اس 550در طول موج  سنجندۀاین  .است استفاده شده

 ا بهرطول موج، عددی  در آن گيری ميزان جذب و پراکندگیاز اندازه

 2از  هرکدامهای داده .[3] کندهواویزها اعالم می اپتيکیعمقعنوان 

 و الگوریتم Dark Target ، Deep blueالگوریتم  3با  ماهواره،

Combine وند. شمیبررسی الگوریتم قبل است،  2بی از که ترکي

 Deep، الگوریتم سنجندۀی این هاباتوجه به بررسی تمام الگوریتم

blue نتایج بهتری را نشان داد. برای منطقه مورد مطالعه ما 

این  .استمعياری از اندازه ذرات موجود در جو زمين نمای آنگستروم، 

به صفر نزدیک  1که هر چه از  است 2تا  0ضریب معموال عددی بين 

ه و هر چ شوندمیرشت تر بوده و به اصطالح درشت دانه شویم ذرات د

تر بوده و به اصطالح ریز دانه نزدیک شویم ذرات ریز 2به  1از 

 MODISاز جمله  سنجندۀ. این ضریب هم توسط چند شوندمی

معياری از ميزان هواویزهای  هاهواویزشاخص .[4] شودمی گيریاندازه

 تباینخورشيد و  UVابش س جذب تکه بر اسا استموجود در جو 

توسط سنجنده  نانومتر 380و  340ی هاایجاد شده بين طول موج

OMI [5]شودمیگيری اندازه . 

ی هاادهدر کنار دای های ماهواره، با استفاده از دادهدر این مقاله

 پردازیم.میبه بررسی یک روز غباری  سطحی آلودگی و هواشناسی

ی ها(، دادهNASA) ن فضایی آمریکاای از سازمای ماهوارههاداده

ی هاکيفيت هوای تهران و داده از مرکز کنترل PM10سطحی 

 اسی ایران دریافت شد.نهواشناسی، از مرکز هواش

 نتایج -2

 (AODهواویزها ) اپتیکیعمق

-عمق اپتيکی هواویز، معياری از ميزان ذرات موجو در جو را نشان می

نانومتر  550در طول موج  ، عمق اپتيکی هواویز1دهد. در شکل 

( سنجنده bو ) MODIS-Terra( سنجنده aگيری شده توسط )اندازه

MODIS-Aqua  کنيم که مشاهده میروز رسم شده است.  21برای

جوالی به بيشترین  6جوالی شروع شده و در روز  5پدیده غباری از 

 حد خود رسيده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای نانومتر  550ول موج ویز در طهوااپتيکی نمودار عمق -1شکل 

 (b) و  MODIS-Aqua سنجندۀ (a)تهران  شهر پيکسل باالسر

MODIS-Terra. 

 (Angstrom Exponentنمای آنگستروم )

رای . بدهدنمای آنگستروم معياری از اندازه ذرات هواویز را نشان می

از  ميکرومتر این ضریب کمتر )بيشتر( 1ذرات بزرگتر )کوچکتر( از 

توسط دو گيری شده ، نمای آنگستروم اندازه2ک است. شکل ی

وز ر 21را برای  MODIS-Aquaو  MODIS-Terraسنجنده 

کنيم که در پدیده غباری مقدار نمای دهد. مشاهده مینشان می

 کند که نشان دهنده ذرات بسيار درشتآنگستروم به صفر ميل می

 دانه است.

شهر ای پيکسل باالی سر آنگستروم برزمانی نمایسری -2شکل 

 .MODIS-Terra و MODIS-Aqua سنجندۀ تهران

(a) 

(b) 
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 (UV Aerosol Index)هواویز  UV شاخص

به دست آمده و همچنين تشخيص برای اطمينان بيشتر از نتایج 

کنيم. این شاخص با میاستفاده  هواویزشاخصتر گرد و غبار از دقيق

جذب شده، معياری  UVگيری ميزان موج و اندارهطول  2ده از استفا

  دهد.از غبار در جو را به ما می

 

 سل باالی سر تهرانبرای پيک هواویزشاخصزمانی  سری -3شکل 

 .OMI سنجندۀ

دهد که در روز نمونه، شاخص هواویز به اوج خود نشان می ،3شکل 

  .استدهندۀ افزایش غبار در ستون باال سر تهران نشان ورسيده است 

 پایه-زمین هایگیریاندازه

ی سطحی که هاه با دادهربرای تطبيق اطالعات به دست آمده از ماهوا

ی ميانگين هااز اعتبار و اهميت بيشتری برخوردار است، از داده

ی سازمان های مرکز کنترل کيفيت هوای تهران و دادههاایستگاه

 .هواشناسی استفاده کردیم

ایستگاه مرکز  7ين ميانگ – PM10نمودار سری زمانی غلظت -4شکل 

 .کنترل کيفيت هوای تهران

مرکز هواشناسی ایران  –نمودار سری زمانی دید افقی  -5شکل 

 ایستگاه مهرآباد

دهد، نتایج ميکرومتر را نشان می 10سری زمانی غلظت ذرات  4شکل 

تر از جوالی ميزان ذرات معلق کوچک 6 در روز  دهند کهنشان می

ی هابرابر حد مجاز خود رسيده که با داده 16ميکرون به بيش از   10

، سری زمانی دید افقی را برای 5شکل ه کامال مطابقت دارد. رماهوا

)کمتر  افقی  شاهد کاهش شدید دیددهد که بازه مورد نظر نشان می

 يم.هست کيلومتر( 2از 

 غبار  ۀبررسی چشم

  تعيين چشمه غبار، نقشه عمق اپتيکی هواویز از دو سنجنده برای

MODIS-Aqua  وMODIS-Terra و نيز نقشه شاخص هواویز از داده-

آورده  6غباری در شکل ساعت قبل روز  48برای  OMIهای سنجنده 

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MODIS-Aqua نجندهدو ساز  هواویز اپتيکیعمقنقشه  -6شکل 

د افزایش شدی دهندۀنشان. مناطق زرد MODIS-Terraو 

 سنجندۀهواویز شاخصهمچنين  در آن منطقه است. اپتيکیعمق

OMI .ر آن منطقه بوده دش غبار دهندۀ افزاینشان قرمز و تيره رنگ

 است.

 

Aqua 

Terra 

OMI 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

124 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

-می دهند که چشمه غبار در عراق فعالها نشان میهر سه این نقشه

مدل های هوایی از باشد. برای بررسی مسير بازگشتی حرکت بسته

HYSPLIT مسير حرکت بسته کنيم که به ما اطالعات می استفاده

 .(9)شکل  دهدهوای باالسر تهران را می

 

 1500و  500ارتفاع  2برای  های هوامسير بازگشتی بسته -9شکل 

جوالی  6در  HYSPLITمدل استخراج شده از  سطح زميناز متری 

 ساعت قبل. 72برای  2009

 72لف در ترتفاعات مخی هوا در اهادهد که بستهاین مدل نشان می

ی تفاعآن مناطق چه ار اند و دراعت قبل از کدام مناطق عبور کردهس

ین توان گفت که امیاند که با توجه به خطوط قرمز و آبی داشته

 ی شمال عراق به تهران رسيده است.هاچشمۀی غباری از هابسته

  نتیجه گیری -3

سی تهران را برر ( در شهر2009جوالی  6در اینجا یک روز غباری )

نمای نانومتر،  550ی هواویز در طول موج کنيم. عمق اپتيکمی

 وارهبر روی دو ماهکه  MODIS گيری شده با سنجندهآنگستروم اندازه

Aqua  وTerra ای هشاخص هواویز استخراج شده از داده قرار دارند و

 برای بررسی روز غباری از فضا مورد استفاده قرار OMIسنجنده 

وز دهند که در راند. عمق اپتيکی و شاخص هواویز نشان میتهگرف

 PM10یابد. دید افقی و غلظت غباری مقدار آنها به شدت افزایش می

لق دهند که غبار موجب کاهش دید افقی و افزایش ذرات معنشان می

هر های هوای باالسر شميکومتر شده است. ردیابی بسته 10کوچکتر 

 ،دهد که غبارتلف از سطح زمين نشان میارتفاع مخ دوتهران در 

های فعال عراق است. همچنين نقشه عمق اپتيکی ناشی از چشمه

ز ساعت قبل از رو 48دهد که در هواویز و شاخص هواویز نشان می

 چشمه عراق به شدت فعال بوده است. ،غباری

 منابع -4

های استنشاقی ارتباط بين غلظت آالینده ،ل ،معينی [1]

نواکسيد کربن و م ،اکسيد گوگرددی ،د نيتروژناکسيدی

 دوره ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،عملکرد ریوی

  .1388فروردین و اردیبهشت  – 1شماره  – 13

 بندی هواویزهای جوی با استفاده از، علی، دستهتبيا [2] 

های قطبيده شيدسنج خورشيدی، پایان نامه دکتری، داده

 .92ماه دی

[3] 

https://disc.gsfc.nasa.gov/information/glossa

ry 
، بررسی 1387فرد،  خالصی, علی و حميدرضا تبيا [4] 

ا بتوزیع ابعادی هواویزها در طول دو سال در جو زنجان 

انس استفاده از محاسبه نمایه آنگستروم، پانزدهمين کنفر

 .اپتيک و فتونيک ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان
    

[5]https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/datasets/OMTO3d_

003/summary 
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پایه روشهای موجود در ادبیات ارائه شده است. در این  در این مقاله، روشی جدید و بهبود یافته برای تصویربرداری سه بعدی بر -چکیده 

نامیم، با تلفیق دو روش تصویربرداری سه بعدی، تصویربرداری انتگرالی و تمام نگاری ناهمدوس، روش، که آن را تصویربرداری ترکیبی می

و به قدرت تفکیک سه بعدی بسیار  و استفاده از نقاط مثبت هر یک قادر هستیم بر مصالحه قدرت تفکیک عرضی و عمقی فائق آمده

برتری این روش را از لحاظ قدرت تفکیک سه بعدی بر دو روش دیگر  ،های فعلی موجود دست یابیم. نتایج شبیه سازی هابهتر از روش

 مورد بحث تأیید می کنند.

 قی، هولوگرافی ناهمدوس.صویربرداری سه بعدی، تصویربرداری انتگرالی، قدرت تفکيک عرضی، قدرت تفکيک عمت -کليد واژه

Resolution improvement in incoherent 3D imaging system based on a 

combination of integral-imaging and incoherent-holography 

Maryam Ghaneizad, Zahra Kavehvash 

Department of Electrical Engineering, Sharif University of Technology 

Abstract- In this paper a novel improved method for three-dimensional (3D) imaging is proposed based on the existing 3D 

imaging methods. In this method, which we call it the merged imaging (MI) technique, by combining two 3D imaging 

methods i.e., integral imaging and incoherent holography and using the positive features of each we are able to overcome the 

trade-off between resolution and depth-of-field and reach to an improved 3D resolution. Simulation results confirm the 

superiority of the proposed method compared to previous 3D imaging techniques.  

Keywords: three-dimensional imaging, integral imaging, lateral resolution, depth resolution, incoherent holography.  

 

 

 

 

 

 

 

بهبود قدرت تفکیک در تصویربرداری ناهمدوس سه بعدی برمبنای ترکیب روش های 

  تصویربرداری انتگرالی و تمام نگاری ناهمدوس

 مریم قانعی زاد، زهرا کاوه وش 

 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
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 مقدمه -1

 جهتبعدی در سالهای اخير، توجه به تصویربرداری سه

ا ب. شد داشته استروندی رو به ر يا،ثبت اطالعات کامل اش

های تصویربرداری های متعدد روشتوجه به محدودیت

 نيازو  تصویربرداری انتگرالی بعدی موجود بر اساسسه

ی روشی نگاری به منبع نور همدوس، ارائهروش تمام

و  ودهجدید که قادر به ثبت تصاویر با منبع نور ناهمدوس ب

قدرت راستای عرضی و عمقی  بتواند در هر دو همچنين

ع تواند بسيار مفيد واقداشته باشد، می تفکيک مناسبی

ی زایادر این مقاله، روشی نوین از تلفيق مشود. بنابراین 

 نگاری ناهمدوسدو روش تصویربرداری انتگرالی و تمام

که قادر است قدرت تفکيک سه بعدی را  دهيممیارائه 

 ها بهبود بخشد.نسبت به هر یک از این روش

 دیروش پیشنها -2

نااميم، از تلفياق دو می 1MIدر روش پيشنهادی، که آن را 

ربرداری انتگرالاای روش تمااام نگاااری ناهماادوس و تصااوی

 شوند.توضيح داده می در ادامه استفاده می شود که

 (InIتصویربرداری انتگرالی) -1-2

زی شامل دو مرحله ثبت تصاویر المانی و بازسا 2InIروش 

ل، تصاویر المانی از [. در مرحله او2-4است ]محاسباتی 

ساختاری که برای شود. از صحنه ثبت می ختلفزوایای م

یک آرایه دوربين یا لنز  ،شوداین منظور استفاده می

( نشان داده 1ای است که در یک بعد در شکل )صفحه

 بعدیبازسازی محاسباتی تصویر سه به منظورشده است. 

ست ، کافی ابا استفاده ار مجموعه تصاویر ثبت شده

ی ثبت را بيابيم؛ یعنی باید مقدار معکوس نگاشت مرحله

)هر پيکسل حجمی  , , )x y z های را از جمع اثر پيکسل

 شکل) ی تصاویر المانی در آن نقطه بيابيممتناظر همه

(1:)) 

(1) 

 

2

2 2

2 ' '

1
( , , )

2

1 / . ( , )

i

i i

N
O x y z x i p y z

f z I x y

     
       

    



 

  راکزبه ترتيب تعداد کل لنزها و فاصله م pو  Nکه در آن، 

                                                           
 

1 Merged Imaging 
2 Integral Imaging 

 

 InIی ثبت تصویر در ( مرحله1شکل )

)بعدی در مختصات پيکسل حجمی تصویر سه , , )x y z  بر

ام، iاسااس رابطااه زیار از تصااویر ثباات شاده توساا  لنااز 
' '( , )i iI x y:بازسازی می شود ، 

تأکيد  iOدر  iدو لنز متوالی است. در عبارت فوق، اندیس 

تنهااا جزیاای از مقاادار پيکساال  iOایاان نکتااه اساات کااه 

)حجمی , , )x y z  است کاه توسا  پيکسال' '( , )i ix y  در

ام نگاشته شده است. بنابراین بارای بدسات آوردن iتصویر 

)مقدار پيکسل حجمی , , )x y z هاای باید اثر تمام پيکسل

 متناظر در تصاویر مختلف را با یکدیگر جمع نمود:

(2) ( , , ) ( , , )i

i

O x y z O x y z  

 (IH)تمام نگاری ناهمدوس  -2-2

، ساااختار ثباات تصاااویر 3IH اری ناهماادوس،تمااام نگاادر 

 ماامای اسات و تولياد یاک تالمانی یاک سااختار صافحه

، IH[. در روش 5] نگاشت فوریه از شئ مورد توجاه اسات

شاود؛ تحت زوایای مختلف تصاویر مای ،مفروضابتدا شئ 

 که این در واقع همان به دست آوردن تصاویر المانی است. 

باا  بعادی ورودی باه صاورت یاک مااتریس ساه شئلذا 

)مختصات  , , )s s sx y z در ادامه. ((2)شکل ) شودفرض می 

)تصویر شئ  , , )s s st x y z ی سنساور ا توس  یاک آرایاهر

)کنيم. اگر ثبت می دوبعدی , )p px y  مختصات تصاویر و

) تصاویر المانی , )mn p pP x y باا اساتفاده از رابطاه  ،باشند

                                                           
 

3 Integral Holography 
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 مؤلفاهیاک توان هر یاک از تصااویر الماانی را باه می (3)

 :فرکانس مکانی تبدیل کرد

 

 IH( ساختار ثبت تصاویر المانی در روش 2شکل )

(3) 
( , ) ( , )

exp[ 2 ( sin sin )]

mn p p

p m p n p p

s m n P x y

j b x y dx dy  



 

 

یاک ضاریب مخاتل   ،بنابراین متناظر با هر تصویر المانی

شود که از کنار هم قرار دادن این اعداد در یاک حاصل می

 :یابيمی شئ دست مینگاشت فوریهماتریس به الگوی تمام

(4) 
( , ) ( , )

exp[ 2 ( )]

m n mn p p

m p n p p p

F f f P x y

j f x f y dx dy



 

  

sinmدر آن کاااه  mf b  و sinn nf b  .( 4رابطاااه )

هر تصویر المانی و انتخاب  با تبدیل فوریه کند کهبيان می

تاوان فرکاانس خاام مای مقدار تبدیل فوریه در یک زوج

 توليد نمود.نگاشت را ای مختلف تمامهمقادیر پيکسل

بعدی در مقایسه قدرت تفکیک سه -3-2

 IHو  InIهای روش

-فارض مای، IHو  InI برای مقایسه عادالنه باين دو روش

کنيم آرایه لناز، یکساان و تعاداد تصااویر الماانی، برابار و 

های سنساور نياز باا تعاداد لنزهاا تعداد پيکسل همچنين

هر چه از مرکز آرایه لناز باه سامت ، InI. در مساوی باشد

تاری از شائ را در اطراف حرکت کنيم، لنزها قسامت کم

. بنابراین به دليال کااهی یاا فقادان دارنددید خود شعاع

اطالعات شی در لنزهای جانبی، تعداد لنزها به طاور ماؤثر 

کمتر از تعداد واقعی آنهاست و ایان باعاا از دسات دادن 

ای و درنتيجااه کاااهی قاادرت بخشاای از اطالعااات زاویااه

اساتفاده ، به دليال IH. اما در روش شودمیتفکيک عمقی 

( و دید اریاب mnPاز زیرتصویرها به عنوان تصاویر المانی )

mnPی ها به شئ، همهmnPهای شائ را در ها تمام قسمت

باار دارنااد و در واقااع دارای اطالعااات کاااملی از نماهااای 

کند که قادرت مختلف شئ هستند. این موضوع روشن می

 بيشتر است. InIاز  IHمقی در تفکيک ع

، دید مستقيم تصاویر المانی باه شائ InIاز طرف دیگر در 

ی تصاویر در شئ تا صفحه توس ی مشود فاصلهباعا می

کمتر بوده و درنتيجه قدرت تفکيک عرضای  IHمقایسه با 

کااه از تصاااویر  InIاساات. در روش  IHبيشااتر از  InIدر 

شاود، المانی به طور مستقيم در روند بازسازی استفاده می

اطالعات عرضی سهم بيشتری از اطالعات عمقی داشاته و 

شده چندین برابر تعاداد های تصویر بازسازیتعداد پيکسل

 های هر تصویر المانی است.پيکسل

 InIبنابراین، در یک ساختار تصویربرداری مشابه، روش 

قدرت تفکيک  IHو روش يک عرضی بهتر قدرت تفک

 دهد.تصویر خروجی به دست می برایعمقی بهتر 

 MIروش تلفیقی  -4-2

بعدی توس  روش در این بخی، الگوریتم توليد تصویر سه

MI بعادی در مختصااتشود. فرض کنيم شئ سهارائه می 
 , ,s s sx y z باشد. اولين مرحله MI ،بازسازی تصویر ساه-

، اساتخراج ی دوماست. مرحله InIو  IHبه دو روش  بعدی

بعدی با قدرت تفکيک مطلوب در هار ساه بعاد تصویر سه

شاده ، از اطالعات تصااویر بازساازیبرای این منظوراست. 

IH  وInI  بعدی بهيناه در هار عماق تصویر سهبرای توليد

isz کاه در بخای  ایمقایسهکنيم. با توجه به استفاده می

دارای قاادرت  IHانجااام شااد، روش  InIو  IHبااين  2-3

-تفکيک عمقی بهتری است. بنابراین، از تصااویر بازساازی

IHشده 

iO  برای مشخص نمودن تصویر شئ موجود در هر

سپس تصویر این شئ را که با قادرت  گيریم.عمق بهره می

شده است، با تصاویر  داده تفکيک عرضی نامناسبی نمایی

کاه دارای قادرت  InIشده در تصویر بازسازی شئ متناظر

کنايم. تصااویر تفکيک عرضی بهتری است، جایگزین مای

حاصاال را کااه همااان تصاااویر بهينااه توليدشااده توساا  

MI است، MIالگوریتم 

iO نااميم. قادم بعادی، ترييار مای

1ی تصویر اندازه

InIO منظور برابر نمودن تعداد پيکسالبه-

1 های آن با تصویر

IHO  .نگاشات تعاداد نقاات تمااماسات

http://www.opsi.ir/
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IH شادههمان تعداد نقات تصااویر بازساازی

iO برابار باا  و

m تعداد تصاویر المانی یعنی n است: 

(5) 1 1( ,[ , ])InI InIO O m n  S 

تصویر است. باه ایان  عملگر تريير اندازه S که در آن تابع

InIهاای تصاویر حاصال،ترتيب تعداد پيکسل
O1
 و تصاویر ،

، IHخروجی 
1

IHO ، برابر خواهند شد. در قدم آخر، محتوای

InI تصااااااااااااااااااویر
O1
 را در نقااااااااااااااااااات 

1 2 1 2{( , ) , }x y x x x y y y     کپاای نمااوده و در

1 همين نقات از تصویر

IHO نمایيم تاا تصاویر جایگزین می

نهایی، 
1

MIO ،د. به ایان ترتياب تصاویر حاصال،حاصل شو 

1

MIO ،دی با قدرت تفکيک مناسب در بعدارای اطالعات سه

 MIهر دو راستای عمقی و عرضی است. روش پيشانهادی 

 شده است.سازی بررسی های شبيهدر بخی بعد با داده

 شبیه سازی -3

گياریم کاه ( در نظر می2صورت شکل )بعدی را بهشئ سه

ترتياب در دو اسات کاه باه Cو  Bشامل دو حرف التاين 

 عمق
1

10sz cm و 
2

20sz cm اناد. بارای قارار گرفتاه

 IHو  InI هایروشسازی را با ، ابتدا شبيهMIتحقق روش 

InI انجاااام داده و تصااااویر

iO  وIH

iO هاااایرا در عماااق 
; 1, 2

isz i  رطاور کاه از تصااویآوریم. همانمی به دست 

(( مشاخص اسات قادرت a3)شاکل ) InIاز روش حاصال 

، اماا قادرت تفکياک عمقای مطلوب است ،تفکيک عرضی

هر عماق، حارف  مناسب نيست و در بازسازی تصویر اصالً

 قابال رییات اسات. زیاادیمربوت به عمق دیگر با وضوح 

( نشاان داده شاده b3) شاکل در IHنتایج بازسازی روش 

  IHر د شود،شاهده میطور که در تصاویر ماست. همان

  
(a) 

  
(b) 

  
(c) 

 ,InI (a) :روشسه بعدی در بازسازی تصویر سهمقایسه ( 3شکل )

(c) MI, (b) IH . تصویر بازسازی شده در عمق  سمت راستستون

1sz عمق  و ستون سمت چپ تصویر
2sz دهدرا نشان می. 

خوبی صورت گرفته و در عمق مربوت باه هتفکيک عمقی ب

هر یک از حروف، اثر تصویر حرف دیگر تاا حادود زیاادی 

گونه که از تصاویر مشخص حذف شده است. هرچند همان

 IH شادهقادرت تفکياک عرضای تصااویر بازساازی ،است

، تصااویر 4-2چندان مناسب نيست. حال باا روناد بخای 

 در دو عمق را MIالگوریتم  بهينه
1sz و 

2sz ،تولياد مای-

MI (MIالگاوریتم  حاصل ازنمایيم. تصاویر خروجی 

iO)  در

 نشان داده شده است. با مقایسه این تصاویر باا (c3)شکل 

شاود تصااویر مالحظه مای ،تصاویر خروجی دو روش قبلی

قادرت تفکياک  زماانهام IHو  InI برخالف MIخروجی 

 عمقی مناسبی دارند. عرضی و

 نتیجه گیری -4

ه مطارح ارائاه شادهای روش مقاله با تلفيق مزایای در این

بعادی، تصاویربرداری انتگرالای و برای تصاویربرداری ساه

نگاری ناهمدوس، روشای جدیاد بارای تصاویربرداری تمام

 بعدیدرت تفکيک سهقاز نور محي  و  بعدی با استفادهسه

-د. نتاایج شابيههای قبلای مطارح شابسيار بهتر از روش

 .کند، این ادعا را تأیيد میMIهای روش پيشنهادی سازی
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با استفاده از تمام است.  موج استفاده شدهگیری ابیراهی ناکانونی جبههنگاری دیجیتالی محوری برای اندازهدر این مقاله از تمام -چکیده

می شود. نشان می یابی در فاصله خطاایجاد وجود ابیراهی ناکانونی سبب  محوری مکان جسم قابل اندازه گیری است.دیجیتالی نگاری 

-استفاده از تمامگیری با نتایج حاصل از اندازه. یدآت میبدسموج ابیراهی ناکانونی جبههیابی فاصلهندازه گیری میزان خطای با ا دهیم که

 .شودمیمقایسه موج هارتمن حسگر جبههنگاری دیجیتالی محوری با نتایج 

 موج، حسگر هارتمن، جبههنگاری دیجيتالی محوری، تمامنگارابيراهی ناکانونی، تمام -کليد واژه

 

 

Measurement of wavefront defocus aberration by digital in-line holography 

Majid Panahi, Ahmad Darudi*, and Peyman Soltani 

Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan 

Abstract- In this paper we used digital in-line holography to measure defocus aberration of wavefront. Object’s position can 

be measured by digital in-line holography. Defocus aberration causes errors in the range finding. We showed that the range 

finding error can be measured by wavefront defocus aberration. Finally, we compared the results of in-line digital holography 

with the results obtained from Hartmann wavefront sensor. 

Keywords: Defocus aberration, Hologram, Digital in-line holography, wavefront, Hartmann sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حوریمنگاری دیجیتالی موج با استفاده از تمامگیری ابیراهی ناکانونی جبههاندازه

 ، پيمان سلطانی*مجيد پناهی، احمد درودی 

 گروه فيزیک، دانشگاه زنجان، زنجان
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 مقدمه -1

 ،با کيفيت مطلوب اپتيکییابی به یک سيستم دستجهت 

ها شرط اول رساندن آنبه حداقل  وها گيری ابيراهیاندازه

گيری ابيراهی زههای مختلفی برای انداتکنيک است.

های های تصویرساز ارائه شده است که به روشسيستم

از . ]1[ شوندسنجی تقسيم میسنجی و غير تداخلتداخل

توان به ترتيب و تداخلی میهای غير تداخلی روشجمله 

غير محوری دیجيتالی را نام  نگاریتمامو حسگر هارتمن 

مکان  گيرینگاری محوری جهت اندازهروش تمام برد.

دهيم که در این مقاله نشان می .جسم استفاده شده است

یابی به روش گيری خطای مکانندازها با ناکانونیابيراهی 

جهت  گيری است.قابل اندازه نگاری دیجيتال محوریتمام

آزمون روش ارائه شده ميزان ابيراهی ناکانونی توسط 

  .]2[ شودمی اندازه گيریحسگر هارتمن 

 نگاریتمام -2

 نگاری را به عنوان روشیتمام 1948 سال در گابور دنيس

 فاز موج، ارائه داد و همزمان دامنه بازسازی و ثبت برای

نگاری موج شيئی که موج پراکنده شده از . در تمام]3[

جسم است با یک موج پس زمينه همدوس که موج مرجع 

کند و طرح تداخلی آن در یک شود تداخل میناميده می

با  شود پس از ظهور فيلممیس به نور ثبت حسا فيلم

-بازسازی می یتمام نگار ثبت شده موج شيئروشن کردن 

نگاری محوری، امتداد انتشار موج مرجع و شود. در تمام

-موج شيئی تقریبا در یک راستا هستند. با پيشرفت فن

شوند می ثبت CCDهای نگارها توسط دوربينآوری، تمام

ری دیجيتال نام گرفته است و در آن نگاکه این روش، تمام

فرایندهای در  .[4] شودبازسازی به روش عددی انجام می

از تبدیالت دیجيتال  هاینگارسازی و بازسازی تمامشبيه

نگار . بازسازی تمامشوداستفاده می (FFTفوریه سریع)

-ج تخت با استفاده از انتگرال فرنلثبت شده با اموا

 :[5]کيرشهوف به صورت زیر است 

(1)  

 

 
 

dXdY
Rr

Rrik
YXH

i

yxU

 


 


exp

,

,

0


 

 که در آن yx,  یئصفحه شيمختصات، YX , 

 ،آشکار ساز صفحهمختصات  YXH -تابع عبور تمام 0,

 نگار و    222
zYyXxRr 

 که است 

z فاصله تا صفحه مشاهده است. 

 ابیراهی ناکانونی -3

های محوری است و ابيراهی ناکانونی یکی از انواع ابيراهی

ای برای توليد نور موازی دهد که منبع نقطهزمانی رخ می

 )شکل محل کانون عدسی قرار نداشته باشد دقيقا روی

1 .) 

 
 ابيراهی ناکانونی: 2شکل 

 یموج کروجبهه یشعاع انحنا R اگر 2با توجه به شکل 

 همچنين و R با سهیدر مقاکوچک  y و x برای باشد،

z یموج کرومعادله جبهه، کوچک یبه اندازه کاف 

 :[6] زده شود نيتخم ریبه صورت ز تواندیم

(2)                
R

yx
z

2

22 
 

 
 یو مختصات دهانه خروج ریتصو نيرابطه ب: 2شکل 

( به یاختالف راه نور) یموج کروجبهه عیتوز نیبنابرا

 :است 3رابطه  صورت

 (3 )                        
R

yx
yxW

2
,

22 
 

توان با استفاده از رابطه حال مقدار ابيراهی ناکانونی را می

 به دست آورد: 4

(4 )                   kWkWW  12 
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 چیدمان آزمایش و نتایج تجربی -4

 3 نگارها در شکلبرای ثبت تمام مورد استفادهچيدمان 

 ربيننگارها از یک دونشان داده شده است. برای ثبت تمام

طول موج ليزر و  ایم( بهره برده40D)Canon دیجيتال 

532 nm نشان داده شده  3همان طور که در شکل . است

ر یش برای ایجاد ناکانونی ددر چيدمان تجربی آزمااست 

کننده را در امتداد محور موج کافيست لنز موازیجبهه

 .ماندکی جابجا کني اپتيکی لنز

 
 مرجع باریکهر دواره ایجاد عدم توازی طرح: 3شکل 

 برای تعييندر این جا یک سيم به جای جسم قرار دارد. 

 ثبت نور کامل توازی در نگارتمام محل دقيق جسم یک

توازی نور از حسگر هارتمن  يصجهت تشخ. شودمی

 در FFT به روشکه با استفاده از کدی  .شوداستفاده می

نوشته شده است تابع موج جسم  Matlab نرم افزار

مورد توزیع شدت جسم  که در این آزمایش دهشبازسازی 

توزیع دهنده نشان 4شکل آید. نظر است، به دست می

از آنجایی  است.ه مشخص برای یک فاصل نگارشدت تمام

رود که شدت بر روی جسم کدر است انتظار می سيمکه 

ری به عنوان معيانکته این  و در بازسازی یکنواخت باشد

شود. جهت جهت تشخيص محل صحيح جسم استفاده می

انحراف معيار شدت در محل  ،کمی کردن این موضوع

و  شودجسم برای فواصل مختلف بازسازی استفاده می

يمم تغييرات آن یکنواختی شدت محل جسم را مين

 با رسم نمودار انحراف معيار برایحال  .کندمشخص می

 آنکه محل صحيح  محل جسم ،نگارتمام توزیع شدت

با عالمت . محل جسم (5)شکل  یدآبه دست می است

ميليمتری از  874ستاره مشخص شده است و در فاصله 

 صفحه دوربين قرار دارد.

 بدون ،یابیموج در فاصلهجبهه ناکانونی أثيرطالعه تبرای م

 کرده خارج از حالت توازیرا  نور ،تغيير دادن محل جسم

 در مانند قبل محل جسم .شوددیگری ثبت مینگار و تمام

 6. شکل آیدبه دست میحالت ناکانونی موج مرجع 

برای حالت عدم توازی  نگارتوزیع شدت تمامدهنده نشان

نمودار انحراف معيار این حالت  7و شکل جع باریکه مر

طور که در نمودار با عالمت ستاره جسم همان محلاست. 

 1147، در این حالت در فاصله مشخص شده است

 .استميليمتری صفحه دوربين 

 
 در حالت توازی باریکه مرجع نگارتوزیع شدت تمام: 4شکل 

 
 جعتوازی باریکه مر نمودار مقدار انحراف معيار در حالت: 5شکل 

 
 توازی باریکه مرجععدم در حالت  نگارتوزیع شدت تمام: 6شکل 

 9/10 مقدار ابيراهی ناکانونی 4و  3با استفاده از رابطه 

 :آیدرادیان به دست می

11472

85.2 2

2


W           و
8742

85.2 2

1


W 

  radkWWkW 9.1012  
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 توازی باریکه مرجععدم ار انحراف معيار در حالت نمودار مقد: 7شکل 

استفاده از حسگر هارتمن در محاسبه  -1-4

 دارموج ابیراهیجبهه

ما حسگر  شیهارتمن مورد استفاده در آزما حسگر

با  شرکت پرتو افزار صنعت HWSAP-20هارتمن مدل 

 از اشباع یريجلوگ یبرا ت.اس 20*20روزنه  یهیآرا

 ND لتريف کیتوسط را  زريل هکیحسگر، شدت باردوربين 

 نيدورب یبه جا یتجرب دمانيکم کرده و حسگر را در چ

واره این چيدمان در . طرحميدهینگارها قرار مثبت تمام

 نشان داده شده است. 8 شکل

 
 حسگر توسط موججبهه یناکانون یريگاندازهواره طرح: 8شکل 

 هارتمن

هارتمن ابتدا با استفاده از  حسگر  یراهيسنجش اب یبرا

است  یمرجع حالتدر اینجا و  استمرجع  کیبه ثبت  ازين

. پس از ثبت نشده است جادیموج ادر جبهه یکه ناکانون

ثبت  فاز آن عیموج توزدر جبهه یناکانون ، با ایجادمرجع

با  شدهیريگاندازه یونفاز ناکان عیتوز 9 شکل .شودیم

 .دهدیهارتمن را نشان م استفاده از حسگر

 10 در شکل یتجرب یفاز ناکانون عیتوزاز  یبعد کی هینما

 .رادیان است 3/11مقدار ناکانونی نشان داده شده است و 

 گیرینتیجه -5

نگاری دیجيتالی محوری برای در این مقاله روش تمام

گيری ابيراهی ناکانونی استفاده شد. با توجه به نتایج اندازه

  حسگر هارتمن، مشهود گيری با استفاده ازحاصل از اندازه

 
 ثبت شده با استفاده از حسگر هارتمن یفاز ناکانون عیتوز: 9شکل 

 
: نمایه یک بعدی ابيراهی ناکانونی در چيدمان حسگر 10شکل 

 هارتمن

گيری ابيراهی ناکانونی به است که نتایج تجربی اندازه

گيری به در اندازه پيشنهادی با آن مطابقت دارد. روش

رادیان به  9/10نگاری محوری ابيراهی ناکانونی روش تمام

دست آمد و در استفاده از حسگر هارتمن این ابيراهی 

در حدود رادیان به دست آمده است که اختالفی در  3/11

توان این . با توجه به تطابق نتایج میدرصد با هم دارند 4

های ابيراهی را نيز سایر مرتبهکه آیا مسئله را مطرح کرد 

 ؟نگاری محوری به دست آوردوان با روش تمامتمی
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مرکب  در این مقاله نتایج حاصل از برپایی یک لیزر توان باال با نرخ تکرار باال ارائه شده است. ویژگی بارز این لیزر استفاده از یک بلور

، مقادیر nm 888 در طول موج وات دمش 57باشد. در حالت عملکرد موج پیوسته، تحت به عنوان محیط بهره می 4Nd:YVOای شکل گوه

-با استفاده از مکانیزم کلیدزنی همچنینچند مد تولید شده است. وات برای حالت  4/23و  00TEMهای وات برای عملکرد در حالت 5/19

Q با فرکانس  اپتیکی-کوستو آkHz 200  ، وات به دست آمده است. فاکتور کیفیت لکه نیز برابر با  57وات و توان دمشی  19توان متوسط

 گیری شد. اندازه 00TEMدر حالت  3/1در حالت چند مد و کمتر از  4/2

 .4Nd:YVOبلور  -يزر دمش از انتهال -کوستو اپتيکیآمدوالتور  -Qکليدزنی  -کليد واژه

 

 

Pulsed, single transverse mode, high power and polarized wedge 

YVO4/Nd:YVO4 laser pumped at 888 nm with acousto-optic modulator 

Ali Eskandari1, Amin Ahmadi2, Seyyed Mahdi Mousavi2, Abdollah Alizadeh1  , Mohammad Asadpour1 

 

1- Department of Electrical Engineering, University of Bonab, Bonab 5551761167, Iran, email: alizadeh@bonabu.ac.ir 

2- Shiraz, Shiraz university, collage of science, physics department 

In this paper, the results of a high power and high repetition rate laser have been presented. The significant feature of this 

laser is a composite and wedge Nd:YVO4 crystal as a gain medium. In continuous wave operation, we obtain 19.5 W and 

23.4 W laser under 57 W pump power for TEM00 and multimode operation, respectively. Using acousto-optics Q-switching 

mechanism, 19 W average output power is produced at 200 kHz under 57 W pump power. The beam quality factor is 

measured to 2.4 and 1.3 for multimode and TEM00 operation, respectively.   

Keywords: Q-switching- acousto optics modulator- end pumped laser- Nd:YVO4 crystal. 

 

ای شکل گوه 4Nd:YVO/4YVOلیزر پالسی، تک مد عرضی، توان باال و قطبیده بلور 
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 مقدمه -1

دمش دیودی با نرخ تکرار باال  جامدحالتامروزه ليزرهای 

[. 1های صنعت و دانش دارند]کاربردهای فراوانی در حوزه

 Qتوان از طریق کليد زنی عملکرد در نرخ تکرار باال را می

رژی پایدار فعال به دليل ان Qروش کليد زنی  خصوصاً

اپتيکی -آکوستو Q پالس توليد کرد. در این بين کليد زنی

های با نرخ تکرار و توان قله بهترین روش برای توليد پالس

های دمش عرضی در باشد. در این بين روشباال می

ليزرهای دمش دیودی اکثرا توان قله پایينی دارند و 

در  .[2]دهندکيفيت باریکه ضعيفی را از خود نشان می

های دمش از انتها به دليل همپوشانی باال مقابل سيستم

امکان توليد  ،و نور دمشی )00TEM(بين مد مرتبه اول 

کند. اما به دليل ليزر با کيفيت لکه عالی را فراهم می

های دمش از انتها در تمرکز باالی نور دمشی در سيستم

استرس یک شعاع لکه کوچک، اثرات گرمایی مانند 

و اثرات لنز شدگی گرمایی  1دو شکستی القایی ،حرارتی

و بهره ليزر را کاهش دهد و همچنين  کاراییتواند می

باعث کاهش کيفيت پرتو ليزری و ناپایداری رزوناتور 

توان از بلورهای . برای رفع این مشکل می[3]ليزری شود

 نانومتر 888یا طول موج دمشی متفاوت، خصوصا  رکبم

 . [4]ستفاده کردا 4Nd:YVOبرای بلور 

با شرایط  2در این مقاله ابتدا با انتخاب یک بلور وانادیت

خاص، امکان توليد ليزر کامال قطبيده و همچنين کاهش 

قابل توجه اثرات گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است. 

با چيدمان آزمایشگاهی با طراحی مناسب تشدیدگر 

نتایج  ، برپا شده است وABCDاستفاده از روش ماتریس 

 به دست آمده ارائه شده است.

 تئوری -2

  عملکرد قطبیده -1-2

توان از یک خروجی ليزر می کامل به منظور قطبيده بودن

استفاده کرد. در این حالت به  (1ای مانند شکل )گوهبلور 

 1064ضریب شکست این بلور در طول موج دليل آنکه 

ی عادی و غيرعادی به ترتيب برابر هاراستادر نانومتر 

-(، قطبش1، مطابق شکل )باشدمی 1659/2و  9573/1

                                                           
1- Birefringence 

2- Nd:YVO4 

جهت انتشار  سيل القایی وگسطح مقطع  و  های 

شود که با این امر باعث می .کنندمتفاوتی را تجربه می

یک  ،راستاسازی جهت آینه خروجی با پرتو مورد نظرهم

به طور کامل  را قطبش کامال از بين برود و قطبش دیگر

. در کندسيستم کامال قطبيده عمل می براین. بناحفظ کرد

د، نسبت قطبش انتخاب شو قطبش  اگر حالت این

، کمترین زاویه معادالتشود. مطابق می 100:1بزرگتر از 

 خواهد  درجه 5/1 ورده کردن این شرطآبه منظور بر

 .[4]شد

 

 4Nd:YVO بلور کيشمات -1شکل 

 آنالیز حرارتی -2-2

با ابعاد  4YVO/4Nd:YVOبلور مرکب قاله از یک در این م

3×3×(20+3) mm  استفاده شده  %8/0الیيدگی آو درصد

. معادالت مربوط به توزیع دما در یک بلور مکعبی است

توان در شکل و تحت دمش توسط نور ليزر دیودی را می

توزیع  ،جهت بيان اثرات گرمایی [.3منابع زیادی پيدا کرد]

و  nm808ر در دو طول موج دمشی دما در داخل بلو

nm888  با استفاده از نرم افزار کامسول و روش المان

نشان داده  (2) نتایج در شکل و شده استمحدود بررسی 

وات و شعاع  25. در این شکل توان دمشی برابر با اندشده

ی مورد باشد. پارامترهامی مترميکرو 560لکه دمشی 

طور که دیده . هماناست[ آورده شده 3از منبع] استفاده

به  nm808نسبت به  nm888انتخاب طول موج شود، می

برای  %1/24 از نقص کوانتومی -1دليل برتری دارد:  دو

کاهش  nm888برای دمش  %5/16به  nm808دمش 

اثرات حرارتی محيط بهره  کاهشکه باعث  [3]یابدمی

 nm888 ضریب جذب کمتر در طول موج -2شود. می

شود. تر در طول بلور میدما به صورت متقارن باعث توزیع

 nm888 و nm808دمشی  حداکثر دما در طول موج های

باشد. کلوین میدرجه  325و  460به ترتيب برابر با 

های مطابق انتظار به دليل کاهش قابل توجه گرادیان

فاصله ، nm888 ولی در حالت دمشطدمایی عرضی و 

بسيار  nm808 شنسبت به دم کانونی عدسی گرمایی

. این فاصله کانونی بلندتر باعث راحتی شودمیبلندتر 
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های ليزر و عملکرد پایا در حد توان تشدیدگرطراحی 

دمشی باال و در نتيجه بازده باال و کيفيت لکه عالی 

( فاصله کانونی عدسی گرمایی بلور مورد 3شود. شکل )می

را بر حسب توان دمشی نشان  nm888نظر تحت دمش 

 دهد.یم

 

 نانومتر 808برای دمش  4Nd:YVOالف توزیع دما در بلور -2شکل 

 

 نانومتر 888 دمش یبرا Nd:YVO4 بلور در دما عیتوزب -2شکل 

 

 طول عدسی گرمایی بر حسب توان دمشی ليزر دیود -3شکل 

 چیدمان تجربی -3

( نشان داده 4چيدمان ليزر به صورت شماتيک در شکل )

وات و  60شده است. نور یک ليزر دیودی با بيشينه توان 

از طریق سيستم اپتيکی متشکل  مترميکرو 400قطر فيبر 

از چهار عدسی بر روی بلور وانادیت متمرکز می شود. قطر 

 ميکرومتر 1120لکه دمشی بر روی محيط بهره برابر با 

ت. شکل اسV  تشدیدگرطراحی شده، یک  تشدیدگراست. 

 HRو  nm888در  ARبا پوشش  تخت ینهیک آ 1Mآینه 

نيز یک آینه تخت با  2Mباشد. آینه می nm1064در 

باشد. از یک آینه تخت با  می nm1064در  HRپوشش 

  .به عنوان آینه خروجی ليزر استفاده شده است عبور 30%

 

 چيدمان آزمایشگاهی ليزر مورد استفاده - 4شکل 

، TEM00ر عملکرد بهينه ليزر در مد از آنجا که به منظو

باشد،  7/0نسبت شعاع ليزری به شعاع دمشی باید برابر با 

و از  مترسانتي 12برابر با  )1l(تا ابتدای بلور  1Mفاصله آینه 

انتخاب سانتيمتر  4/13 برابر با )3M )2lانتهای بلور تا آینه 

برای آنکه بتوان  ABCDبا توجه به محاسبات . شده است

 600رسيد، یک شکاف با قطر  TEM00عملکرد به 

از انتهای بلور در  متریسانتی 2و در فاصله  مترميکرو

داخل چيدمان قرار داده شده است. به منظور توليد پالس 

 فرکانسکوستو اپتيکی با آ Q-Switchهای کوتاه نيز یک 

 شده است. دادهدر چيدمان قرار مگاهرتز  24

 یوستهلیزر در حالت پعملکرد  -3-1

( توان خروجی ليزر بر حسب توان جذب شده را 5شکل )

برای دو حالت با حضور و عدم حضور شکاف نشان 

دهد. همانطور که مشخص است، قرار دادن شکاف می

درصد شده است. در توان  20باعث افت توان در حدود 

وات، توان خروجی در حالت چند مدی برابر با  57دمشی 

گيری اندازه 46/23برابر با  00TEMو در حالت  55/19

 درصد 41و  35که متناظر با بازدهی در حدود  شده است،

شود. اگرچه حضور شکاف باعث افت توان شده است می

توان دید، کيفيت لکه به ( می6اما همانطور که از شکل )

 رتوجهی بهبود یافته است و از مقادی ميزان قابل

  دیرمقا به   

رسيده است. نتيجه این قسمت را می توان  

 1.2و کيفيت لکه  55/19با توان بيشينه  00TEMليزر 

دانست.

 

در نمودار توان خروجی ليزر بر حسب توان جذب شده  - 5شکل 

 TEM00در دوحالت چند مد و  محيط بهره
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 TEM00کيفيت پرتو در دوحالت چند مد و  - 6شکل 

 عملکرد پالسی -3-2

جی و ( به ترتيب توان متوسط خرو8( و )7های )شکل

توان قله ليزر را برای چند فرکانس متفاوت نشان 

دهند. توان متوسط ليزر با کاهش فرکانس کاهش می

به  هرتزکيلو 200در  19یابد و به عنوان مثال از مقدار می

ل با کاهش رسد. در مقابمیکيلوهرتز  30در  08/12مقدار 

یابد. دليل این امر کاهش فرکانس توان قله افزایش می

باشد. قابل توجه پهنای پالس ليزر با کاهش فرکانس می

در شکل  های مختلفدر فرکانس این کاهش پهنای پالس

( نشان 10همچنين شکل )است.  نشان داده شده (9)

دهنده پهنای پالس و شکل پالس خروجی ليزر در فرکاس 

باشد، که در فرکانس مذکور پهنای پالس هرتز میکيلو 30

 18نانوثانيه و توان قله خروجی برابر با  22ليزر برابر با 

 کيلووات بدست آمده است.

 

 های مختلفدر فرکانس زريل یخروجمتوسط  توان نمودار - 7شکل 

 بهره طيمحدر  شده جذب توان حسب بر

 

ف بر های مختلفرکانسخروجی ليزر در  نمودار توان قله  - 8شکل 

 حسب توان جذب شده در محيط بهره

 
 های مختلفنمودار پهنای پالس ليزر در فرکانس - 9شکل 

 

 هرتزکيلو 30لس خروجی ليزر در فرکانس شکل پا - 10شکل 

 نتایج -4

آکوستواپتيکی  Q-Switchاز یک  ،جهت پالسی کردن ليزر

24MHz  ی که اغلب در طراحی ليزرها شده استاستفاده

با  شود.ها استفاده میاز این نوع سویيچو صنعتی حکاکی 

توان به این نتيجه بدست آمده می توجه به نتایج عملی

در با قرار دادن یک شکاف در فاصله مشخص  که رسيد

توان می ABCDهای استفاده از ماتریسبا  طول چيدمان

 افزایشای کيفيت پرتو ليزری را به ميزان قابل مالحظه

قابل مشاهده است  (9( و )8های )با توجه به شکل داد و

توان متوسط رغم کاهش علی، که با کاهش فرکانس ليزر

به دليل کاهش پهنای پالس ليزر توان قله  ،خروجی ليزر

  یابد.به ميزان زیادی افزایش می
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حاوی زندر–سنج ماخ ه عنوان میدان خروجی از یک تداخلبافزوده غیرخطی فوتون یشدهجابجاکر  هایحالت، در این مقاله –چکیده 

. در ادامه، به گرددمیمعرفی یافته و حالت خال هستند، تغییرشکل  افزودههای ورودی حالت همدوس فوتونیدانمحیط کر زمانی که م

ها فوتون و پارامتر مندل آن تعداد تلر اعمال و توزیع-شده برای پتانسیل پوشت مطرح، رهیافشدههای معرفیوان تحقق فیزیکی حالتنع

 های غیرکالسیکی در نظر گرفت.توان به عنوان حالتشده را میمعرفی هایحالتدهد نتایج نشان می .شودمیبررسی 

 فوتون، پارامتر مندلتعداد توزیع ، افزودهفوتونهای حالت، شدهجاجابهای کر ، حالتزندر-سنج ماختداخل -کليد واژه

Nonlinear Photon-Added Displaced Kerr States and Their Statistical 

Properties 

Gholamreza Lashkarivand, Gholamreza Honarasa and Hassan Pakarzadeh 

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz 

Abstract- In this paper, nonlinear photon-added displaced Kerr states are introduced as the output field of a Mach-Zehnder 

interferometer including the Kerr medium when the input fields are the deformed photon-added coherent state and the vacuum 

state. As the physical realization, the presented approach is applied to the Poschl-Teller potential and their photon number 

distribution and Mandel parameter are studied. The results show that the introduced states can be considered as the nonclassical 

states. 

Keywords: Mach-Zehnder interferometer, Displaced Kerr state, Photon-added coherent states, Photon number distribution, 

Mandel Parameter 

 هاآن آماریهای افزوده غیرخطی و ویژگیی فوتونشدهجاجابهای کر حالت

 و حسن پاکارزاده غالمرضا هنرآسا، غالمرضا لشکری وند

 شيراز ،شيراز صنعتی دانشگاه ،فيزیك دانشکده
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 مقدمه -1

های تابشی در ميدان های غيرکالسيکیامروزه ویژگی

اپتيك کوانتومی به دليل کاربردهایی که در حوزه اطالعات 

کوانتومی، مخابرات کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی و ... 

های حالت، از اهميت فراوانی برخوردارند. تعميم [1]دارند

 های غيرکالسيکی گرددتواند باعث بروز ویژگیمیهمدوس 

های حالتشکل ده از یك تابع غيرخطی برای تغييراستفا و

های همدوس های حالتهمدوس، از مهمترین تعميم

های که به این حالت شوداستاندارد محسوب می

 [.2]گویندهای همدوس غيرخطی مییافته، حالتتعميم

الت ، حیافتهعميمتاز حالتهای همدوس دیگر یکی 

کارگيری مکرر عملگر خلق فوتون افزوده است که با بهفوتون

ها آید. این حالتدست میبهلت همدوس های حاروی پایه

چند سال  [ و3]معرفی  1999توسط اگروال و تارا در سال 

 محقق[ به طور تجربی 4بعد بوسيله زاواتا و همکارانش]

منجر  تواندمی های گاوسی. افزودن فوتون به ميدانشدند

 [.5]غيرکالسيکی شود هایبروز و نمایش ویژگیبه 

 2011در سال یافته  شکلتغيير افزودههای فوتونحالت

های غيرکالسيکی آن مورد بررسی معرفی گردید و ویژگی

غيرخطی که  شدهجابجاهای کر . اخيرا حالت[6قرار گرفت]

و حالت خال  افزودهز تداخل بين یك حالت همدوس فوتونا

حاوی محيط کر به دست  زندر-سنج ماخدر یك تداخل

 .[7آیند معرفی شده است]می

های با در نظر گرفتن حالتبرای اولين بار، ، مقالهدر این 

عنوان حالت ورودی شکل یافته، بهتغيير یافزودهفوتون

زندر، -سنج ماخدر یك تداخل هامحيط کر و قراردادن آن

افزوده فوتون شدهجاجابهای کر دسته متمایزی از حالت

 آماریهای و سپس ویژگی معرفی، (NDKS)غيرخطی

 .ها بررسی می شودآن

افزوده ی فوتونشدهجاجابهای کر حالت -2

 غیرخطی

عملگر  هایحالتهویژعنوان بهغيرخطی  همدوس هایحالت

ˆˆ)ˆ(ییافته نابودی تغييرشکل nfaA   که در آن)ˆ(nf 

aanتابعی از عملگر تعداد  ˆˆˆ † شونداست، تعریف می

ff
A  ˆ[28و]. های همدوس حالت

مرتبه عملگر خلق  pیافته از اعمال تعميم افزودهفوتون

به صورت  های همدوس غيرخطیبر حالت تغييرشکل یافته

 [:6آیند]دست میزیر به

(1)       
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ك طرح آزمایشگاهی بر اساس یضریب بهنجارش است. 

کر در  خطیزندرکه شامل یك محيط غير-ماخ سنجتداخل

دهنده فاز در شاخه دیگر یك شاخه و یك انتقال

ی های کر جابجاشدهحالتتواند ، می(1)شکلاست

حالت همدوس  وجود آورد.غيرخطی را به افزودهفوتون

یشکل یافتهی تغييرافزودهفوتون
f

p,  با حالت خالء در

شکافپرتو
1BS 

ی باالی و در شاخه تداخل کرده

سنج، پس از عبور از یك محيط کر با ثابتتداخل

 /2 L  (L  کرطول محيط، در محيط  سرعت فاز

شدگی مرتبط با پذیرفتاری مرتبه سوم ضریب جفتو کر

ˆ)(کنشو با عملگر تحول در تصویر برهم (محيط کر kU 

در شاخه پایين  .دوشمیبه یك حالت کر غيرخطی تبدیل 

فوتون از حالت همدوس  pشکاف متوالی، پرتوp با گذر از 

ود و با عبور از یك شکم می شکل یافتهی تغييرافزودهفوتون

شکاف فاز، در پرتو یدهندهانتقال
2BS باالی با شاخه 

آميخته و حالت ميدان خروجی درهم
fNDKS  را ایجاد

 نماید.می

 

با  شدهاجابجحالت کر غيرخطی  یوارهطرح: نمایی ساده از 1شکل 

 .و حالت خال شکل یافتهتغيير یافزودهورودی حالت فوتون

شکاف پرتو خروجی از پرتو کنشبرهماگر 
1BS  با محيط کر
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را با هاميلتونی سنج ی باالی تداخلدر شاخه خطیغير
22†† aaaaH    ؛ حالت خروجی [7] بيان کنيم

13 به صورت از محيط کر  )(ˆ  kU دست به

ˆ)ˆ1[( ه در آنآید کمی
2

exp[)(ˆ  nniU k
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فوتون توسط  pی دیگر، پس از بيرون کشيدن در شاخه 

، در متوالی که ضرایب عبور باالیی دارند هایشکافپرتو

و در ( ) شودمیفاز  جابجاییدچار دهنده فاز انتقال

خطی غير یافزودهبا حالت کر فوتون 2BSشکافپرتو

افزوده ی فوتونشدهجابجا کر و حالت کندمیتداخل 

 2BSشکاف پرتوچنانچه  را ایجاد خواهد کرد. غيرخطی

)1(باالیی داشته باشدبازتابندگی  rوخيزهای ، افت

و  ردی پایين در خروجی نهایی تاثير ندامی شاخهوکوانت

می کند  ی کالسيك را بازیفقط نقش یك نيروی محرکه

 اییجابجی عملگر که به وسيله

)exp()(ˆ *† aaD   حالت [. 9شود]توصيف می

 :آیدبه دست میخروجی به صورت زیر 

(4)  
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 های آماریویژگی -3

کند تا با این امکان را فراهم می nf)ˆ(تابع غير خطی 

انتخاب مناسب آن برای هر سامانه فيزیکی، پارامترهای 

در  استاندارد مربوط به آن سامانه را محاسبه وتحليل کرد.

توزیع تعداد فوتون و پارامتر دو ویژگی آماری این مقاله، 

های متنوعی در که کاربرد تلر -پتانسيل پوشمندل را برای 

 ایم.مورد مطالعه قرار دادههای مختلف فيزیکی دارد را زمينه

متناظر با این پتانسيل به صورت  خطیغير تابع

ˆ( )f n n   2 و  [.10شود]میدر نظر گرفته 

 پارامتر مندل  -1-3

1پارامتر مندل که به صورت 

22





n

nn
Q 

ها را از آمار تانحراف توزیع حال ميزان، شودتعریف می

متناظر با توزیع 0Qدهد؛ به طوریکه  پواسونی نشان می

متناظر با توزیع 0Qفراپواسونی)حالت کالسيکی(،

یع متناظر با توز0Qزیرپواسونی)حالت غيرکالسيکی( و

باشد. با محاسبه مقادیر می پواسونی)حالت همدوس(

افزوده ی فوتونشدهجابجاروی حالت کر  داشتیچشم

 آید.دست میشده پارامتر مندل بهمعرفی غيرخطی

نمایش  نحوه تغييرات پارامتر مندل بر حسب  2در شکل 

که 0pشود که در حالت داده شده است. مشاهده می

شده وتون برانگيختهمعادل یك حالت کر جابجاشده بدون ف

و  شودمیمنفی  مندل برای تمام مقادیراست، پارامتر 

این رفتار  pدهد. با افزایش زیرپواسونی از خود نشان می آمار

 گردد.های کوچکتر متمایل میبه سمت

 

و pبرای مقادیر مختلف : پارامتر مندل به صورت تابعی از2شکل 

1 ،23و. 

 توزیع تعداد فوتون -2-3

های کليدی هر حالت از ویژگیاحتمال یافتن فوتون 

 :[11ی زیر]با استفاده از رابطه .می استوکوانت
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و pبرای مقادیر مختلف: توزیع تعداد فوتون  3شکل 

2.0. 

برای مقادیر  nبرحسب تعداد فوتون  NDKSP، 3در شکل

رسم شده است.  2.0و پارامتر محيط کر pمختلف 

)در   pشود آمار فوتونی با افزایش همانطور که مشاهده می

تر دارند(، باعث جایگزیده پواسونیای که رفتار زیرمحدوده

پس از وارد  pها شده و با افزایش بيشتر شدن توزیع فوتون

تر ی فراپواسونی، توزیع فوتون گستردهشدن به محدوده

نوسانی و نامنظم شده که و به تدریج این توزیع،  شودمی

 تواند ناشی از تداخل در فضای فاز باشد.می

 گیرینتیجه -4

 افزودهفوتون یشدهجاهای کر جابحالت دراین مقاله

از تداخل یك حالت  هااین حالت .گردید معرفیغيرخطی 

 سنجیك تداخل یافته با حالت خال درافزوده تعميمفوتون

 با بررسیشوند. زندر حاوی محيط کر ساخته می-ماخ

ل و توزیع فوتون برای حالت هایی مانند پارامتر مندویژگی

ها رفتار این حالتشود که ، مشاهده میشدهارائه

ها را به توان آندهند و میکالسيکی از خود نشان میغير

 های غيرکالسيکی در نظر گرفت.عنوان حالت
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 کوتاه.فوق لیزر گیری پهنای تپو اندازه BBOغیرخطی  خواص بلور

 

 2، مهدی موسوی3، صدیقه ملک محمدی2، حمید نادگران1، ابراهیم صادقی1الهام نقدی

 گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج، ایران 1

 گروه فیزیک، دانشگاه شیراز، ایران 2

 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، ایران 3

نانومتر بررسی شده است.  800های فوق کوتاه با طول موج تپدوم مؤثر از  هماهنگ، جهت تولید BBOغیرخطی  خواص نوری بلور -چکیده 

تعیین شده است. بلور مورد نظر در  و شرایط جورشدگی فاز برای این بلور  Walk-offضریب مؤثر غیرخطی، واگرایی مجاز، تغییرات زاویه 

به کار برده شده و سیگنال خودهمبستگی مرتبه دوم  Ti:sapphireگیری پهنای زمانی تپ لیزر ساز تداخلی برای اندازهسامانه خودهمبسته

 گیری شده است.اندازه

 ساز تداخلی.مبستهخوده، دوم هماهنگتوليد ، BBOبلور  -کليد واژه

 

 

BBO nonlinear crystal properties and measurement of pulse duration of 

ultra-short laser.  

E. Naghdi1, E. Sadeghi1, H. Nadgaran2, S. M. Mohammadi3, M. Mousavi2 

1 Department of physics, Yasuj University, Yasuj, Iran  

2 Department of physics, Shiraz University, Shiraz, Iran  

3 Department of physics, Isfahan University, Isfahan, Iran  

Abstract- The nonlinear optical properties of BBO for second harmonic generations of femtosecond laser pulses at 800 nm 

were investigated. The effective nonlinear coefficient, angular acceptance, walk-off angle and effective phase matching 

conditions have been reported. The crystal has been used for generating of Ti:Sapphire second harmonic and it's pulse duration. 

Keywords: BBO crystal, Second harmonic generation, Interferometric autocorrlation. 
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 مقدمه -1

 یدرست کدر مرتبط، یهارشته و زريل یتکنولوژ توسعه با

تر مهم یرخطيغ هایبلور یساختارهای و ویژگی روابط از

ه چگالی ی از جملالکترونيکخصوصيات شده است. 

 یها و خواص اپتيکالی حالتالکترونی، ساختار نواری، چگ

-ها میها منجر به رفتارهای متفاوتی در آنمتفاوت در بلور

 هماهنگتوليد  کاربردهای مهم این بلورها،یکی از شود. 

-ليزرها، با پهنای زمانی و طول از امواج اصلی (SHG) دوم

رفتارهای غيرخطی نوری،  نينهمچ. موج گوناگون است

های نوری دارند. از جمله کاربرد فراوانی در پردازش سيگنال

توان به مدوالسيون دامنه و فرکانس، مقایسه، اصالح می

های جمع های باالتر یا فرکانس هماهنگشکل تپ، توليد 

از  . بازده و کيفيت باالی نور خروجیو تفاضل اشاره کرد

ذاتی آن در بدست آوردن نتایج بهينه  خصوصيات بلور و

های غيرخطی و توليد بسيار مؤثر است. در این مقاله ویژگی

SHG  ليزر ازTi:sapphire  در بلورBBO گيری جهت اندازه

 بررسی شده است. کوتاهليزر فوقپهنای زمانی تپ 

  SHG دوم هماهنگفرآیند تولید  -2

به قطعه تابيده  ای نور با فرکانس زاویه  SHG فرآیند در

ای شود و در اثر خواص غيرخطی، نوری با فرکانس زاویهمی
2 شود. در ماده توليد میSHG به دو روش تقسيم می-

دوم با  هماهنگ، دو فوتون با قطبش یکسان Iشود. در نوع 

، دو II(. در نوع eeoیا  ooeکنند )قطبش عمود توليد می

oeo کنند )توليد می  SHGفوتون با قطبش عمود بر هم 

oee, eoo,  یاeoe[ )1 برای توليد .]SHG   از سيگنال پایه

دو شرط باید برقرار شود. شرط اول بقای انرژی است. دو 

با هم یک فوتون با انرژی  های متناسب با فوتون با انرژی

بقای اندازه  کند. شرط دومتوليد می 2متناسب با 

است. اگر اندازه حرکت نور ورودی  حرکت
pk  و اندازه

دوم  هماهنگحرکت نور خروجی در 
sk  باشد شرط

02توان به صورت جورشدگی فاز را می  ps kk  بيان

 . از آنجایی کهاستکه شرط جورشدگی فاز کامل  کرد،
2 p or s

p or s

p or s

n
k




 است (n  ضریب شکست و  طول موج

به ترتيب مربوط به نور ورودی و  sو  pنور است که اندیس 

 بنابراین باید باشند.(خروجی می
s pn n  باشد. با توجه به

ی پاشندگی در ماده، برقراری این شرط بعيد است پدیده

زیرا در اغلب موارد با افزایش فرکانس، ضریب شکست ماده 

یابد )نيز افزایش می
p sn n یک راه حل برای برطرف .)

کردن مشکل جورشدگی فاز، استفاده از دوشکستی بودن 

های مختلف ست آن برای قطبشماده است که ضریب شک

توان با انتخاب جهت قطبش نور نوری متفاوت است و می

 به جورشدگی فاز کامل رسيد و زاویه برش مناسب ورودی

[1-3].  

 از خانواده بورات BBOبررسی بلور  -1-2

UV ناحيه در یکاف تيشفاف ليبدلهای بورات بلورخانواده 

 باال، پایداری حرارتی ،بزرگ ینور یرخطيغ بیضرا ،

یکی از  باال پذیریبيآس و آستانه های مکانيکیویژگی

 UVفرکانس در ناحيه ها برای تبدیل کارآمدترین بلور

 استبلور برجسته از این خانواده  4O2BaB(BBO)ند. تهس

پهنای باند طيفی وسيع و گاف نواری بزرگ باعث شده . [1]

توليد های غيرخطی از این بلور برای نسبت به دیگر بلور

ضرایب شکست  های نسبتاً کوتاه استفاده شود.موجطول

 [.1آیند ]غيرعادی از ضرایب سلمایر بدست میعادی و 

وجود ساختار کریستال غيرخطی و وجود آن عامل اصلی به

کوتاه گيری تپ فوقدر سامانه اندازه SHGآورنده سيگنال 

 موجکه طول Ti:sapphire ليزر  SHGتوليد  جهت است.

را  های اپتيکی این بلوراست ویژگی nm800آن  مرکزی

-. در ادامه چيدمان آزمایشگاهی و نتایج اندازهبررسی کردیم

آورده شده نيز  این ليزر کوتاهگيری پهنای زمانی تپ فوق

 است.

 BBO [2-1] بلور و ساختاری : ویژگی فيزیکی1جدول 

(nm)3500- 190 گستره شفافیت 

Trigonal  الکترونیساختار 

(eV)6.42 گاف انرژی 

 نوع بلور تک محوری منفی

)Co(1095 دمای ذوب 

) 2GW/cm(10 
آستانه آسیب لیزری 

ns1.3nm, 1064@ 

 BBOهای غیرخطی سازی ویژگیشبیه -2-2

در محدوده طول موجی  IIو  Iبرای نوع زاویه جورشدگی فاز 

روابط ) داده شده است( نمایش 1در شکل ) m2تا  0

. (ها استمورد استفاده از مراجع ذکر شده در زیر شکل

تأکيد بر اندازه ضریب مؤثر ا خطی بانتخاب یک ماده غير

ویژگی، ثر غيرخطی به ؤضریب م .گيردغيرخطی صورت می
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غيرخطی و نوع  بلور، جهت انتشار پرتو در بلورساختار 

 بررسی شده است 2که در شکل  داردقطبش پرتوها بستگی 

رابطه  غيرخطیبا توان دوم ضریب مؤثر  SHGشدت نور )

 . (مستقيم دارد

 

 .[3و1] SHGجهت توليد  BBOفاز بلور  جورشدگی: نمودار 1شکل 

 

 BBO برای بلور موجثر غيرخطی نسبت به طولؤتغيير ضریب م: 2 شکل

 .[4و1]

باید بررسی شود زاویه  SHGکه برای توليد  مهم اثر یک

off-Walk افتد که بردار به این دليل اتفاق می است و

پوئينتينگ موج غيرعادی منتشر شده در بلور دوشکستی، 

اثر بازده تبدیل نور این با بردار انتشار آن موازی نيست. 

پرتوهای عادی و غيرعادی که  وکند غيرخطی را محدود می

 هنگامی که از موازی هستند،راستا و انتشار هم دارای بردار

شوند که این کاهش کامالً از هم جدا می کنند،عبور میبلور 

همپوشانی فضایی دو موج را به دنبال خواهد داشت و منجر 

به کم شدن بازده در هر فرآیند ترکيب غيرخطی که شامل 

پارامتر مهم دیگر  .(3شود )شکل چنين امواجی هستند می

برای دستيابی به بازده تبدیل و توان خروجی باال در فرآیند 

SHG  .پهنای پذیرش جورشدگی فاز طيفی و فضایی است ،

این پارامترها دامنه تغييرات جورشدگی فاز برای گستره 

کنند )شکل فضایی و طيفی باریکه ورودی را تعریف می

ا استفاده از بلور ب nm800از ليزر  SHGجهت توليد  (.5و4

BBO با توجه به نتایجی که از نمودارها بدست آمد ،

دارای ضریب که  29.2با زاویه  I (ooe)جورشدگی فاز نوع 

 کوچکتر off-Walkزاویه و همچنين  بزرگتر مؤثر غيرخطی

 کنيم.است را انتخاب می

 

 .[4و1] های متفاوتموجطول در بلور Walk-off: تغيير زاویه 3شکل 

 

 .[4و1]های متفاوتموجواگرایی مجاز بلور برای طولتغيير : 4شکل 

 

 I[1.]  نوع  BBOمجاز بلور پهنای پذیرش طيفیتغييرات : 5شکل 

ه تبدیل، پهنای باند طول بلور به دليل اینکه با بازد

های پاشندگی سرعت گروه و عدم و پدیده جورشدگی فاز

-در اندازه یدارد عامل مهم رابطه جورشدگی سرعت گروه

هر چه طول بلور  .کوتاه استفوق تپپهنای زمانی  یگير

برای  .کمتر باشد پهنای باند پذیرش طيفی بيشتر است

کوتاه به دليل داشتن پهنای طيفی وسيع در ليزرهای فوق

با ضخامت در مرتبه  دود چند نانومتر نياز به بلورح

 (SHGبيشترین بازده  باطولی طول بهينه ) .ميکرومتر داریم

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

X: 0.8

Y: 41.67

Wavelength (um)

P
h

a
se

 m
a

tc
h

in
g

 a
n

g
le

 (
d

e
g

r
e
e
)

X: 0.8

Y: 29.18

BBO

Type II (eoe)

Type I (ooe)

0.5 1 1.5 2
0

0.5

1

1.5

2

2.5

X: 0.8

Y: 1.897

Wavelength (um)

d
e
ff

 (
p

m
/V

)

X: 0.8

Y: 1.239

BBO

Type II (eoe)

Type I (ooe)

0.5 1 1.5 2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Wavelength (um)

W
a

lk
 o

ff
 a

n
g

le
 (

m
r
a

d
)

X: 0.8

Y: 76.74

X: 0.8

Y: 67.93

BBO

Type II (eoe)

Type I (ooe)

0.5 1 1.5 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Wavelength (um)

A
n

g
u

la
r
 a

c
c
e
p

ta
n

c
e
 (

m
r
a

d
.c

m
)

X: 0.8

Y: 0.5314

X: 0.8

Y: 0.324

BBO (ooe)

BBO (eoe)

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


   1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

144 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

هایی با شکل فرضی تپمتفاوت برای  تپبه ازای پهنای 

 مورد نظر شبيه سازی شده است. گاوسی برای بلور

 
 .[3و1]تپ متفاوت پهنای زمانی بر حسب ربلو طولتغييرات : 6شکل 

 نتایج تجربی -3-2

گيری کوتاه،  اندازههای فوقتپ SHGیکی از کاربردهای 

مرتبه  (Autocorrelator) سازخودهمبستهدر  تپپهنای 

گيری پهنای زمانی اندازه جهتابزاری  که دوم است

کوتاه است. پاسخ زمانی سریعترین ليزرهای فوق

این توانایی ا در حد چند پيکوثانيه است بنابرآشکارسازها تنه

رو در ی در حد فمتوثانيه را ندارند. از اینیهاتپگيری اندازه

گيری یک ابزار مناسب جهت اندازه کوتاهوقف کنار هر ليزر

-. چيدمان آزمایشگاهی خود[5و3] نياز است آن تپپهنای 

برپا  SHG یند غيرخطیآساز تداخلی بر مبنای فرهمبسته

 m ضخامتو  29.2با زاویه برش  Iنوع  BBOبلور  .شد

 SHGنازکترین بلور موجود در آزمایشگاه برای توليد  200

 استفاده شد fs30 تپو پهنای  nm800ليزر با طول موج 

در صورتی که ضخامت الزم برای برآورده کردن شرط 

تخمين زده  m60حدود fs30 جورشدگی فاز برای تپ

. این بلور دارای تحمل دمایی باال، جذب اندک و شده است

و  است ميکرومتر سختی مناسب برای برش در ضخامت

بنابراین گزینه  در ناحيه آبی کاربرد دارد SHGبرای توليد 

 ساز تداخلی است.مناسبی برای کاربرد در خودهمبسته

-باید نور در طولخودهمبستگی گيری سيگنال برای اندازه

فيلتر کرد و فقط نور آبی را  به طور کامل را nm800موج 

 TPM( tube photo multiplier(با استفاده از یک 

را ثبت کرد. با  خودهمبستگیآشکارسازی و سيگنال 

، پهنای تپاین سيگنال و فرض شکل  FWHMاستفاده از 

شود. ميزان پاشندگی سرعت گروه ليزر محاسبه می تپ

شود، ليزر می تپشدگی های اپتيکی که موجب پهنالمان

-ليزر اعمال می تپگيری محاسبه و تصحيحات در اندازه

را نشان  مرتبه دومسيگنال خودهمبستگی  7شکل  شود.

با فرض گاوسی برابر  ليزر تپمقدار پهنای زمانی دهد. می

fs39 که به دليل استفاده از بلور با طول  بدست آمد

قعی بزرگتر نامناسب پهنای تپ بدست آمده از مقدار وا

  است.

 
 .[5و3] و چيدمان تجربی : سيگنال خودهمبستگی ثبت شده7شکل 

 گیرینتیجه -3

برای  BBOدر بلور  SHGیند غيرخطی آدر این مقاله فر

با توجه به نتایجی . شدبررسی  fs30 تپپهنای گيری اندازه

هت جرا  Iفاز نوع  جورشدگیکه از نمودارها بدست آمد 

SHG ضخامت نازک بلور منجر به کاهش کنيمانتخاب می .

 PMTشود و نور آبی توليد شده توسط می SHGبازده 

  آشکارسازی شد.
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، میدان داخلی الزم را ایجاد GaNور الیه ای از جنس بل  شاتکی نامتقارن بر رویبا استفاده از دو اتصال  تراهرتز  در این منبع -چکیده 

مانی گوسی گردد، که یکی از مزایای این ساختار است. سپس با تابش یک پالس زبا این کار نیاز به بایاس خارجی حذف می کرده ایم.

عامل س ورودی تغییرات زمانی سریع پالشویم. ن منطقه فعال میها دروبر روی نیمه هادی باعث تولید حامل  nm 350باریک با طول موج 

مت کف سهرتز به باشد. این جریان متغیر با زمان باعث تولید و انتشار میدان تراتولید فرکانس های باال در جریان تراهرتز تولیدی می

 .شودم میبه روش عنصر متناهی انجاو  ها دو بعدیاین مقاله، شبیه سازیگردد. در افزاره می

   خودبایاس ،GaN، نوررسانا، تراهرتز -کلید واژه

 

 

Simulation and design of a photoconductive self-bias antenna based on GaN 

with dis-similar schottky contacts 

Pouya Torkaman, Sara Darbari, Mohamad Javad Mohamad-Zamani 

Tarbiat modares university,Tehran  

Abstract-in this paper we introduce a photoconductive terahertz antenna. This emitter consists of asymmetric Schottky 

contacts on GaN layer, inducing an internal electric field. By radiating a short pulse with the wavelength of 350 nm, carriers 

are generated in the photoconductive active region. Rapid transition in the incident laser pulse, results in generation of high 

frequency components in the generated electric current. The resulted time varying current generates the THz radiation toward 

the bottom of the device. 

Keywords: GaN- photoconductive- self-bias- antenna- terahertz. 

 

 

 

ز ابا استفاده  ،GaNبر اساس  خودبایاس تراهرتزطراحی و شبیه سازی آنتن نوررسانا 

 سد شاتکی نامتقارن

 پویا ترکمان، سارا درباری کوزه کنان، محمد جواد محمد زمانی 

 تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده برق و کامپیوتر
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 مقدمه -1

تن مواج تراهرتز استفاده از آنیکی از روش های تولید ا

 باشد. در این روش بر روی بستری ازهای نوررسانا می

ی نرژاز گاف ا انرژی بزرگترجنس ماده نور رسانا پالسی با 

اعث ده بتابانیم. این نور تابیده شر روی آن مینیمه هادی ب

با  هااین حاملشود. تولید حامل ها درون منطقه فعال می

 استفاده از میدان الکتریکی حرکت کرده و باعث تولید

 ،مشکل اصلی این روش تولید .]1[گردندموج تراهرتز می

ای هیلوولت در افزاره نیاز به بایاس های در حدود چند ک

ر حتمال اتصال کوتاه شدن دگیر بزرگ و یا انوربا سطح 

 همانگونه که در مقاالت باشد.ای میشانه هایافزاره

، منبع نوررسانا بدون ]2[پیشین نشان داده شده است

ند وانبایاس با اتصاالت شاتکی با ارتفاع سد متفاوت، می ت

 وهای نوری تولید شده را جداسازی کرده به خوبی حامل

ها با سرعت زیاد به سمت اتصاالت ملباعث حرکت حا

ه زارفلزی شود. در عین حال از امکان اتصال کوتاه شدن اف

 نیز جلوگیری نماید.

 معادالت حاکم -2

حفره در  -بر روی افزاره، جفت الکترون رلیز با تابیدن نور

شود. برای یک لیزر گوسی با داخل نیمه هادی تولید می

توزیع شدت ، fs 100و پهنای زمانی  nm 350طول موج 

بدست  با حل معادالت ماکسول و سپس ،در داخل افزاره

، حاصل می (1)( از رابطه avs) 1بردار پوینتینگ آوردن

 :]1[شود

(1)  )Re(
2

1 *HESav  

های میدان الکتریکی و به ترتیب فازور Hو   Eکه

طه از راب Wچگالی توان  باشند. توزیعمغناطیسی نوری می

 :]1[شودمحاسبه می( 2)

(2)         avsw . 

( از رابطه avGها )و در نهایت متوسط نرخ تولید حامل

 :]1[گرددمحاسبه می (3)

(3)       



h

w
Gav  

                                                           
 

1 oynting vectorP 

بازدهی  طول موج نور و  ثابت پالنک  hکه در آن 

د های تولیپس از محاسبه نرخ حامل باشد.می کوانتومی

-یمها به کار این نرخ را در معادالت انتقال حامل ،شده

 هایاده از آن جریان تراهرتز و میدانبریم و با استف

در  م.ینمایبه میالکتریکی در حوالی منطقه فعال را محاس

یان برای محاسبه جر Drift-Diffusionاز مدل  این مقاله

 تراهرتز نوری استفاده شده است.

 ساختار افزاره -3

 یابر اسیبدون با یاز افزاره یدو بعد ینما 1-در شکل

با  رهافزا نیداده شده است. در ا شیموج تراهرتز نما دیتول

ود وج قیعا هیال کیآنها  نیاستفاده از دو فلز متفاوت که ب

 یبا ارتفاع متفاوت بر رو یجفت سد شاتک کیدارد، 

 .مینموده ا جادیا GaNاز جنس  یبستر

 
 ساختار یک سلول از افزاره -1شکل 

 nm 350بر روی این افزاره یک پالس نوری به طول موج 

ت های تولید شده در داخل افزاره تحتابانیم. حاملمی

 ع سد شاتکی درون افزارهمیدان ناشی از اختالف ارتقا

نمایند. در حرکت کرده و جریان تراهرتز را تولید می

جدول زیر متغیر های به کار رفته در شبیه سازی، به 

 نمایش درامده است. 
 . متغیر های شبیه سازی افزاره1جدول 

 متغیر مقدار

nm   900  طول یک سلول(Z) 

nm  100 ضخامت اتصال فلزی(h) 

nm  50 فاصله ب(ین دو اتصالs) 

nm  200 (عرض اتصالK) 

  µm 1    ضخامت افزاره(L) 

2/ mw   400 شدت نور لیزر 

fs  100 طول پالس لیزر 

ns  10 هاحامل 2طول عمر 

svmc ./.  الکترون 3موبیلیتی 400 2

                                                           
 

2 Life time 
3 Mobility 
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]3[ ٍeV 1.11 1ارتفاع سد شاتکیM 

]3[ ٍeV 0.56 2ارتفاع سد شاتکیM 

 نتایج شبیه سازی -4

همانطور که پیشتر گفته شد، در این افزاره از دو فلز با   

اکنون با بررسی  سد شاتکی متفاوت استفاده شده است.

الکترواستاتیک افزاره به دلیل استفاده از سد شاتکی 

نوار هدایت برای  الف-2. در شکل پردازیمنامتقارن می

   حالتی که هر دو فلز یکسان هستند و سد شاتکی هر دو

eV 1.11 =φ ب حالتی که فلز -2باشد و در قمستمی

2M سد شاتکی معادلeV 0.56=φ برای  داردnm 1=y 

 .رسم گردیده است

 

 

زمانی که دو فلز  نوار هدایت )الف( برای دو فلز مشابه )ب(-2شکل

 متفاوت باشند

های الکتریکی متناظر ب میدان-3الف و-3 هایو در شکل

مشخص  همانگونه که از شکل .بینیمرا می 2-شکلبا 

میدان الکتریکی جهت ،ز یکسان هستندلفوقتی هردو. است

گردد که جریان های تولیدی در دو طرف به شکلی می

ده و یکدیگر را اتصاالت در خالف جهت یکدیگر حرکت کر

در حالی که وقتی هر دو فلز متفاوت اند  .کنندخنثی می

-جریان ها در جهت یکدیگر بوده و یکدیگر را تقویت می

ان الکتریکی نیز بسیار ی میداز طرف دیگر اندازه .کنند

پس از این مرحله با تغییر فاصله بین دو  گردد.بزرگتر می

احیه مجاز برای اتصال و اندازه ارتفاع سد شاتکی ها ن

حداکثر  GaNدر مورد  .وریمآمیطراحی را به دست 

میدان الکتریکی مجاز قبل از شکست الکتریکی 
m

V


 

با خط چین مشخص شده  4-باشد که در شکلمی 330

 است.

 

 

میدان الکتریکی در دو راستا )الف( برای دو فلز مشابه )ب( -3شکل

 تفاوت باشندزمانی که دو فلز م

 

منطقه مجاز برای انتخاب فاصله بین دو اتصال و اختالف سد -4شکل

 شاتکی

-که مشخصات آن در جدول ،رین ناحیهپس از انتخاب بهت

اورده شده است. نرخ تولید حامل ها در اثر تابش پالس  1

قابل مشاهده  5-. این نرخ در شکلکنیمرا محاسبه می

ها در تولید حاملنرخ  نیمبیهمانگونه که از شکل می .است

که دقیقا در  ،رسدلبه فلزات به بیشترین مقدار خود می

نقطه ای است که بیشترین میدان الکترو استاتیک در آن 

ها با به کار پس از محاسبه نرخ تولید حامل قرار دارد.

-جریان درون افزاره را محاسبه می ،بردن معادالت جریان

موج جریان ایجاد شده  با توجه به این که طول کنیم.

توان می ،داخل افزاره بسیار بزرگتر از طول افزاره است

بدون در نظر گرفتن اختالف فاز در جریان های نقاط 

 6-در شکل مختلف داخل افزاره آنها را با هم جمع کرد.

 کنیم.جریان را مشاهده می

 

 

 )الف(

 

 (ب)

 

 )الف(

 

 (ب)
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 ها درون افزارهنرخ تولید حامل-5شکل

 

 ک افزاره واحد.جریان در داخل ی 6-شکل

با توجه به کوچک بودن جریان تراهرتز نیاز به طراحی یک 

تا بتوانیم توان خروجی را به  .آرایه از افزاره وجود دارد

الف توزیع دو -7مقدار مورد نیاز افزایش دهیم. در شکل 

ب کل جریان را -7بعدی دو مولفه جریان و در شکل 

 کنیم.مشاهده می

 

 

ی یک واحد از آرایه افزاره)الف(مولفه های جریان جریان برا 7-شکل

 در افزاره)ب( جریان کل درون افزاره

همانگونه که از شکل مشخص است این جریان در راستای 

افزایش پیدا  (Y) نسبت به عرض افزاره (x) طول افزاره 

از کرده است که ناشی از میدان موثر در این راستا است. 

فزاره که جریان موثرتری روی جریان در راستای طول ا

از این پالس را محاسبه و در  است میدان تشعشی ناشی

کنیم. در این شکل میدان تشعشی رسم می 8-شکل

 تراهرتز در حوزه زمان و فرکانس آورده شده است.

 

 

)الف( درحوزه زمان )ب( تبدیل فوریه  میدان تشعشی تراهرتز 8-شکل

 آن.

فزاره را با تغییر عرض در نهایت نیز بهترین طول برای ا

رسم 9-که در شکل آوریمافزاره محاسبه و به دست می

 .گردیده است

 

 بهترین عرض افزاره برای بیشترین جریان در آرایه. 9-شکل

 گیرینتیجه -5

از  گیری از میدان داخلی ایجاد شدهبهرهبا در این پژوهش 

بر پایه سد شاتکی نامتقارن یک آنتن پالسی تراهرتز را 

GaN همچنین با آرایه  .طراحی و شبیه سازی نمودیم

 بهبود بخشیدیم.جریان را افزایش و توان را سازی ساختار 
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ز روش ها برای افزایش بازده نوری افزاره های سلول خورشیدی مبتنی بر نانو ساختار، استفاده از فرآیند تکثیر اکسیتونی یکی ا –چکیده 

(MEG .می باشد که در آن تحت شرایط معینی به ازای جذب یک فوتون چندین اکسیتون ایجاد می شود ) با روش بس ذره له حاضر مقادر

نشان می  شبیه سازی هانتایج  پرداخته ایم.رآیند تکثیر اکسیتونی فبر  PbSe صفربُعدی به بررسی تاثیر ابعاد نانوساختار EOM-CCSDای 

 داشته، اما می تواند باعث تقویت طیف جذب نوری در ترازهای با انرژی زیاد شود. MEGد که تغییر ابعاد تاثیر کمی بر آستانه نده

 PbSeتکثير اکسيتونی، نانوبلور  -کليد واژه

 

 

Size Effects on the Multiple Exciton Generation in PbSe Nanocrystals 

Mahdi Gordi-Armaki 1, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi 2 

1,2 Tarbiat Modares University, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Advanced Devices Simulation 

Lab 

Abstract- One of the approaches to increase the efficiency of solar cell devices based on semiconductor nanostructures is to 

use multiple exciton generation (MEG) process, that in certain circumstances, several excitons are generated by the absorption 

of a single photon. In this paper, we have studied the effect of changing the size of zero-dimensional PbSe nanostructures on 

the MEG process by many-body EOM-CCSD method. The simulation results showed that changes in size have little impact 

on the MEG threshold, but can boost the absorption spectra at high energy states. 

Keywords: Multiple Exciton Generation, PbSe nanocrystal 

 PbSeدر نانوبلور  تاثیر ابعاد بر فرآیند تکثیر اکسیتونی
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 مقدمه -1

 واهلش یبرا یندی، فرآMEG ای یتونياکس ريتکث ندیفرآ

 کیبا جذب  ،یخاص طیاست که در شرا یرانرژپُ حامل

شود. با کاهش ابعاد  یم ديتول تونياکس کیاز  شيفوتون ب

 زيدرون آن ن یحامل ها یبرهمکنش کولن زانيساختار، م

تواند کوچکتر از  یم یکاهش ابعاد حت نی. اابدی یم شیافزا

 شیباعث افزا جهيبوهر آن ماده بوده و در نت یتونياکسشعاع 

 نيب یدیبرهمکنش شد جهيو در نت تونياکس ديتق یانرژ

مورد نانوبلور از جنس  نیا یکند. مثال برا جادیحامل ها ا

PbSe نانومتر  46آن حدود  یتونياست که شعاع بوهر اکس

از چند نانومتر  شيقطر آن ب که عمالً یحالدر ، [1] بوده

کاهش ابعاد باعث فاصله گرفتن  نیا گری. از طرف دستين

 یانرژ یترازها یگسستگ نیشود و ا یم زين یانرژ یترازها

شود. از  شتريماده مذکور ب یفونون نور یتواند از انرژ یم

 یکرد که احتمال نرخ پراکندگ ینيب شيتوان پ یم نرویا

-چند یاحتمال وقوع پراکندگ .ابدیکاهش  زين یفونون

با رابطه  ییاست و به صورت نما زيمعموال ناچ زين یفونون
1 exp[ / ]phonon cooling E kT 

  ابدی یکاهش م 

 یفاصله ترازها Eفرکانس فونون و  که در آن  ]2[

 یدر ساختارها یتنگراه فونون نیاست. بنابرا گریکدیاز  یانرژ

 ندیوجود خواهد داشت که باعث کُند شدن فرآ یکوانتوم

با کاهش ابعاد در  گریشود. از طرف د یم ینونفو یپراکندگ

متناوب نخواهد بود و  یشبکه بلور گرینانو، د یساختارها

تکانه در نانوبلور  یستگیبه پا یازيشود که ن یباعث م نیا

ها با سهولت و درجه  تونياکس ديتول ندیو فرآ [3]نبوده 

 .رديانجام گ یشتريب یآزاد

 یم ندیفرآ نیواضح است ا MEG فیهمانطور که از تعر

 یجاذب نور ینور را در افزاره ها یکیالکتر لیتواند بازده تبد

اما در این مسير یکی  بهبود بخشد. یديمثل سلول خورش

نانوبلور با تغيير قطر  MEGاز چالش ها پيش بينی رفتار 

ابعاد نانوساختار فُرم  رييبا تغ ایآ گریبه عبارت د می باشد.

 فيط ایو  MEG، آستانه MEG ینمودار احتمال کوانتوم

در مقاله حاضر این موارد در  کند؟ یم رييتغ یجذب نور

 PbSeنانوبلور  .گرفته استمورد بررسی قرار  PbSeنانوبلور 

از جمله گاف انرژی کوچک، شعاع  به دليل خواص ممتاز

قابليت تحرک باالی بوهر اکسيتونی بزرگ، مقاومت پایين، 

از جمله مواد پرکاربرد در  ثابت دی الکتریک بزرگ و حامل

احتمال بدست آوردن  یبرا .[4]ی می باشد افزاره های نور

 equation ofما از روش  PbSe در نانوبلور MEG کوانتومی

motion coupled cluster single and double   یا به(

با  نیآغاز یکه از جمله روش ها( EOM-CCSDاختصار 

 .میاهنمود ادهاست، استفدقت زیاد 

 روش محاسباتی -2

 CCSDیک تعميم مناسبی از تراز پایه   EOM-CCSDروش

در این روش  .[5] کندبرای ترازهای برانگيخته آماده می

با اعمال اپراتور تحریک  kترازهای برانگيخته شده 

 د:نبدست می آی kR̂ خطی

(1) 
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, ; ,
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برای تحریک های  EOMمربوط به دامنه  2rو  0r ،1rکه 

بوده و  مرجع، یگانه و دوگانه baji  هم نماد ,,

. بنابراین بيان باالبرنده )پایين برنده( هستند عملگرهای

EOMCC  برای تراز برانگيختهk :چنين است 
 

(2)  1 2

0

T T

k k k HFR R e


     
 

دترمينان مرجع هارتری فاک محدود شده و  HFکه 

T̂ در  اپراتور تحریکCCSD .می باشد 

و  گانهی کیتحر ی، احتمال کوانتومEOM-CCSDدر روش 

شده با فوتون برابر با جمع  کیتراز تحر کی یچند گانه برا

از راه  یکی. مربوطه در آن تراز است EOM بیمربع ضرا

محاسبه نسبت  MEG احتمال کوانتومیبدست آوردن  یها

 یم ریو چند گانه است، که با رابطه ز گانهی کیاحتمال تحر

 آورد: ستبد آنرا توان
 

(3) 
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تراز تحریکی را به صورت  EOM-CCSD به طور کلی روش

توصيف می های ممکن از تراز پایه ترکيبی از همه تحریک

ضریبی با هر پيکره بندی مرتبط است که بيان کننده د. کن

ميزان اهميت یا مشارکت آن پيکره بندی در ساختار 

. ضریب بزرگتر برای می باشدالکترونی تراز تحریک شده 

 ،های تحریک یگانه نسبت به تحریک چندگانهپيکره بندی
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در غير  ،اکسيتونی است نشان دهنده غالب بودن توليد تک

 د چند اکسيتونی می تواند غالب باشد.اینصورت تولي
 

 جزئیات شبیه سازی و نتایج -3

 هيشب ،EOM-CCSDمحاسبات در  زیاد حجم ليبه دل

اثر  ورشده و از اینکوچک محدود  یما به نانوبلورها یساز

 4Se4Pb یعنیسه نانوساختار با ابعاد مختلف،  تغيير ابعاد در

)قطر  16Se16Pb( و Å 7.8)قطر  10Se10Pb(، Å 4.9)قطر 

10.1 Å ) یسازنهيبه ی. برارار گرفته استق یبررسمورد 

تابع  یدر روش تئور B3W91 تياز تابع ساختار نانوبلورها،

استفاده شده است.   def2-SVPDهیتابع پا به همراه یچگال

 در حالت پایه که به طور سراسریساختار این نانوبلورها 

 هیتابع موج در تراز پا یانرژ نیکمتر یدارا اند بهينه شده

 .نشان داده شده اند 1بوده که در شکل 
 

 
و  4Se4Pb ،10Se10Pb ینانوساختارها داریهندسه پا: 1شکل

16Se16Pb هیدر تراز پا. 

 MEG، احتمال کوانتومی (3)ادامه با استفاده از رابطه در 

 و 4Se4Pb  ،10Se10Pbتراز اول نانوساختارهای  500 برای

16Se16Pb  این محاسبات در نرم شده است.محاسبه

تمام  یبرا و C2Vو در گروه نقطه ای   GAMESS-USافزار

شکل  .اندفعال به کار گرفته شده  هيناح تيظرف یهاتاليارب

را برای این نانوبلورها نشان می  MEG احتمال کوانتومی 2

انوبلورهای نبرای  MEGآستانه  این شکلمطابق  دهد.

4Se4Pb ،10Se10Pb 16 وSe16Pb 2.68 ، 2.82  به ترتيب ،

این مقادیر برحسب گاف نوری  ه کهبدست آمد  2.76

)OPE/E( تقاطع افزایش شيب احتمال از  و بهنجار شده

 همچنين .دست آمده اندببا محور افقی  MEGکوانتومی 

، 4Se4Pbنانوبلورهای  برای (OPE) نوریگاف مقادیر 

10Se10Pb 16 وSe16Pb  1.56و   2.08، 2.95به ترتيب 

 . ه اندالکترون ولت محاسبه شد

نانوساختارها  نیدر ا یبر حسب انرژ MEGآستانه  سهیمقا

قرمز هم  ییجابجا کیابعاد،  شیدهد که با افزا ینشان م

که  دیآ یبه وجود م MEGو هم در آستانه نوری  در گاف

 2شکل  یبا بررس نيمورد مطابق انتظار است. همچن نیا

 تونيسکم، اک یبا انرژ یها زشيکه در برانگ دیتوان د یم

ذره -تک ریبا تصو یادینانوساختارها با دقت ز نیا یها

 گریکدیها با  تونيشوند، که در آن تک اکس یم فيتوص

و  10Se10Pb یبدست آمده برا جیندارند. نتا یهمبستگ

16Se16Pb ترازها بهنجارشده است با  یکه انرژ یدر حالت

مشابهت داشته و حداکثر تفاوت در  4Se4Pbحاصله از  جینتا

رفتار  نيباشد. همچن یدرصد م 5در آنها  MEG آستانه

 4Se4Pbو  10Se10Pbدو نانوساختار  یبرا یزشيبرانگ یترازها

در  MEGد، اما آستانه نده یرا نشان م یکسانی بایروند تقر

16Se16Pb تونيدارد. انتقال از حالت تک اکس یکمتر بيش 

با  وبوده  عیسر اريدر هر سه ساختار بس یتونيبه چند اکس

که از  یبرخالف رفتار رد،يگ ینوسانات کم صورت م

 [6] شده است. دهید وميو ژرمان کنيليس ینانوبلورها
 

سه  یبرا MEG بهنجار شده یمودار احتمال کوانتومن: 2شکل 

نمودار قرمز( و ) 10Se10Pb(، اهينمودار س) 4Se4Pb رنانوساختا

16Se16Pb (ینمودار آب). 

بهنجارشده  یرا برحسب انرژ یجذب نور في، ط3شکل 

نشان  16Se16Pb و 4Se4Pb ،10Se10Pb نانوساختار سه یبرا

انجام  EOM-CCSDد که محاسبات آنها با روش ده یم

است با  انیشکل نما نیهمانطور که از ا شده است.
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 یب یادیابعاد تا حدود ز راتييتغ ريتاث ،یانرژ یبهنجارساز

را مناسبتر  سهیامکان مقا بهنجار شده شیو نما دهاثر ش

 ديرس جهينت نیتوان به ا یشکل م یکند. با بررس یفراهم م

در سه  یجذب نور فيط ن،یيپا یها یکه در انرژ

 به خصوص تا کمتر از حد بودهنانوساختار مشابه 

2.85 / OPE E حد تفاوت در نمودار  نیاز ا شیو با افزا

 یاتم 32در نانوساختار  کهیطور هب شدهجذب شروع  فيط

16Se16Pb شدت  یجذب نور فيط ادیز یها یدر انرژ

دهد. به  ینشان م گریرا نسبت به دو نانوساختار د یشتريب

با ابعاد  ینانوساختارها یجذب نور فيط گریعبارت د

 یقدرت نوسان بزرگتر یباال، مولفه ها یها یبزرگتر در انرژ

در سه  یجذب نور فيوجود همچنان ط نیدارند. با ا

از  نیيپا یها یرا در انرژ یکسانی باینانوساختار رفتار تقر

 د.نده یخود نشان م

 

 
 4Se4Pbسه نانوساختار  یبرا بهنجارشده یجذب نور فيط :3شکل 

 .(ینمودار آب) 16Se16Pb نمودار قرمز( و) 10Se10Pb(، اهينمودار س)

 گیرینتیجه -4

بررسی  MEGفرآیند در این مقاله تاثير اندازه نانوبلور بر 

اندازه  شیکه افزا نشان می دهند نتایجشده است. 

  16Se16Pbو  4Se4Pb ،10Se10Pb در سه نانوبلورنانوساختار 

شده اما رفتار آنها  MEGقرمز در آستانه  ییباعث جابجا

و آستانه بهنجار شده  MEG ینمودار احتمال کوانتوم

MEG هيکنند که در شب ینم یدیشد رييابعاد، تغ رييبا تغ 

همچنين  درصد است. 5 تاینها رييتغ نیما ا یها یساز

بررسی طيف جذب نوری در این نانوساختارها نشان می 

دهد که در انرژی های پایين نمودار آنها رفتار مشابهی 

داشته و سپس با افزایش انرژی به مقادیر باالتر، نانوساختار 

با ابعاد بزرگتر قدرت نوسانی بيشتری در جذب نوری از خود 

دهند که تغيير در مجموع نتایج ما نشان می  .نشان می دهد

ابعاد نباید تاثير چشمگيری در رفتار فرآیند تکثير اکسيتونی 

 در افزاره های نوری داشته باشد.
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 اختارنانوس های نازکالیه الکتریکیو  اپتیکی ،دمای زیرالیه بر خواص ساختاری تاثیر

5O2V تهیه شده به روش اسپری پایرولیز 
 

 نیره دررودی؛ حسین عشقی

 شاهرود ،ه صنعتی شاهروددانشگا ،فیزيكدانشکده 

 

 
لیز رشد ه روش اسپری پایروب( C˚400و  C˚300 ،C˚350ه )های نازک اکسید وانادیم در دماهای مختلف زیرالیدر این تحقیق الیه –چکیده 

همچنین است.  افزایش یافته nm 100به  50از  هانانو دانهتراکم و ابعاد با افزایش دمای زیرالیه  که دهدنشان می SEMداده شدند. تصاویر 

نیزز  کسیژنا شد تهی جاهای ردمای  با افزایشطوری که کرده به  ها را تاییدوجود عناصر اکسیژن و وانادیوم در الیه EDXهای نالیز دادهآ

بزا  بلوریبسز ورومبیز تاورساختار  به (Cº 300)در دمای رشد  از فاز آمورف هاکه نمونه حاکی از آن است XRDنتایج  .بیشتر شده است

ف نزواری گا دمای زیرالیه،با افزایش  نشان داد یکیاپت جذب های فیط لی. تحلتغییر یافته انددر دماهای باالتر ( 001ترجیحی ) گیریجهت

تنزی بزر ، مبI-Vو همچنزین  EDXهزای کاهش یافته است. این تغییرات به خوبی با توجزه بزه داده eV 41/2به  59/2ها از مستقیم نمونه

  .ها، سازگار استتغییرات پهنای دنباله نواری در این نمونه
 

 .SEM، XRD ،دانه ها-نانو ،پايرولیزاسپری  ،واناديوم پنتااكسید -لید واژهك

 

Influence of substrate temperatures on the structural, optical and electrical 

properties of nanostructured V2O5 thin films prepared by spray pyrolysis 

technique 
 

EshghiHosein Darroudi; Nayere  

 

Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. 

 

Abstract- In this research, vanadium pentoxide thin films were grown at various substrate temperatures (300˚C, 350˚C and 

400˚C) by spray pyrolysis technique. The SEM images showed that with increasing the substrate temperature, the density and 

the size of the nano-grains are increased from 50 to 100 nm. Also the analysis of EDX data confirmed the presence of oxygen 

and vanadium elements in layers in such a way that with increasing the growth temperature the oxygen vacancies also 

increased. The XRD results revealed that the samples have changed from amorphous phase (at the growth temperature of 300 

ºC) to orthorhombic polycrystalline structure with preferred orientation of (001) at higher temperatures. The analysis of 

absorbance spectra showed that with increasing the substrate temperature the direct band gaps of the samples are decreased 

from 2.59 to 2.41 eV. These variations are well compatible with the EDX and also I-V data, based on the variations of band 

tail width, in these samples.  

Keywords: Vanadium pentoxide, Spray pyrolysis, Nano-grains, SEM, EDX. 
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 مقدمه -1

ترين گرروه جادردات اكسید فلزات واسطه يکی از جالب    

العاده اكسرید فلرزات واسرطه عره علرت است. خواص خارق

است. از انواع  d های اورعیتالفرد الکترون داهیت دنحصرعه

اشراره وانراديوم  عره عنصرر تواناكسیدهای فلزی گذار دی

ايررن درراده عرره صررورت  هررای جالررب. يکرری از ويیگرریكررد

-دریاست كه  واناديوم دتنوع اكسیدهای یدی خواصاكس

تواند عه صرورت ترك فرفیتری يرا ظنرد فرفیتری عاشرند. 

 VO ،3O2V ،3VOشادل  تك فرفیتیاكسیدهای واناديوم 

عرین  درا تركیبات ظند فرفیتری[ و 1] است عوده 5O2Vو 

2VO  3وO2V  1عه صورت فردول-n2OnV  و تركیبرات عرین

2VO  5وO2V  1عه صورت فردولn+2OnV [.2] ،دنوجود دار 

 اشاره كرد. 7O3Vتوان عه از تركیبات ظند فرفیتی دی

در صرنعت الکترونیرك و  از كارعردهای اكسید وانراديوم    

[ 3د ]هررای هوشرر نپنجررره ترروان عررهدرری اپتوالکترونیررك

آشکار ، های شی یايی لیتیودی، عاتری]4[حسگرهای گازی

اشراره  و ... ی، قطعات سروچیین  اپتیکر]5[یی نورسازها

 .كرد

 روش انجام آزمایش -2

ه روش اسرپری پرايرولیز عرر عه وسیل 5O2Vهای نازک اليه

هرا، اليه شیشه تهیه شردند. قبرل از تهیره ن ونرهروی زير

شردند. شسته ها عا دواد شوينده، اتانول و آب دقطر زيراليه

در  3VClدحلول اسپری شرادل دقردار دشیصری از پرودر 

ml50  غلظرت دحلرول  .شردحل آب دوعار تقطیرM1/0 ،

هنر  و آ cm35دوقعیت نازل اسپری روعشری ترا زيراليره 

عره  bar1اسرت. هروای فشررده عرا فشرار ml/min5اسپری 

عنوان گاز حادل استفاده شد. پارادترهای اليه نشرانی، عره 

( ثاعت نگه داشرته C˚400و  350، 300جز ددای زيراليه )

و  300S ، 350Sب عا اسرادیعه ترتینظر های دورد شدند. ن ونه

400S ند.ه انادگذاری شد 

ها توسر  دسرتگاه پرراش پرترو تحلیل ساختاری ن ونه    

هرا ( و دورفولروژی سرطن ن ونره;Stadimp) XRDايکس 

( SEM AIS-2100توس  دیکروسکوپ الکترونی روعشری )

ها عرا اسرتفاده از فیر  انجام پذيرفت. خواص اپتیکی اليه

 گیری شرد.اندازه 1800 (Shimadzu UV-Vis)سنج نوری 

 هرا عرا اسرتفاده از دسرتگاه آنرالیزخواص الکتريکی ن ونره
عرای تهیه دشیصه جريران  ) (PGS 2065الکتروشی یايی 

  ولتاژ عدست آدد. –

 نتایج و بحث

 فولوژی سطحرمو -1-2

 
 .واناديومهای نازک اكسید اليه SEM: تصاوير 1شکل 

 

لوژی سطن )سر ت ظر ( و نیرز دورفوتصاوير  1شکل     

هرا واعسرته عره سطن دقطع عرضی )س ت راسرت( ن ونره

دهرد. را نشران دری یتصاوير دیکروسکوپ الکترونی روعشر

دترراك  ها نانو دانهعا افزايش ددای رشد،  پیداست ظنانیه

 nm 100عرره  nm 50ع رررور از حرردود  آنهرراانرردازه تررر و 

ها عرضی ن ونه ه ینین از تصاوير دقطعافزايش يافته اند. 

عه  400Sو  300S ،350Sهای شود كه ضیادت اليهدالحظه دی

 nm210 سرررانجام عرره و μm3/1 عرره nm706 ازترتیررب 

  است.رسیده 

 

 

 
 .ها)شدت عر حسب انرژی عستگی( ن ونه EDXآنالیز : 2 شکل

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتی  و فوتونی  و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونی  ایران

 

155 
 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

ايرن دهرد. را نشران دری هران ونه EDXفی   2شکل     

ی اليره هرا در را انراديومحضور عناصرر اكسریین و و نتايج

عا توجه عه اين نتايج دالحظه دی كند. تايید دی سنتز شده

 نسربت اكسریین عره وانراديوم 300S ی ن ونرهشود كره در 

 2عره  350S 81/1 ی  ونهدر ن ،2به  90/1عا نسبت  دتنافر

عنراعراين دعلروم دری  اسرت. 2عه  400S 2/1 ی و در ن ونه

دیرزان تهری جاهرای زيراليره  شود كه عرا افرزايش ددرای

عیشرنده در -اكسیین، كه دنشاء تشرکیل ترازهرای شربه 

ايرن  ، افزوده شده اسرت.دی عاشدنزديکی لبه نوار رسانش 

آدرده اسرت  "4-2عیش "خواص الکتريکی كه در  عانتايج 

 دطاعقت دارد. 

 خواص ساختاری -2-2

 
 نازک اكسید واناديوم. هایاليه XRD: فی  3شکل 

 

عا دهد. ها را نشان دین ونه XRD الگوی پراش 3شکل     

عره صرورت  003Sن ونره ی  توجه عره نترايج عدسرت آدرده

عه صورت دو فرازی شرادل فازهرای  350S ی ن ونه آدورف،

5O2V 7 وO3V ،400ن ونه  وS  عه صرورت ترك فراز(5O2V )

جهرت  400S و 350S هرای در ن ونرهاسرت. رشد پیدا كرده 

 ق عرره فررازدتعلرر (001)صررفحه عازترراعی  رشررد ترجیحرری

 كرارت اسرتاندارد فايرل عراكره  اسرت 5O2Vاورتورودبیك 

JCPDS دطاعقت دارد. 41-1426ش اره  عه 

ی تر خواص سراختاری عره دحاسربهرای عررسی دقیقع    

هرای ( و كرنشδها )(، ظگالی دررفتگیDها )علورک اندازه

نترايج . اير پرداخته 400Sو  350Sهای ( عرای ن ونهεعلوری )

انرد. ايرن ارايره شرده 1حاصل از اين دحاسبات در جدول 

اليره، اععراد ای آن است كه عا افرزايش ددرای زيرنتايج گوي

افرزايش يافتره و  در اين ن ونه ها های تشکیل شدهعلورک

رو عره  هرای علروریهرا و كررنشدر دقاعل دیزان دررفتگی

 اند.اردهذكاهش گ
 

 .(001) ی ترجیحیقله: دشیصات ساختاری عه ازای 1جدول 

)3-10(×ε δ (×10-2nm-2) D 

(nm) 

 نمونه

07/4 214/0 60/21 350S 

465/3 15/0 33/25 400S 

 

 خواص اپتیکی -3-2

 
 اكسید واناديوم.های نازک اپتیکی اليهجذب : فی  4شکل 

 
 

های دورد عررسری را فی  جذب اپتیکی ن ونه 4شکل     

جذب اپتیکی  هن است كآاين شکل گويای  دهد.نشان دی

دتناسب عا ضریادت اليره های كوتاه در فول دوج هان ونه

 عا عیشرترين ضریادت 350Sن ونه ی ها عوده عه فوری كه 

(mµ 3/1)  400از عیشترين جذب و ن ونه یS  عا ك تررين

از ك ترين جذب اپتیکری عرخروردار  (nm 210) ضیادت

تروان دری (a)اپتیکری هرای جرذبدادهك ك  دی عاشد. عه

 :]6[را از دعادله ها ن ونهف نواری دستقی  گا

(1                 )                 
2

gh B Ea h   

ناحیرره عیررش خطرری ن ررودار در  هررا درداده و عررون يرراعی

ايرن  .دحاسربه كررد (a=0) ای عاال عرا دحرور افقریهانرژی

در اين راعطره  نشان داده شده است. 5دحاسبات در شکل 

B 300ن ونره عرر ايرن اسرا   ری ثاعت اسرت.دقداS  دارای

دقردار  ك تريناز  400Sی و ن ونه گاف نوارعیشترين دقدار 

-اين تغییرات عا توجه عره حضرور ناراسرتی عرخوردار است.

 تهری جاهرایها )ع ردتا ناشری از های علوری در اين اليه

و ه ینرین  EDXفیر  عرا نترايج  ، كرهاكسیین در داده(

 دنجرر عره كرهدطاعقت دارد، ن ونه ها  "خواص الکتريکی"

دری  هاه نواری در داخل گاف نواری ن ونهگیری دنبالشکل

  [.7است ] سازگار شود
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عه دنظور تعیین گاف نواری  υhعر حسب  )υhα(2 ودار : ن5 شکل

 .دستقی  ن ونه ها

  خواص الکتریکی -4-2

 
 های مورد بررسی.ولتاژ در نمونه -: مشخصه جریان 6شکل 

در عرازه را ها ن ونه (I-V) ولتاژ –ن ودار جريان  6شکل     

نشران دهنرده رفترار  جينتا نيادهد. نشان دی -V 2+ تا 2

در  یکريالکتر یرسرانندگ زانید نیاتصاالت و ه ین یاه 

عرا افرزايش ددرای  ظنانیه پیداسرت .عاشددی هان ونه نيا

جره عرا تو. يافتره اسرتها افزايش زيراليه رسانندگی ن ونه

دنشاء حادرل هرای آزاد كره در ايرن دراده ناشری از تهری 

[ )دطراعق عرا نترايج فیر  7جاهای اكسیین دری عاشرد ]

EDX 400ن ونرره ( انتظررار درری رودS یپهنررا نياز عزرگتررر 

دنرد دقردار عهرره نيتراز كوظك 300Sو ن ونه  یاردنباله نو

 هران ونرهی کریاپت یگاف نوار راتییعا تغ. اين نتايج عاشند

 عاشد. یر دسازگا

 گیرینتیجه -3

نرازک وانراديوم اكسرید عرا دداهرای ای هراليرهدر اين كار 

عرررروی زيراليرره  C˚400و  350، 300 دیتلرر  زيراليرره

شیشه عه روش اسپری پايرولیز اليه نشانی شردند. تصراوير 

SEM هرا نانو دانرهعا افزايش ددای رشد،  كه دهدنشان دی

 nmعره  nm 50ود آنهرا ع ررور از حرداندازه دتراك  تر و 

ها عیانگر ن ونه  XRD الگوی پراشافزايش يافته اند.  100

عرا افرزايش  عه صورت آدورف عروده و 300Sن ونه  اين است

در فاز اورتورودبیك عرا  هاددای زيراليه كیفیت علوری فیل 

و دی تواند يافته است. افزايش  (001جهتگیری ترجیحی )

ه ینرین گراف  گويای تغییررات رسرانندگی الکتريکری و

 تحلیرل داده هراینواری دستقی  اپتیکی ن ونه هرا عاشرد. 

گراف  رشردعا افزايش ددرای  ها نشان داد كههاپتیکی ن ون

عه علت حضور دنباله نواری واعسته  هانواری دستقی  ن ونه

عه ترازهای ناراستی های علوری كاهش پیدا كرده اند كه عا 

ن ونره هرا  I-Vو نیز دشیصه  EDXنتايج حاصل از فی  

 كادال سازگار دی عاشد. 
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تقویت – تشدیدگر نوین سیستم یک طراحی Yb:Silica فیبری کننده  قابلیت با 

الکترومغناطیسی القای شفافیت پایه بر اپتیکی توان کنترل  

 1فردو حسن غفوری 2حبیبیان حمیدرضا، 2موسوی شفیعی نرگس ،3ایلچی مریم ،2پروین پرویز ،1ورمزیاری ولی

 برق، تهران مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاه1

  تهران فوتونیک، مهندسی گروه فیزیک، و انرژی مهندسی دانشکده امیرکبیر، صنعتی دانشگاه2

 تهران کوانتومی، فناوری و فوتونیک پژوهشکده ای،هسته فنون و علوم پژوهشگاه3

 بستر در ایتربیوم به شده آالییده غالفه دو پیوسته موج( MOFPA) فیبری کنندهتقویت – نوسانگر سیستم یک مقاله، این در – چکیده

 عددی صورت به( EIT) الکترومغناطیسی القای شفافیت غیرخطی اثر پایه بر خروجی توان اپتیکی کنترل قابلیت با( Yb:silica) سیلیکا

 آالییده 2SiO میزبانی به خروجی کوپالژ آینه در خاصی مکانی هایموقعیت در Si هایکریستال نانو منظور، این برای. است شده سازیمدل

 تغییر را EIT مواد شکست ضریب توانمی( FBG) براگ توری روی دیودی لیزر یک طریق از خارجی کنترلی پمپ میدان اعمال با. اندشده

 .است پذیرتنظیم اپتیکی سیستم یک به یابیدست نیز و%(  100 تا صفر بین) خروجی آینه بازتاب درصد تغییر آن، نتیجه که داد

 فیبری کنندهتقویت –نوسانگر کنترلی، میدان خروجی، کوپالژ الکترومغناطیسی، القایی شفافیت ، براگ توری -واژه کلید

Design of a Novel Power Controllable EIT-based FBG in Yb:silica Master 

Oscillator - Power Amplifier Fiber 

Vali Varmazyari1, Parviz Parvin2, Maryam Eilchi3, Narges Shafii Mousavi2, Hamidreza Habibiyan2, and Hassan 

Ghafoorifard1 

1Electerical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran 
2Photonic Engineering Group, Department of Physics, Amirkabir University of Technology, Tehran 

3Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute 

Abstract- In this paper, an optically-controllable continuous-wave single-mode double-clad ytterbium (Yb) doped 

silica based on the nonlinear electromagnetically induced transparency (EIT) is numerically modeled on a master-

oscillator fiber power-amplifier (MOFPA).Here, the Si nanocrystals are embedded in SiO2 host over selected 

regions of the output coupler. By applying the external control pump field through a diode laser on the fiber Bragg 

grating (FBG) can be change the refractive index of the EIT material, which results in a change the percentage of 

the reflection of the output mirror (between zero and 100%), as well as the achievement of one Optical system is 

adjustable. 
Keywords: Control field, Electromagnetically induced transparency, Fiber Bragg grating, Master Oscillator Fiber 

Power Amplifier, Output coupler 
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 مقدمه -1

 لیزرهای فیبر نوری آالئیده به عنصر خاکی نادر درامروزه 

 استفاده و مخابرات نوری صنعتی ،پزشکی متنوع کاربردهای

 دلیل به MOFPA1 هایآرایه راستا، همین در .شوندمی

 باال، راندمان مطلوب، حرارتی کنترل عالی، پرتو کیفیت

 مورد باال همدوسی و باریک خط پهنای کم، واگرایی

این لیزرها از تارهای دوغالفی چند مدی تشکیل  .اندتوجه

گیرند. در دو اند که هسته آالئیده تک مد را در بر میشده

انتهای تار، دو بازتابنده براگ قرار گرفته و سیستم توسط 

 شود.لیزرهای دیودی، از یکی از دو انتها یا هر دو دمیده می

 زرلی خروجی توان کنترل مقاله، این نوآوری اصلی در 

خروجی با  کوپالژ براگ تنظیم توریبا استفاده از  فیبری

 خاصی هایبخش منظور، این برای. میدان نور کنترلی است

 نانو با 2SiO میزبانی به خروجی کوپالژ براگ توری از

 FBG طراحی. شوندمی آالییده Si غیرخطی هایکریستال

 سازیبهینه با لیزر خروجی کنترل نیز و پذیرتنظیم

 چگالی توری، هایالیه تعداد مانند پارامترهایی

 شودمی انجام کنترلی میدان توان و EIT2 هاینانوکریستال

[1-2.] 

 تئوری -2

 بر MOFPA سیستم وارهطرح 1شکل  : MOFPA آرایه-

. دهدمی نشان را اپتیکی کنترل قابلیت با FBG-EIT پایه

 دو بین که است Yb:Silica غالفه دو فیبر شامل اصلی لیزر

 ضریب و( L) پایین شکست ضریب با براگ توری جفت

 تشکیل را پرو-فابری کاواک تا دارد قرار( H) باال شکست

 m 2610×2/1-3 آالیندگی غلظت با مد تک فعال فیبر. دهد

 و µm 6-125 غالف-هسته قطر بهره، محیط در ایتربیوم

 دیودی پمپ. است 15/0-46/0( NA) عددی گشودگی

 به mW 800 خروجی توان با استاندارد فیبر به شده تزویج

 در. شودمی متصل nm 1082-975 گرترکیب وسیله

 هایکریستال نانو توری، پایین شکست ضریب هایالیه

EIT ناحیه شکست ضریب. شوندمی آالییده EIT توری در 

 .شودمی مدوله کنترلی میدان دامنه تغییر با براگ

-EIT :دو بین کوانتومی مخرب تداخل پایه بر پدیده این 

 نوری میدان و ترازه چهار یا سه هایاتم در برانگیخته حالت

 هاینام به لیزر دو اثر این در کلی، طور به. است بیرونی

 .است تعامل در کوانتومی هایحالت با پروب و کنترل

 نشان راɅ [3 ] نوع ترازه سه سیستم واره، طرح2شکل 

. است شده استفاده مدل این از سازیشبیه برای که دهدمی

 تراز ⟨c| و اتمی پایه حالت دو ⟨b| و ⟨a| کوانتومی حالت

 گذار و پذیرامکان ⟨bc| و ⟨ab| گذارهای. است برانگیخته

|ac⟩ پروب میدان کنترلی، میدان غیاب در. است ممنوع 

 طیفی پنجره کنترلی، میدان حضور با و شودمی جذب

 .شودمی ایجاد ⟨bc| گذار معین فرکانس در شفافی

 
 Ʌ نوع ترازه سه اتمی سیستم در FBG-EIT از طرحی :2 شکل

 در χ خطی پذیرفتاری ضریب موهومی و حقیقی قسمت

 مربوط که شودمی بیان زیر صورت به ⟨ab| فرکانسی گذار

 [:4] است محیط در جذب و پراکندگی به
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 چگالی ترتیب به 0ε و aN، ij℘، ijγ که در آن، پارامترهای

 
 FBG-EIT مبنای بر MOFPA از نمایی: 1 شکل
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 واپاشی آهنگ دوقطبی، ممان ماتریس المان نانوکریستال،

. باشندمی الکتریکی گذردهی و ⟨j| و ⟨i| تراز گذار بین تابشی

 فرکانس رابی، فرکانس ترتیب به abω و μΩ، pω همچنین،

را  ⟨ab| گذار معادل پروب میدان فرکانس و کنترلی میدان

pab ودهند نشان می  از سوی دیگر، . است

 شکل به( α) جذب ضریب و( δn) شکست ضریب تغییرات

 :است زیر

(4  )                     )Im(
2

k
,)Re(

2

n
n  

 موج عدد k و پروب موج طول در EIT شکست ضریب n که

 کنترلی میدان دامنه برحسب رابی فرکانس. دهدمی نشان را

μɛ کنترلی میدان اندازه و P [6عبارت است از ]: 

(5   )             eff
2

0
bc

Acn
2

1
P, 


 





 

 نور سرعتدهنده نشان ترتیب به h و c، effA هایکه کمیت

. پالنک هستند ثابت و جذب مؤثر مقطعسطح خالء، در

 پایینی جذب سیگنال موجطول در ،EITبرپایه  براگ توری

 شودمی گرفته نظر در صفر جذب توان بنابراین،. دارد

(A≈0 .)انعکاس ضرایب نامتقارن، فیبری لیزر تشدیدگر در 

(1R 2 وR ) خروجی سیگنال توانمتفاوت هستند و (outP )

 اشباع توان و( 0γ) کوچک سیگنال بهره از تابعی صورت به

(satP )برابر است با محیط: 

(6  ) 

   
  210

1221

sat21
out RRlnL

R1RR1R

PR1R
P 




 

 حضور در پروب نور غیرخطی پاسخ مبنای بر ترتیب، این به

 کوپالژ آینه برای را EIT شرایط کنترلی، پمپ میدان

 کنیم.می ایجاد فیبری لیزر در خروجی

 نتایج -3

یابی به ابتدا، بازده آینه کوپالژ خروجی به منظور دست

 شرایط بهینه خروجی لیزر مورد بررسی قرار گرفته است.

خروجی در  کوپالژ از آینه بازتابی سیگنال، توان 3شکل 

1R0 که متفاوت برای حالتی های≈A  دهدمی نشان رااست .

لیزر  خروجی توان، بیشینه % 98/99 تا%  90 از 1Rبا تغییر 

 زمانی. آیدمی به دست خروجی کوپالژاز %  4 عبوربه ازای 

هستند، %  98/99 و%  96 ترتیب برابر به 1R و 2R که ضرایب

 محیطیک  صورت به ناگهانتوری براگ با ضریب بازتاب کم 

 .کندمی عمل کدر

 
 خروجی کوپالژ انعکاس سیگنال بازتابی برحسب توان: 1 شکل

 و EIT آالینده غلظت ،FBG هایالیه تعداد توانیمحال، می

 راگـب توری یـطراح برای یازـن مورد کنترلی پمپ توان

 .بزنیم تخمین را دلخواه بازتاب درصد با پذیرکوک

 Rsoftافزار توسط نرمها FBGمربوط به  یهاسازیشبیه

کند شده عمل میکوپل-که بر پایه تئوری مدصورت گرفته 

[5]. 

 لیزر سیگنال FWHM و خروجی آینه بازتاب درصد 4 شکل

 مطابق. دهدمی نشان براگ توری هایالیه تعداد بر حسب را

 دست به FBG الیه جفت 270 کمک به %90 بازتاب شکل،

 خواهد nm 6/6لیزر  باریکه خروجی باند پهنای که آیدمی

 .بود

 
 دهنده انعکاس هایالیه تعداد برحسب FWHM و انعکاس: 2 شکل

درصد بازتاب  و شکست ضریب تغییرات)الف(،  ،5 شکل

 نشان کنترلی میدان از بر حسب تابعی خروجی را کوپالژ

 mWبه این ترتیب، با افزایش توان پمپ کنترلی از  .دهدمی

 4415/1از  EIT، ضریب شکست مناطق mW 500تا  100

توان یک توری براگ کند و میتغییر می 4525/1تا 

% داشت. در قسمت )ب(، با  4% تا  96پذیر با بازتاب تنظیم

 nmموج سیگنال از افزایش توان پمپ کنترلی، قله طول

جایی قرمز(. یابد )جابهافزایش می nm 8/1085تا  5/1081

کاهش  nm 6/3تا  nm 8/7به عکس از  FWHMکه، درحالی

 یابد.می

 بر 2n پایین بازتاب با براگ توری شکست ضریب تغییرات

 کریستال نانو مختلف هایغلظت برای کنترلی توان حسب
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EIT 1₌4537/1 که زمانیn  شده سمر 6است در شکل 

مطابق شکل، هرچه غلظت آالینده بیشتر باشد،  .است

 تری را شاهد هستیم.تغییرات ضریب شکست بزرگ

 کنترلی توان برحسب MOFPA آرایه خروجی توان ،7 شکل

توان دهد. بیشینه را نشان می متفاوت های 1R برای

( با اعمال کمترین % 98/99) باالتر انعکاس در لیزر خروجی

 .آیدمی به دست کنترلی میدانمقدار 

 

 )الف(

 
 )ب(

)ب(  خروجی کوپالژ بازتاب و شکست ضریب تغییر)الف( : 3 شکل

 کنترلی اعمالیپمپ  توان برحسب FWHMموج و طولتغییرات 

 
 مختلف های aN برای کنترلی میدان تابع عنوان به 2n تغییرات: 4 شکل

 1n₌4537/1 در

 
 متفاوت های 1R برای کنترلی میدان حسب بر لیزر توان :5 شکل

 گیرینتیجه -4

موج مرکزی و پهنای باند طول خروجی، توان مقاله، این در

با تغییر  MOFPA آرایش در Yb:Silica سیستم فیبری

 تنظیم شده است. این کنترلی خارجی میدان پمپ توان

 EITهای تکیه بر خاصیت غیرخطی نانو کریستال با روش،

در توری براگ کوپالژ خروجی اجرا شده است. با اعمال 

 بر مبتنی براگ توری شکست مطلوب، ضریب نوری میدان

EIT کند و به این ترتیب، ضریب بازتاب آینه تغییر می

 خروجی قابل کنترل است.

 جفت برای این منظور، اثر پارامترهای مخالف مانند تعداد

آالینده، تغییرات مواد  چگالی ها و طول توری براگ،الیه

 FBG-EITکنترلی بر خروجی  ضریب شکست و توان میدان

 خروجی مورد بررسی قرار گرفته است. در آینه کوپالژ
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 های آنو بررسی خواص اپتیک )4O3Fe(یت نانوذرات مغناطیسی مگنتسنتز 

 زادور ایرانیفاطمه علوی و اسماعیل ساعی

 14115-175صندوق پستی  ،گروه فیزیک ماده چگال، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ها از سورفکتانت سدیم که در یکی از نمونه،رسوبی سنتز شدندوش شیمیایی همبا ر )4O3Fe(در این مطالعه، نانوذرات مگنتیت  –چکیده 

،  )XRD(سنجی پرتو ایکس  های پراشنانوذرات مگنتیت باروشخالص سنتز شد.  4O3Feی دیگر اولئات استفاده شد، و در نمونه

-UV)           فرابنفش - مرئی جذب سنجی فطی،  (FTIR)ی فروسرخ طیف سنجی تبدیل فوریه،  (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی 

Visible)  آزمون مغناطیس سنجی و(VSM) الگوهای پراش با استفاده از  شدند.یابی مشخصه(XRD) های طیف(FTIR) گیری شکل

 80گنتیت خالص حدود منانوذرات  ی نمونه ی میانگیننشان داد که اندازه SEMتصاویر د. شودر نمونه تأیید می )4O3Fe(نانوذرات مگنتیت 

تانت ای که از سورفکباشد. در نمونهمینانومتر  40ی نانوذرات مگنتیت پوشیده شده با سورفکتانت سدیم اولئات حدود و نمونهنانومتر 

کوچکتر  ی نانوذراتای که مگنتیت خالص سنتز شده، کلوخه شدن نانوذرات کمتر و اندازهسدیم اولئات استفاده شده است، نسبت به نمونه

 باشد.یکنواخت میتا حدودی مورفولوژی ذراتی که با سدیم اولئات پوشش داده شده است، تقریبا کروی است، و توزیع اندازه ذرات  .باشدمی

الکترون ولت بدست 2.5ی تاک گاف نواری انرژی نانوذرات سنتزشده حدود و به کمک رابطه (UV-Vis)به کمک نتایج بدست آمده از آنالیز 

 د.آم

 رسوبی، هم4O3Feیابی اپتیکی مشخصهمگنتیت، نانوذرات  -کلید واژه

 

 

Synthesis of magnetite nanoparticles (Fe3O4) and study of their optical 

properties     

Fatemeh Alavi and Esmail Saievar 

Condensed matter Physics Group, Department of Physics, Tarbiat Modares University, 

Tehran, P.O. Box 14115-175 I.R Iran 

In this study, magnetite(Fe3O4) nanoparticles with a size range of 40 nm were prepared by the modified 

controlled chemical co-pericipitation method. In the process, surfactant (sodium oleate) was used to attain 

ultrafine, nearly spherical and well-dispersed Fe3O4 nanoparticles. The size of nanoparticles were 

determined by particle size analyzer. The magnetite nanoparticles was characterized by X-ray powder 

diffraction (XRD) analysis, scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectrometer 

(FTIR), UV-Visible absorption spectroscopy and vibrating sample magnetometer (VSM). The results 

showed that the Fe3O4 nanoparticles coated by sodium oleate had a more uniform Size Distribution, smaller 

size and better dispersion than the pure magnetite nanoparticles. On the other hand, The morphology of 

particles coated with sodium oleate was spherical and the aggregation effect is low. The results obtained 

from the (UV-Vis) absorption spectroscopy and Tauc relation  showed  the band gap of nanoparticles was 

about 2.5ev. 

Keywords: magnetite nanoparticles, Optical Characterization of Fe3O4, co-precipitation method 
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 مقدمه - 1

ی نوری خود در نانوذرات اکسید فلزی، به دلیل خواص ویژه

لکتریکی مختلف کاربردهای نوری و اهای اخیر در سال

رساناها و ی نیمد. تغییر در اندازهنباشبسیار مورد توجه می

ها مثل فلزات، باعث تغییرات زیادی در خواص نوری آن

شود. زیرا با کاهش ابعاد ساختار رنگ و شکاف انرژی می

خصوص تراز رسانش و الکترونیکی و ترازهای انرژی به

واهند داشت. ترین تراز خالی تغییرات زیادی خپایین

ازطرفی جذب و نشر نوری حاصل از گذار بین این نوارها با 

ها تغییر داشته و باعث تغییر در ی بین آنتغییر فاصله

های مختلفی امروزه روش. [3-1]خواص نوری خواهد شد

رسوبی، برای تولید نانوذرات اکسید فلزی مانند هم

دروترمال، سل ژل، میکروامولسیون وجود دارد که در این هی

ترین ترین و قابل کنترلرسوبی یکی از متدوالبین، هم

طور در این روش از مواد قلیایی و به. [4]باشدها میروش

معمول از سدیم هیدروکسید و یا آمونیاک برای تولید 

اندازه نانوذرات کنند. نانوذرات اکسیدآهن استفاده می

اکسیدآهن در این روش به عوامل مختلفی از جمله نسبت 

های آهن، نوع نمک و ماده قلیایی مورد استفاده، مولی نمک

، pHرعت مخلوط کردن، میزان ها، سنسبت ترکیب آن

. در این [5]درجه حرارت و حضور نیتروژن بستگی دارد

رسوبی سنتز شدند، پژوهش نانوذرات مگنتیت به روش هم

ها برای جلوگیری از کلوخه شدن این نانوذرات و در سنتز آن

ها از سورفکتانت سدیم اولئات استفاده و کنترل سایز آن

 شد.

 

 هامواد و روش -2

، )O2H.42FeCl (چهارآبه)II(سدیم اولئات، کلرید آهن

آمونیاک از  )O2H.63ClFe(شش آبه )III(کلرید آهن

sigma chemical company  خریداری شدند. ابتدا

گرم از  5.41و  O2H.42FeClگرم از  1.99

O2H.63FeCl  لیتر آب میلی100، در 2:1با نسبت مولی

دیونیزه و در حضور نیتروژن استیرر شد. محلول حاصله 

شد تا به محلول همگن دقیقه در دمای اتاق استیرر 30

ی تبدیل شد. سپس سورفکتانت سدیم اولئات نارنجی رنگ

رسید،  C050به محلول اضافه شد. وقتی دمای محلول به 

 (100ml,6.4M)ای از هیدروکسیدآمونیوممحلول تازه

درطی فرآیند بصورت قطره قطره به محلول اضافه شد. 

ای از نارنجی به قهوهاضافه کردن آمونیاک، محلول بتدریج 

ی دهندهییر رنگ یافت. که نشانو سپس به سیاه زغالی تغ

محلول به  pHکه است.بعد از آن 4O3Feتشکیل نانوذرات 

رسید، اضافه کردن آمونیاک قطع شد. و محلول بمدت  11

دقیقه تحت استیرر شدید و گاز نیتروژن قرار گرفت. 30

درنهایت نانوذرات مگنتیت با چرخه تکراری سانتریفیوژ و 

و اتانول شسته شدند. دیسپرس مجدد در آب دیونیزه 

 C040ساعت در دمای  24درنهایت رسوب نانوذرات بمدت 

 در آون خالء خشک شدند.

 

 تایج و بحثن -3

 
 نانوذرات مگنتیت X( الگوی پراش پرتو1شکل         

 

 (XRD)ی الگوی پراش پرتو ایکس نشان دهنده 1شکل 

ی پراش قله 6باشد. در این الگو اکسیدآهن سنتز شده می

، θ2( 021.29 ،035.05 ،041.35 ،050.44(وایای در ز
وجود دارد، که متناظر با صفحات بلوری  067.28و  063.10

ی باشند. الگوی پراش اشعهنشان داده شده در شکل می

منطبق با الگوی مرجع خود با کد شناسایی  4O3Feایکس 

(JCPDS No.82-1533) ی بلورکباشد. میانگین اندازهمی-

ی شرر است، که بر حسب محاسبات رابطه نانومتر22ها 

 JCPDSها براساس استانداردهای ی پیکهمه بدست آمد.

ی سنتز صحیح نانوذرات گذاری شدند، که نشان دهندهجای

 باشد.مگنتیت می
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( تصاویر میکروسکوپ الکترونی نانوذرات مگنتیت 2شکل

و نانوذرات مگنتیت پوشش داده شده با  (A)خالص

 (B)ت سدیم اولئاتسورفکتان

 

 (SEM)تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی  2در شکل

ی سنتز شده از نانوذرات مگنتیت نشان مربوط به دونمونه

نانوذرات خالص مربوط به  (A)تصویر داده شده است، که 

مربوط به نانوذرات مگنتیت پوشش  (B)مگنتیت و تصویر 

. این تصاویر باشدبا سورفکتانت سدیم اولئات میداده شده 

ای نشان دادند که ذرات مگنتیت خالص سنتز شده اندازه

که ذرات مگنتیت پوشش نانومتر دارند درحالی 80حدود 

نانومتر  40حدود ی داده شده با سورفکتانت، دارای اندازه

باشند، اما ذرات باشند. ازنظر مورفولوژی هردو کروی میمی

تر، کار رفته است یکنواختای که در آن سورفکتانت بهنهنمو

 باشد.ها کمتر میو اثر کلوخه شدن در آن

 

تولید  4O3Fe( چرخه پسماند نانوذرات مغناطیسی 3شکل

 رسوبیشده به روش هم

گیری مغناطش نمونه دردمای اتاق از یک برای اندازه

د چرخه های پسمان 3استفاده شد. در شکل  VSMدستگاه 

مگنتیت در دمای اتاق آورده شده است. مغناطش اشباع 

 شد. emu/g 70نانوذرات سنتز شده برابر 

 

 

  4O3Feنانوذرات اکسیدآهن  FTIR( طیف 4شکل   

 

نشان داده  4نانوذرات اکسیدآهن در شکل  FTIR نمودار

به پیوند کششی  cm3425-1پیک ظاهر شده در شده است. 

OH– دلیل آن جذب شود، که نسبت داده می-OH  توسط

به  cm566-1است. پیک ظاهر شده در  4O3Feنانوذرات 

 .[7. 6]شودنسبت داده می 4O3Feدر  O-Feپیوند ارتعاشی 
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مربوط به نانوذرات اکسیدآهن  UV-Vis( نمودار 4شکل
4O3Fe 

   

نشان داده شده است، جذب  4طور که در شکل همان

تا  400ی های محدودهازای طول موجبه 4O3Feنانوذرات 

یابد. نانوذرات اکسیدآهن مگنتیت نانومتر کاهش می 800

 400های ی طول موجی طیف مرئی )محدودهدر محدوده

متر( بصورت خطی بوده، و هیچ پیک رزونانس نانو700تا 

 پالسمونی ندارند.

 

 ی تاکتعیین گاف انرژی اپتیکی به کمک رابطه( 5شکل

( گاف نواری انرژی نانوذرات سنتزشده، به کمک 5درشکل)

. طبق نمودار باال گاف [8]ی تاک رسم شده استرابطه

ولت بدست آمد. ازطرفی الکترون 2.5نواری انرژی نانوذرات 

می باشد، که نشان  3ev-0گاف انرژی نیمه رساناها بین  

 ی نیمه رسانا بودن نانوذرات مگنتیت می باشد.دهنده

 گیرینتیجه -4

به  4O3Feدر این پژوهش دو نمونه از نانوذرات اکسیدآهن 

ی اول نانوذرات مگنتیت رسوبی سنتز شد. در نمونهروش هم

ی دوم نانوذرات پوشش داده شده با نمونه خالص و در

ی ی ذرات نمونهسورفکتانت سدیم اولئات سنتز شد. اندازه

پیک  نانومتر است. 40ی دوم ر و نمونهنانومت 80اول حدود 

 4O3Feدر  O-Feبه پیوند ارتعاشی  cm566-1ظاهر شده در 

گاف انرژی  UV-Visکند. باتوجه به نتایج آنالیز را تأیید می

 الکترون ولت بدست آمد.2.5نانوذرات سنتز شده حدود 
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  ودهزاف_فوتوندوس های هملتاحهای مختلف نهیبرهمتنیدگی درهم

 غالمرضا هنرآسا و  حمیدرضا کشاورز

 شیراز دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک،

 

شده  یبررس معیار توافق ) تالقی( با استفاده از افزوده_فوتونهای همدوس حالت های مختلفنهیبرهم یدگیتندرهمدر این مقاله  –چکیده 

تنیدگی و بیشینه درهم شوددو مد، درهم تنیدگی بیشتر می درهای افزوده شده با افزایش اختالف بین فوتون دهدمی است. نتایج نشان

 دهد.های منفی رخ میدر برهم نهی

 .)تالقی(توافقنهی، برهم، تنیدگیهای همدوس فوتون افزوده، در همحالت -کلید واژه

 

 

Entanglement of Different Superpositions of Photon-Added Coherent 

States 

Hamidreza Keshavarz and Gholamreza Honarasa 

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran 

Abstract- In this paper, the entanglement of different superpositions of photon added coherent states is investigated using 

concurrence criterion. The results show that as the difference between photons added in the two modes increases, the 

entanglement increases and the maximum entanglement occurs in negative superpositions.  

Keywords: Photon added coherent states, Entanglement, Superposition, Concurrence.  
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 مقدمه - 1

 یهای همدوس ابتدا توسط شرودینگر در زمینهحالت

های حالت .[1] دمعرفی شدنهماهنگ نوسانگرهای 

همدوس   هایکه حالتی بین حالت افزوده_فوتونهمدوس 

 هاییک( و حالت)شبیه ترین حالت کوانتومی به  کالس

د، حالت نعددی  )حالت کوانتومی خالص( بشمار می رو

کارگیری مکرر عملگر خلق روی است که با به افزوده_فوتون

 هاآیند. این حالتست میدبه های حالت همدوسپایه

حالتهای  .[2]ندشد یمعرفنخستین بار توسط آگروال و تارا 

زیرا دارای  بسیار مورد توجه هستند افزوده_فوتونهمدوس 

ها آمار زیرپواسونی و تابع ویگنر منفی هستند و این ویژگی

که  های غیرکالسیکی قرار می دهدحالت دستهآنها را در 

برای کاربردهای اطالعات کوانتومی بسیار مناسب 

 .[3]هستند

از مهم ترین ویژگی کوانتومی است و  تنیدگی یکی ازدرهم 

شمند برای انجام رایانش یک منبع مهم و ارز عنوان آن را به

در این  [.4] دنمی کن استفاده کوانتومی و مبادله اطالعات

های همدوس حالتبرهم نهی مقاله درهم تنیدگی 

 و را برای تعداد فوتون های افزوده مختلف افزوده_فوتون

 خواهیم کرد. بررسی های مثبت و منفی برهم نهی

 های همدوس فوتون افزودهحالت -2

تعریف صورت زیر به افزوده_فوتوندوس های همحالت

                                                                  :شوندمی
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همدوس  حالت  

 است و xLm  ای الگر از مرتبه جملهچندm .است ma†
 

مرتبه مورد استفاده قرار گرفته  mعملگر خلق است که 

 همدوس بابهنجار نشده هم پوشانی بین دو حالت  است.

 mو n  فوتون افزوده (ma†
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)  صورتبه 
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 تنیدگی درهم -3

های همدوس در این بخش به بررسی برهم نهی حالت

به صورت زیر دو قسمتی  هایبه عنوان حالت افزوده_فوتون

 پردازیم:می
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b†) تواندمی m(n)  فوتون در مدâ  زیر

اعداد  v و u  کند.تولید  )Bدر زیر سیستم A (b̂سیستم 

ها هستند و از که معرف برهم نهی حالت دمختلطی هستن

1
22
 vu دکننمی پیروی. N و است  شضریب بهنجار

 آید:دست میبه از رابطه زیر
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به صورت زیر برای هر زیربخش تعریف  وبیتیکدو توان می
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معرفی شده به  وبیتیکتوان بر حسب دو را می (3حالت )

 زیر نوشت: صورت

(8)        

 

  )00

1001(
,
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21

vuZN
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 یا تالقی توافق از معیاردرجه در هم تنیدگی  تعیینبرای 

این معیار مقادیر بین صفر تا یک به  [.5] کنیماستفاده می

ود به نحوی که صفر نشان دهنده عدم وجخود می گیرد 

تنیدگی و یک نشان دهنده درهم تنیدگی کامل است.  درهم

 شود:زیر بیان می به صورت (8)برای حالت  این معیار

 (9)                    *AB

yy

ABC    

 معیاردر نهایت  پائولی است. yماتریس  y در آن که 

های همدوس فوتون حالتبرهم نهی برای یا تالقی توافق 

  آید:افزوده به صورت زیر به دست می

(10)                              
 

uv
NN

vuN
C

2

21

,
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 نتایج و بحث -4

نهی ه بررسی میزان در هم تنیدگی  برهمدر این قسمت ب

های مختلف  تبرای نسب افزوده_فوتون های همدوسحالت

های افزوده مختلف نهی به ازای تعداد فوتونبرهم

 پردازیم.می

 kرا برحسب ضریب   vو   uنسبت برهم نهی به این منظور 

 های منفی بیانگر برهم نهی  kکه k = u/vیم بیان می کن

 کند.را بیان می مثبترهم نهی ب ،های مثبت  kو منفی

با در نظر گرفتن  kبر حسب  تالقی ،1در شکل 

10   های افزوده مختلف تعداد فوتونبه ازای

چین به ازای در این شکل نمودار خط .شده استرسم 

2n 3 وm.همانطور که مشاهده  رسم شده است

است که به معنای  1توافق  معیار 1kدر کنیم می

  kبه مرور در امتداد  Cتنیدگی کامل است اما ضریب درهم

بنابراین در این حالت به ازای  .کندبه سمت صفر میل می

نیدگی از حالت بیشینه به سمت تدرهممنفی های نهیبرهم

تنیدگی رخ نیز درهم مثبتنهی کند و در برهمصفر میل می

 .دهدنمی

 رسم شده است. 12m و 2nنقطه برای-خطنمودار 

در این نمودار نیز حالت بیشینه در هم تنیدگی به ازای 

1kت رخ داده است و با شیب مالیم تری به نسب

  0k در. کندنمودار قبلی به سمت صفر میل می

نهی همبر، اما برای ل می کندتنیدگی به صفر میدرهم

که مقدار  یابدافزایش می kبا افزایشتنیدگی همدر، مثبت

 4.0Cمقدار آن  ودهد رخ می  1kبیشینه آن در 

 است.

 .رسم شده است 20mو  2nنمودار خط توپر برای 

 1kتنیدگی در درهمدر این نمودار نیز حالت بیشینه 

 0kرخ داده است و همانند دو نمودار قبل در 

منفی با شیب  نهیبرهمشود اما در تنیدگی صفر میدرهم

 کند.کمتری نسبت به دو نمودار قبل به سمت صفر میل می

تنیدگی داریم و ش درهممثبت هم افزای نهیبرهمبرای 

دهد که مقدار آن رخ می1kتنیدگی درهمبیشینه در

87.0C .های بنابراین با افزایش تعداد فوتون است

 تنیدگی افرایش یافته است.افزوده شده، درهم

 
3mو 2nبه ازای  ،k از : ضریب توافق برحسب تابعی1کل ش

)منحنی 20m( و نقطه-)منحنی خط12mچین(، )منحنی خط

 .(توپر

با در نظرگرفتن  kبر حسب  تالقینیز  2در شکل 

10   های افزوده مختلف رسم تعداد فوتونبه ازای

 .شده است

 3mو 10nدر این شکل نمودار خط چین به ازای 

 1k در شودهمانطور که مشاهده می رسم شده است.

تنیدگی کامل است که به معنای درهم 1ضریب توافق ما 
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به سمت صفر میل   kبه مرور در امتداد   Cاست اما ضریب

 منفیهای نهیبنابراین در این حالت به ازای برهم. کندمی

کند. تنیدگی از حالت بیشینه به سمت صفر میل میدرهم

افزایش  2.0Cفر تا از ص Cضریب مثبتدر برهم نهی 

 است.1kیابد که بیشینه آن در می

سم ر12mو 10nبرای  نقطه-نمودار نقطه خط

در این نمودار نیز حالت بیشینه در هم تنیدگی  شده است.

است و با شیب تند تری نسبت  رخ داده1kبه ازای 

های نهیدر برهم کند.به نمودار قبلی به سمت صفر میل می

 تنیدگی صفر است.تقریبا درهم مثبت

. رسم شده است 20mو  10nنمودار خط توپر برای

1kتنیدگی در در این نمودار نیز حالت بیشینه درهم

 0kرخ داده است و همانند دو نمودار قبل در 

 Cضریبمنفی  نهیبرهمتنیدگی صفر می شود اما در درهم

با شیب کمتری نسبت به دو نمودار قبل به سمت صفر میل 

تنیدگی نهی مثبت هم افزایش درهمبرهمبرای  کند.می

دهد که مقدار رخ می1kدر  Cضریبداریم و بیشینه 

 است.4.0Cآن 

 
3mوو   10nبه ازای ،k از : ضریب توافق برحسب تابعی2شکل 

)منحنی 20mنقطه( و -)منحنی خط12mچین(، )منحنی خط

 توپر(.

 گیرییجهنت -5

. بیشینه است 1kبه ازای  یا تالقی ضریب توافق

دهد که تنیدگی هنگامی رخ میبنابراین بیشترین درهم

vu( نفیم نهیبرهم ( .همانطور  در حالت کلی باشد

یکسان، همواره  kبه ازای ها مشخص استشکلکه از 

بیشتر از میزان ، منفی نهیدر برهم تنیدگییزان درهمم

 است. نهی مثبتتنیدگی در برهمدرهم

های تنیدگی به تعداد فوتوندرهم نیزها برای سایر حالت

نهی برهممیزان درهم تنیدگی و  بستگی داردشده افزوده 

مثبت های نهیهای همدوس فوتون افزوده برای برهمحالت

nmبه و منفی  بزرگتر  مقداربستگی دارد و هر چه این

 .ها بیشتر استتنیدگی حالتباشد میزان درهم
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                       در یک نوسانگر اپتومکانیکی غیرخطی میرا: میدان کوادراتورهای چالندگی

 النژوین-رهیافت هایزنبرگ

 اصغری نژاد رضا باغشاهی و علیصالحی، حمید جواد محمد

 دانشکده علوم، دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان، رفسنجانگروه فیزیک، 

های براگ متحرک و یک تیغه در این مقاله به مطالعه چالندگی کوادراتورهای میدان در یک سامانه اپتومکانیکی با بازتابنده –چکیده 

کنش برهمهمچنین فرض بر این است که پردازیم. مرتبه دوم با میدان کاواک جفت شده است میدر داخل آن که به صورت الکتریک دی

شدگی جفتیط کر، ، تأثیر محالنژوین-هیافت هایزنبرگفتد. با استفاده از رادر حضور محیط کر، میدان لیزر و اثرات اتالفی اتفاق بی

 گیرد.و اثرات اتالفی بر روی چالندگی مورد ارزیابی قرار میوادنیدگی پارامتر ، اپتومکانیکی

 النژوین -رهیافت هایزنبرگمیرایی،  تومکانیکی،نوسانگر اپ ،چالندگی -کلید واژه

 

 

Squeezing of the Field Quadratures in a Dissipative Nonlinear 

Optomechanical Oscillator: Heisenberg-Langevin Approach 

Mohammad Javad Salehi, Hamid Reza Baghshahi and Ali Asghari Nejad 

Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan 
 

In this paper, we study squeezing of the field quadratures in an optomechanical cavity formed by a micropillar with moveable 

Bragg reflectors and a thin dielectric-membrane which is quadratically coupled to the cavity field. In addition, it is considered 

that, this interaction is occurred in the presence of Kerr medium, laser field and dissipation effects. Using the Heisenberg-

Langevin approach, the effect of Kerr medium, optomechanical coupling, detuning parameter and dissipation effects on the 

behavior of the squeezing is evaluated. 

Keywords: Squeezing, Optomechanical resonator, Dissipation, Heisenberg-Langevin Approach 
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 مقدمه  -1

های اپتومکانیکی از ساختارهای مهم در اپتیک امانهس

استاندارد آن مد  نوع آیند که درکوانتومی به شمار می

تواند با نوسانگر مکانیکی از طریق فشار تابشی کاواک می

های اپتومکانیک از جمله کاربردهای سامانهجفت شود. 

سردسازی کوانتومی ، زش اطالعات کوانتومیتوان به پردامی

گیری دقیق جرم و نیرو و ... جسم ماکروسکوپیک، اندازه

کنش آینه های اپتومکانیکی برهمسامانهدر . ]1[ اشاره کرد

تواند منجر به رفتار غیرخطی متحرک با میدان تابشی می

توان به مهندسی شود که با بروز این رفتار غیرخطی می

یک  ]2[ ، درکالسیکی در یک سامانه پرداختغیرهای حالت

براگ در دو از دو بازتابنده  اپتومکانیکی متشکلسامانه 

در نظر گرفته  که یکی از آنها متحرک استانتهای کاواک 

در  که ،قرار داردکاواک  در داخل چاه کوانتومیشده و یک 

کنش مد کاواک و بازتابنده برهم این سامانه نشان داده شده 

ارتباط مستقیم با این از منظر دیگر و در  از مرتبه دوم است.

به های مورد بررسی در اپتیک کوانتومی مقاله تمام سامانه

 با محیط اطرافشان در تماس هستند طور اجتناب ناپذیری

ها مهم نظر گرفتن اتالف در این سامانه و بنابراین در

اتالفی های مهم برای بررسی اثرات از رهیافتیکی  باشد.می

است، که در  النژوین-ها رهیافت هایزنبرگدر این سامانه

)حمام( با  سازآن محیط اتالفی را به صورت یک ذخیره

ای از نوسانگرهای تعداد درجات آزادی زیاد )مجموعه

در این مقاله یک سامانه . ]3[ گیرندمیدر نظر هماهنگ( 

های براگ در دو انتهای کاواک آن بازتابنده که اپتومکانیکی

گیریم. قرار دارد و یکی از آنها متحرک است را در نظر می

کاواک یک محیط کنیم در داخل این یهمچنین فرض م

که اثر غیرخطی کر در آن  قرار داده شده استغیرخطی 

ها یا در وسط کاواک و بر روی یکی از گره .]4[ داردوجود 

، یک در داخل کاواک تشکیل شده یج ایستادههای موشکم

در نظر   50nmبا ضخامت SiN از جنس الکتریکتیغه دی

متحرک و خود  بازتابنده. همچنین برای ]5[ گیریممی

گیریم. با استفاده از رهیافت کاواک میرایی در نظر می

 ،و استفاده از تقریب نویز سفید مارکوفی النژوین-هایزنبرگ

چالندگی مدهای میدان را مورد مطالعه قرار داده و تأثیر 

الزم به  دهیم.میرایی بر روی آن را مورد بررسی قرار می

گوییم اگر چالنده میحالت یک میدان را ذکر است که 

تغییرات یکی از کوادراتورهای میدان نسبت به حالت 

با این  ،کوادراتور دیگری افزایش پیدا کندهمدوس کاهش و 

. ]3[در اصل عدم قطعیت صدق کند شرط که تغییرات آنها 

توان به آشکارسازی چالنده می هایاز کاربردهای مهم حالت

  .اشاره نمودو ... ] 6 [گرانشیامواج 

 

 

براگ در  هایبازتابنده که در آن : طرحواره سامانه اپتومکانیکی1شکل  

اند.الکتریک مشخص شدهدی تیغهو  انتهای کاواکدو 
a  ثابت میرایی

کاواک و 
b  هستند.  بازتابنده براگ متحرکثابت میرایی 

برای  النژوین-هایزنبرگ رهیافت -2

 یهای اپتومکانیکسامانه

به  های آنسامانهزیر اپتومکانیکی که در اینجا یک نوسانگر 

ند را ابا هم جفت شده ]4و2[ و غیرخطی صورت مرتبه دو

رنگ لیزر با یک میدان تک همچنین گیریم.در نظر می

این  هامیلتونی. شودبه داخل کاواک تابیده می Lفرکانس 

 ما به صورت زیر است: سامانه

(1)  

( داده 3( و )2به وسیله معادالت ) RĤ و 0Ĥکه به طوری 

 حمامبا  سامانههر دو زیرقسمتی است که  RĤ. شده اند

توانیم آنها را یکنند که مکنش میخودشان درهم گرمایی

در نظر  هماهنگای از نوسانگرهای مجموعه به صورت

هامیلتونی  Lدر چارچوب چرخان با فرکانس  .بگیریم

0Ĥ شود به صورت زیر تبدیل می c c L   : 

(2 )   
2

† † † † 2
0

† † 2

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ[ ( ) ]

ˆ ˆ ˆ ˆ( )

c M optH a a b b g a a b b

a a a a





    

  

 

های فوتون خلق به ترتیب عملگرهای b̂†و  â†که به طوری 

Mو cهای ها با فرکانسکاواک و فونون
 
جمله هستند.  

بازتابنده متحرک با  ( جفت شدگی مرتبه دو2سوم معادله )

و جمله آخر این  لیزر میدان ه چهارم تابشجمل مد میدان،

به صورت  RĤد. ندهر غیرخطی کر را نشان میمعادله اث

0
ˆ ˆ ˆ

RH H H 
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 ست: ازیر 

(3  )

† † †

† † †

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( )

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ( )

R k k k kk k

k k

k k k kk k
k k

H m m g m a a m

n n g n b b n



     
 

  

  

 

 
به  

میرایی کاواک از  آنسمت راست  اول دو جمله کهطوری 

خودش با عملگرهای نوسانگر هماهنگ گرمایی  حمامطریق 

ˆ† ساده
k

m
 

 بازتابندهو جمله سوم و چهارم میرایی  km̂ و

knبه وسیله عملگرهایمتحرک  ˆ  و†ˆ
k

n 
 هست.  

معادالت حرکت هایزنبرگ برای عملگرهای دو زیر 
( و 6( و )4با معادالت ) بازتابنده متحرککاواک و  سامانه

معادالت مربوط به عملگرهای منابع میرایی به وسیله 
: شوندبه صورت زیر مشخص می( 7( و )5)معادالت   

                    )4(

† 2

† 2

ˆ ˆˆ ˆ ˆ[ ( ) ]

ˆ ˆ ˆ2 ( )

c opt

k k

k

d
a i a ig a b b

dt

i i g m i a a

    

  
 

 )5(               

aigmim
dt

d
kkkk ˆˆˆ    

               )6(

† †ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ2 [ ( )]

ˆ

M opt

k k

k

d
b i b ig a a b b

dt

i g n



 



   

 
 

(7)    

 (6و ) (4و جایگذاری در ) (7و ) (5) هایبا حل معادله

 : ند آمدوجود خواهبه  (9) و (8) هایرابطه

(8)               

 

(9)  

 
 
b عملگر اختالل و  tFb)( و   ، a ، )(tFa به طوری که 

متحرک هستند. بازتابنده و برای کاواک ثابت میرایی  
(10)         

 


k

ti
kka

kemgitF


)0(ˆ)( 

(11 )       









k

ti
kkb

kengitF


)0(ˆ)( 

(12     )       

(31)        







k

t
tti

kb
ketbtdgtb

0

)(2 )(ˆ)(ˆ
2

1  

 کوانتومی معادالت -1 -2

( و الحاقی آنها یک سری 9) ( و8از طریق معادالت )

ینکه هر آید و با توجه به امعادالت جفت شده به دست می

خواهیم داشت:                   گرمایی در نظر گرفتیم حمام دو منبع  را 

† †

†

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆˆ

†
ˆˆ

ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0

ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )
2

ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( )
2

a ab b

aa
thaa

bb
thbb

F t F t F t b t F t a t

F t a t a t F t n

F t b t b t F t n

   


 


 

 

 :هستندت شده بدست آمده به شکل زیر معادالت جفو 

 

(14 ) 

 

 

(15)   

 

(16) 

(17) 

 

 

(18)    

 

 

 ، با استفاده ازبسته نیستند در باال معادالت به دست آمده

را کاهش مرتبه عملگرهای ذکر شده  ،کاهندگیرهیافت 

با حل عددی معادالت  .]7[ دهیم )نهایتاً تا مرتبه دو(می

بدست آمده به بررسی چالندگی کوادراتورهای میدان 

 پردازیم.می
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 پارامترهای چالندگی تغییرات زمانی -1-1

 

 

 

 

 

 

1.1چالندگی با انتخاب  xSپارامتر : 2کل ش
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0 چالندگی بدون در نظر گرفتن اثر کر xSپارامتر  :3شکل 
M




 

1. در نظر گرفتن اثر کر ،()نمودار توپر
M




 (خط نمودار،)چین 

1.1
opt

M

g


  2و پارامترهای مشابه با شکل 

ا تعریف پارامترهای چالندگی به صورت ب

1)ˆ(4 2  xS x  4)ˆ(1و 2  yS y هایدر مؤلفهx̂  

01اگر  ŷو   xS  01و  yS  باشد چالندگی رخ

 ŷو  x̂دهد. این پارامترها با در نظرگرفتن تعریف می

 بصورت زیر هستند:

(19   )
2

††2† ˆˆˆˆˆˆ2
2






  aaaaaaSx 

(20   )
2

††2† ˆˆˆˆˆˆ2
2






  aaaaaaS y 

شدگی اپتومکانیکی بر روی جفتبرای بررسی تأثیر  2شکل 

چالندگی رسم شده است.  xSتغییرات زمانی مولفه 

همانطور که از این شکل مشخص است با افزایش این پارامتر 

تأثیر محیط  3شود. در شکل عمق چالندگی کم می

چالندگی مورد بررسی قرار  xSغیرخطی کر بر روی مولفه 

گرفته است. همانطور که مشخص است چالندگی در این 

 افتد.مولفه فقط در حضور محیط کر اتفاق می

 گیرینتیجه -2

در این مقاله به بررسی چالندگی کوادراتورهای میدان درون 

گفته شده پرداخته  هاییک سامانه اپتومکانیکی با ویژگی

بدست آمده که در اینجا نیامده نتایج  بر اساس .شده است

در نظر گرفتن  بامیدان  yاست چالندگی در مولفه 

وجود ندارد. ولی با انتخاب وادنیدگی صفر وادنیدگی صفر 

آمده است در برخی از  3و  2های همانطور که در شکل

چالندگی وجود دارد که مدت  xهای زمانی در مولفه بازه

شدگی دادن آن و همچنین عمق آن به جفت زمان رخ

ثیر پارامتر أدر مورد ت اپتومکانیکی و پارامتر کر وابسته است.

های چالندگی ( بر روی رفتار زمانی مولفهcوادنیدگی )

ذکر این نکته الزم است که با در نظرگرفتن وادنیدگی 

ولی با عمق بسیار  ،الف صفر چالندگی در هر دو مولفهمخ

  دهد.ناچیز رخ می
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 محوری مدوالسیونروش کانون با هم جاروب لیزری میکروسکوپی توان تفکیک بهبود

 یسازی آشکارروزنه

 مهدی مزدور دشتابی، رضا مسعودی محمد دلجور،

 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

های ضخیم با نمونه ازتصویربرداری سه بعدی  افت،عالوه بر اینکه توان تفکیک افزایش ی ،کانونبا ابداع میکروسکوپی هم –چکیده 

ی آشکارساز روزنه محوری مدوالسیونبا استفاده از  ،بردارییک روش پردازش آنی داده ،. در این مقالهگردید ممکننیز پراکندگی باال 

معرفی  ،کانون هم اروب لیزریج محوری در یک میکروسکوپ  توان تفکیک، به منظور افزایش شوندهی قفلبه یک تقویت کننده متصل

، ی جاروب()در باال یا پایین صفحه یابی نمونههمچنین ابهام در مکان را بهبود بخشیده و نگاری نوریاین روش برشبه عالوه،  شده است.

 کند. را برطرف میمرسوم کانون همموجود در میکروسکوپی 

 آشکارسازی یروزنهمحوری یزری، مدوالسیون کانون، میکروسکوپی جاروب لمیکروسکوپی هم -کلید واژه

 

 

Resolution enhancement of confocal laser scanning microscopy by detection 

pinhole axial modulation technique 

Mohammad Deljoor, Mahdi Mozdoor Dashtabi, Reza Massudi 

Shahid Beheshti University, G.C., Laser and Plasma Research Institute 

 

Abstract- With the invention of confocal microscopy, in addition to the enhancement of resolution, 3D imaging of thick highly-

scattering samples became possible. In this article, an instant data acquisition processing method is introduced using axial 

modulation of detection pinhole in order to increase the axial resolution of a laser scanning confocal microscope (SCM). This 

method, improves optical sectioning as well and also resolves the ambiguity of sample positioning (above or below the scanning 

plane) existing in conventional confocal microscopes. 

Keywords: Confocal microscopy, Laser scanning microscopy, Detection pinhole axial modulation 
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 مقدمه -1

سال پیش تاکنون ابزار مهمی  350میکروسکوپی نوری از  

میدان های نوری رود. میکروسکوپدر تحقیقات به شمار می

های بسیار نازک برداری از نمونهقادر به تصویر تنها ،گسترده

مجموع اطالعات  ،های ضخیمچرا که در نمونه ،هستند

ی مورد صویر صفحهدر تنیز نوری صفحات باالیی و پایینی 

د. در این حالت کنتراست تصویر به شدت شونظر دیده می

صویر و وضوح آن یت تاز کیف در نتیجهآید و پایین می

 .شودکاسته می

توسط مینسکی در سال کانون همبا اختراع میکروسکوپ 

با میکروسکوپی  و با ترکیب این نوع میکروسکوپی 1957

ی تصویر، و گذاشتن یک روزنه در صفحهلیزری  جاروب

این گونه  و حل یشکل تا حدوداین مجلوی آشکارساز، 

 در تحقیقات زیستینظیر به عنوان ابزاری بی میکروسکوپ،

های خارج از کانون که با حذف نور ،روزنه .به کار گرفته شد

باعث  ،رسداز صفحات باالیی و پایینی به آشکارساز می

شود. توان زمینه و باال رفتن وضوح تصویر میحذف پس

بیشتر از برابر  1.4 حدود تفکیک این میکروسکوپ

ه ب و [1] است میدان گسترده میکروسکوپ معمولی

توان اطالعات مربوط به می ی این میکروسکوپواسطه

ک صفحات مختلف را به طور جداگانه دریافت کرد و به ی

نگاری نوری دست یافت که در تصویربرداری سیستم برش

 کاربرد دارد. زیستیهای سه بعدی از نمونه

توان افزایش در  کانونمیکروسکوپ هم توانایی با وجود

این  ،های ضخیمربرداری از نمونهو توانایی تصوی تفکیک

ز کاربردها کافی نیست. به همین برای بسیاری ا هاویژگی

ی میکروسکوپی صفحه ،ی جدیدی از جملههاروش دلیل

و میکروسکوپی  [5] ، میکروسکوپی غیرخطی[4] نور

این  خدمت گرفته شد. بهابداع و  ،[6] نوررسانی ساختارمند

دگی و گران جمله پیچیاز  ها دارای معایب متعددیروش

 .هستند تصویربرداری بودن تجهیزات

 مدوالسیونروش آشکارسازی  ،مشکالتبرای جبران این 

 توانایی ،مزیت اصلی این روش .شودپیشنهاد می

سازی حساس به فاز است، که منجر به محدود شدن آشکار

 در اطرافی باریک بازهپاسخ سیستم آشکارسازی به یک 

در  نخست ،این روش شود.میرکانس مدوالسیون ف

 به کار گرفته شده استهنگ سوم میکروسکوپی تولید هما

در  زمینهحذف پس مانندهایی ویژگی و دارای [2]

محوری و  توان تفکیکافزایش  های با پراکندگی زیاد،نمونه

 .[3] است جایگزیدگی و رفع ابهام در مکان نمونه

  کانونهم یهروزنمحوری مدوالسیون  روش ،این مقالهدر 

کنیم، و از آن به منظور بهبود را معرفی می آشکارسازی

  .بهره خواهیم برد کانونهممیکروسکوپی 

 اصول و تئوری -2

به منظور حذف نورهای خارج  ،کانوندر میکروسکوپی هم

گیرد. از کانون، یک روزنه جلوی آشکارساز قرار می

( 1د وشتشکیل می دو بخشتصویربرداری در این مورد از 

روی نمونه کانونی  ی لیزر توسط عدسی شیئیباریکه

 شیئی( سیگنال بازتابی از نمونه توسط عدسی 2شود و می

 شود.تصویر می جلوی آشکارسازی روی روزنه

که روی نمونه کانونی  یی لیزردلیل اثرات پراش، باریکهه ب 

بصورت تک نقطه نخواهد بود و یک توزیع شدت  ،شودمی

-نورای واهد داشت که به آن تابع توزیع نقطهسه بعدی خ

شود. به طور مشابه، سیگنال گفته می (excPSFرسانی )

آشکارساز  یبه صفحهکه  نمونه ینقطه هراز  بازتابی

نیز یک توزیع شدت سه بعدی خواهد داشت که به  رسدمی

گفته  (detPSFی )ای آشکارسازآن تابع توزیع نقطه

و آشکارسازی را  رسانی-نورشود. بنابراین کل فرایند می

 (confPSF) کانونهم ایتوان با یک تابع توزیع نقطهمی

 بصورت زیر تعریف کرد.
 

(1) 
det

( , , )

( , , ). ( , , )

conf

exc

PSF x y z

PSF x y z PSF x y z


  

ی کانونی باریکهکانون، در میکروسکوپ جاروب لیزری هم

شود و سپس سیگنال بازتابی روی نمونه جاروب می شده،

از پیچش  ،تصویرگردد. از هر نقطه توسط آشکارساز ثبت می

ی مختلط بازتابی کانون با دامنهای همبین تابع توزیع نقطه

 بنابراین خواهیم داشت:آید. از نمونه بدست می

(2

 ) 

2
( , , ) | ( , , ) ( , , ) |confI X Y Z O x y z PSF x y z  

)که  , , )X Y Z  و( , , )x y z  مختصات فضا به ترتیب در

) و ی تصویر و جسم هستندصفحه , , )O x y z 

 ی مختلط بازتابی از نمونه است.ی دامنهدهندهنشان

 یمحوری روزنهکانون مدوالسیون در میکروسکوپی هم

ی با دامنهکانون همی روزنه، مکان آشکارسازی  کانونهم

02  در طول محورz  با فرکانسf شود. در مدوله می
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صورت ه ب سیگنال ثبت شده توسط آشکارساز ،جهنتی

 ی زیر خواهد بود:رابطه

 

(3) 
2

det 0

( , , )

| ( , , ) ( ( , , )

( , , sin(2 ))) |

s

exc

I X Y Z

O x y z PSF x y z

PSF x y z ft 





 

 

دهد که سیگنال ثبت شده توسط نشان می 3ی معادله

مشخص، در زمان مدوله شده  z آشکارساز به ازای یک مکان

) ،sIمربوط به  f یی فرکانساست. مولفه )fS z،  با عبور

رون یک دآشکارساز از  خروجیسیگنال الکتریکی 

قفل شده  fی قفل شونده که روی فرکانس کنندهتقویت

 اول یمرتبه متناسب با مشتقکه  ،آیددست میه است، ب

( )sI z  نسبت بهz  7,2[است[. 

رسانی -نوربه منظور  نگوسی یدلیل استفاده از باریکهه ب

زیع که تابع تو توان فرض کردی میبا تقریب خوب ،روی نمونه

 کانونی شدن،و  شیئیاز عدسی  رسانی نیز بعد-ای نورنقطه

ضمن در نظر  .[1] باقی خواهد ماند نگوسی صورته ب

متناظر با یک فصل  های تئوریسیگنال ،گرفتن این فرض

)خط توپر( و  معمولیکانون همبرای دو حالت  ،مشترک

 آشکارسازی کانون هم یروزنهحالت مدوالسیون 

 نشان داده شده است. 1در شکل  چین(نقطه)

 
کانون معمولی )خط ممتد( و : سیگنال تئوری میکروسکوپی هم1شکل 

 )نقطه چین( آشکارسازی کانون ی هممدوالسیون روزنه

به ازای بیشترین مقدار سیگنال  ،کانوندر میکروسکوپی هم

 ی کانونکه در صفحه هعی مورد مطالنمونهاز  یسطح آن

همیوغ مختلط با روزنه(  یقرار دارد )صفحه شیئیعدسی 

ای در به دلیل تقارن تابع پراکنش نقطهآید. دست میه ب

کانون همدر میکروسکوپی  مکان نمونهتشخیص ، zراستای 

نمونه در باالی  کهواضح نیست  معمولی دارای ابهام است و

 روشاما در  قرار دارد و یا در زیر آن. ی جاروبصفحه

به  ،آشکارسازی کانون هم یروزنه محوری مدوالسیون

 ،ی همیوغ با روزنه()صفحه جاروبی صفحه گذر ازهنگام 

)عالمت  )fS z نمونه نسبت  مکان ،کند. در نتیجهتغییر می

 است. قابل تشخیص zدر راستای  جاروبی صفحه به

و  نگاریبهبود برشگی برای توان از این ویژمی نابراینب

جا که پهنای هر ز آنهمچنین اکرد.  گزیدگی استفادهجای

نواحی )مثبت و منفی( سیگنال مربوط به حالت یک از 

، نسبت آشکارسازی کانونهم یروزنه محوری مدوالسیون

توان تر است، کانون معمولی کمبه حالت میکروسکوپی هم

 ،. با انجام محاسباتخواهد یافتوری افزایش مح تفکیک

برابر  1.6ی ی به اندازهمحور توان تفکیکاین افزایش 

 .آیدبدست می

 تجربینتایج  -3

کانون شماتیک چیدمان تجربی برای میکروسکوپی هم

 کانونهم یروزنه محوری معمولی و مدوالسیون

 نشان داده شده است.  2در شکل  آشکارسازی

 
 شماتیک چیدمان تجربی :2شکل 

شونده که ی قفلاز یک تقویت کننده ،برای حالت معمولی

شود، سینگال مرجع آن توسط یک چاپر نوری تامین می

اما برای  شده است،برداری استفاده جهت رفع نویز و داده

تبدیل چیدمان معمولی به یک چیدمان مدوالسیون 

با  شده و روزنه ، چاپر حذفزیآشکارسا کانون ی همنهزور

شود، اندازی میراه سیگنالیک مولد  توسطیک بلندگو که 

  می شود.داده نوسان  zحول محور 

ای که در طول سیگنال ثبت شده از یک الم شیشه ،3شکل 

به سمت  شیئیعدسی  یکانون یاز باالی نقطه zمحور 

 ولیروش معم با کند،پایین )به سمت آشکارساز( حرکت می

 آشکارسازی کانون ی همنهزور محوری و مدوالسیون )الف(

  .، را نشان می دهد)ب(

های تئوری دهد که دادهنشان می 3و1های شکلی مقایسه

و تجربی در تطابق خوبی با یکدیگر هستند. همچنین از 

توان دید که سیگنال مدوالسیون محوری ، می3شکل 

متناسب با مشتق  ، بصورتآشکارسازی کانونی همنهزور
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ی اول سیگنال ثبت شده به روش معمولی است. در مرتبه

ی مثبت به ازای حالتی است که الم باالی ، ناحیه3شکل 

ی جاروب قرار دارد و هر چه به سمت عدسی شیئی صفحه

کنیم ابتدا سطح سیگنال صفر شده )قرار گرفتن حرکت می

 شود. یشیئی( و سپس منفی معدسی الم روی سطح کانون 

 
کانون شکل سیگنال تجربی بدست آمده برای میکروسکوپی هم :3شکل 

 آشکارسازی کانون ی هممعمولی )الف( و مدوالسیون محوری روزنه

 )ب(.

 و بهبود تفسیر سیگنالبرای نشان دادن بهبود جایگزیدگی 

 شرو دو گلبول قرمز با هر یک از زیستی، ینمونه در یک

 کانون ی همنهزورمحوری ( و مدوالسیون 4ل معمولی )شک

 ایم.(، تصویربرداری کرده5)شکل  آشکارسازی

شود، میکروسکوپی دیده می 4طور که در شکل مانه

 میکرومتر جابجایی 5کانون معمولی، قادر به تمایز بین هم

دوالسیون تصویر نیست. اما تکنیک م 5محوری موجود در 

تواند (، می5، )شکل آشکارسازی کانونهمی محوری روزنه

سطح جاروب )آبی( و زیر  )قرمز( بین نقاط نمونه که در باال

تمایز قائل شود. همانطور که سطح جاروب از قرار دارد، 

کت آن حر باالیبه سمت  الف( 5)شکل سلول پایین

رنگ  آبیکاسته شده و نواحی  از نواحی قرمز ،کندمی

ی دهندهی سفید رنگ نشاننواح یابند.افزایش می

جاروب قرار  یهایی از نمونه است که بر روی صفحهبخش

 دارند.

 گیرینتیجه -4

ی دوالسیون محوری روزنهکانون ممیکروسکوپی هم

، عالوه بر افزایش توان تفکیک آشکارسازی کانونهم

پی وبرابر نسبت به میکروسک 1.6ی محوری به اندازه

نگاری نوری، امکان تفسیر شکانون معمولی و بهبود برهم

کند. از این بهتر سیگنال دریافتی از نمونه را میسر می

های زیستی ضخیم توان در تصویربرداری از نمونهویژگی می

 و با پراکندگی باال به ویژه تصویربرداری از مغز، بهره جست. 

 
مز با گام یک : تصاویر برش نگاری ثبت شده از گلبول قر4شکل 

 کانون معمولی.با میکروسکوپی هم zمیکرومتر در طول محور 

 
: تصاویر برش نگاری ثبت شده از گلبول قرمز با گام یک 5شکل 

ی با روش مدوالسیون محوری روزنه zمیکرومتر در طول محور 

 .آشکارسازی کانون هم
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 2COبا لیزر پالسی  کنشبرهمدر  PMMAفیلم نازک  خواص اپتیکیتغییرات بررسی 

 2محسن منتظرالقائم ، 2هدیه پازکیان،  1محمود مالباشی، 1، میترا وصال1سحر سهرابی

 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران1

 تومی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوان2

پلیمر  بررسی شده است. ( PMMA پلی متیل متاآکریالت) روی خواص اپتیکی پلیمر 2COلیزر پالسی  اثر تابش  مقاله در این –چکیده 

PMMA  میکرون  100با ضخامت صورت فیلم نازک الیه نشانی شده روی شیشه مورد آزمایش قرار گرفته است. نمونه های فیلم نازک به

 100با پهنای پالس  2COلیزر پالسی نمونه ها با  تولوئن(روی شیشه تهیه شده است. cc 1در PMMAگرم  50) PMMAباریختن محلول 

برای به دست آوردن  .مورد بررسی قرار گرفتو خواص اپتیکی آن  شدهتابش دهی  نانوثانیه در شاریدگی ها و تعداد پالس های مختلف

و برای بررسی مورفولوژی سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشی  UV-Visible ضریب شکست و سایر خصوصیات اپتیکی از طیف سنجی

  .شده استاستفاده 

 2CO، لیزر پالسی  Visible-UVطیف سنجی  ، خواص اپتیکی،  PMMAپلیمر  -کلید واژه

 

 

Investigation of the pulsed CO2 laser irradiation on optical properties of 

PMMA  

Sahar Sohrabi1, Mitra Vesal1, Mahmoud Mollabashi1, Hedieh Pazokian2, Mohsen Montazeralghaem2 

1Physics Department, Iran university of science and technology, Tehran, Iran 

2Photonics and Quantum technologies research school, Nuclear science and technology research Institue, Tehran, 

Iran 

 

laser irradiation on the optical properties of PMMA films was  2In this paper effect of the pulsed CO -Abstract

investigated. PMMA thin films with  thickness of about 100 micron was prepared by casting PMMA solution (50 gr 

laser with 100 ns pulse duration.  2The samples were irradiated by a pulsed CO .ne) on microscope glassPMMM in 1cc tolue

Effect of the irradiation parameters including the laser fluence and the number of pulses on the optical properties of the films 

was examined. Scanning electron microscopy and UV-Vis spectroscopy were used for the investigation of the morphology 

and optical changes after irradiation.   

laser 2Visible spectroscopy, pulsed CO-Keywords: Refractive index, PMMA, optical properties, UV 
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 مقدمه  -1

کردن ابزارهای اندازه گیری  ترمروزه علم به سمت کوچکا

 های میکروشاره استفاده از تراشه رود.و آزمایش پیش می

های سنتی آزمایش است و در جایگزین مناسبی برای روش

های تراشه رود.قت و بازده آزمایش باال میآن سرعت، د

م میکروکانال هایی هستند که به هشامل میکروشاره، 

 نیها، کانال هایی در ابعاد میکرواند. میکروکانال متصل شده

کاری هستند که با روش های مختلف مانند میکروماشین

از طرفی ویژگی های اپتیکی شوند. لیزری در ماده ایجاد می

ماده مورد پردازش برای ساخت تراشه میکروشاره اهمیت 

فیت زیادی در تعیین روش مورد استفاده برای ساخت و کی

 کانال های ایجاد شده دارد.

پلیمرها از جمله موادی هستند که به دلیل ارزان بودن و 

اپتیکی و شیمیایی امروزه برای  و مناسب ویژگی های خوب

  های میکروشاره بسیار مورد توجه هستند.ساخت تراشه

در  PMMAدر این مقاله به بررسی تغییرات اپتیکی پلیمر 

پرداخته شده است. برای این  2COبا لیزر پالسی  کنشبرهم

برای بررسی و محاسبه  UV-Visibleسنجی کار از طیف

 استفاده شده است. تغییرات اپتیکی بعد از تابش

 

 انجام آزمایشروش  -2

میکرون تهیه  100با ضخامت حدود  PMMAنازک  فیلم

 cc1در  PMMAگرم پودر  500 شد. برای تهیه ی فیلم

 درجه 150در دمای شده و محلول حاصل تولوئن حل 

سلسیوس به مدت چهار ساعت تکان داده شد. سپس 

 HFروی شیشه ای که از قبل با محلول ژله ای ایجاد شده 

یک شده و در دمای اتاق به مدت اسیدی شده است، ریخته 

  ساعت قرار گرفت.

در شاریدگی ها و تعداد پالس های  فیلم های به دست آمده

 و هنانوثانی 100پهنای پالس با  2COمختلف با لیزر پالسی 

 شدند.دهی تابش،  9(P)20میکرون، خط  55/9طول موج

 

ی خصوصیات اپتیکی روش محاسبه -1-2

 دیدههای تابشنمونه

ابتدا طیف  PMMAی خواص اپتیکی پلیمر برای محاسبه

میزان شود. سپس می( نمونه ی تابش دیده گرفته Tعبوری)

( به 2( و )1معادالت ) با استفاده از (A)ذبو ج (R)انعکاس

  دست می آید.

(1)                                        TA log 

(2)                                     ATR 1 

(، ضریب (، ضریب جذب)tو ضخامت نمونه) Rبا داشتن 

محاسبه خواهند شد.  (nو ضریب شکست) (k خاموشی)

ی )رابطه المبرت-برای محاسبه ی ضریب جذب از قانون بیر

( 4ی )و برای محاسبه ی ضریب خاموشی از رابطه (3

  .]1[شوداستفاده می

(3)                                           
t

A
303.2 

(4)                                                  




4
k   

از شکست  ضریبفوق با استفاده از نتایج در نهایت و 

 .] 2[قابل محاسبه استزیر ی رابطه

(5     )             
 

2

2
1

4

1

1
k

R

R

R

R
n 







        

با داشتن ضریب شکست و ضریب خاموشی نمونه ها، 

( و 6ابط )با استفاده از رومحاسبه ی ضرایب دی الکتریک 

 :]3[ممکن خواهد بود ( 7)

(6 )                                          
22

1
kn  

(7                                    )          nk2
2
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 حاصل شده از بررسی تغییرات اپتیکی -2-2

 شده دادهتابشهای نمونه

نشانی شده روی شیشه در  الیه PMMAنمونه های 

ی کندگی پلیمر است، زیر آستانهکه  2mcJ/ 5/0شاریدگی 

های شکل شدند.دهی تابش در تعداد پالس های مختلف

های عبوری و انعکاسی به دست ( به ترتیب طیف2( و )1)

( تصاویر 3آمده از نمونه قبل و بعد از تابش و شکل )

دیده در تعداد  میکروسکوپ الکترونی از نمونه های تابش

 دهند.پالس را نشان می 1000و  500

الیه نشانی شده روی  PMMAعبوری الیه نازک  های : طیف1شکل 

پالس  و تعداد 2mcJ/ 5/0با شاریدگی  قبل از تابش و بعد از تابش شیشه

  های مختلف

الیه نشانی شده روی  PMMAطیف های انعکاسی الیه نازک : 2شکل 

پالس  و تعداد 2mcJ/ 5/0عد از تابش با شاریدگی شیشه قبل از تابش و ب

 های مختلف

طیف های به دست آمده قبل و بعد از تابش رفتار یکسانی 

را با توجه به تغییر طول موج از خود نشان می دهند. از 

طرف دیگر همان طور که از شکل ها مشخص است میزان 

ان افزایش تعداد پالس کاهش می یابد در حالیکه میز عبور با

 یابد.های تابشی افزایش میانعکاس با افزایش تعداد پالس

این  فوتون های 2COبه دلیل بلند بودن طول موج لیزر  

لیزر قادر به شکستن مستقیم پیوندهای پلیمری نبوده و 

و ذوب  بنابراین تابش در این طول موج باعث گرم شدن

شود. از طرف دیگر شاریدگی آستانه شدگی روی سطح می

و در  است.  2mcJ/ 5/1گی پلیمر در این طول موج دنک

نتیجه شاریدگی مورد استفاده برای تابش قادر به ایجاد 

کندگی نبوده و  در تعداد پالس های باال منجر به ایجاد 

این  تغییرات مورفولوژی بدون کندگی روی سطح می شود.

چنین تغییرات احتمالی چگالی روی سطح ساختارها و هم

تغییراتی در خواص اپتیکی مثل درصد عبور و  باعث ایجاد

تغییر شکل فیلم پلیمری          )  شوند.انعکاس می

نیز روی طیف های  کشیدگی و جمع شدن آن تحت گرما(

 حاصل تاثیرگذار است.

 

 
میکروسکوپ الکترونی از نمونه های تابش دیده در تعداد : تصویر 3شکل

مقیاس مشخص شده روی شکل پالس ) 1000الف( و ب( پالس  500

  میکرون است( 200

نمونه قبل و بعد از تابش در شکل  نمودار طیف ضریب جذب

است. همان طور که در شکل مشخص  ( نشان داده شده4)

های تابشی است، ضریب جذب با افزایش تعداد پالس

یابد. شیب کاهش موج کاهش میافزایش و با افزایش طول

 الف

 ب
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دیده با تعداد مورد نمونه تابش موج درضریب جذب با طول

  تر است.بیشهای دیگر پالس نسبت به نمونه 1500

 
 

الیه نشانی شده  PMMAنمودارهای ضریب جذب الیه نازک : 4شکل 

 و تعداد 2mcJ/ 5/0روی شیشه قبل از تابش و بعد از تابش با شاریدگی 

 پالس های مختلف

نرژی فرآیند جذب بدین معناست که فوتون ورودی با ا

شدن الکترون از معین، در برخورد به سطح، باعث برانگیخته

به این دلیل که در  .]3[تر به تراز برانگیخته شودتراز پایین

های پایین فوتون، انرژی الزم برای برانگیخته کردن انرژی

های پایین تر جذب کمتر الکترون وجود ندارد، در انرژی

تر باشد، می تواند است. در مناطقی که انرژی فوتون باال

انرژی الزم برای انتقال الکترون از باند ظرفیت به رسانش را 

یعنی در این  تامین کند و باعث انتقال الکترونی شود.

مناطق، انرژی فوتون ورودی از گاف انرژی ممنوعه، بیشتر 

 .]4[است

ضریب . تغییرات ضریب شکست را نشان می دهد (5) شکل

ه نسبت به نمونه ی تابش های تابش دیدشکست نمونه

کنش لیزر با سطح پلیمر، ندیده، بیشتر است. زیرا برهم

شود. سرد باعث گرم شدن ناگهانی سطح و گاهی ذوب می

ی پلیمر بعد از این گرم شدن ناگهانی، سبب شدن دوباره

ضریب شکست آن  تغییرتغییر چگالی پلیمر و نهایتا سبب 

 .]5[شودمی
 
 

 
الیه نشانی شده  PMMAریب شکست الیه نازک نمودارهای ض: 5شکل 

 و تعداد 2mcJ/ 5/0روی شیشه قبل از تابش و بعد از تابش با شاریدگی 

 پالس های مختلف

 گیرینتیجه -3

در  PMMAروی  2COلیزر پالسی  اثر تابش در این مقاله 

مورد ی کندگی است، که زیر آستانه 2mcJ/ 5/0شاریدگی 

از فزایش تعداد پالس، حاکی با ابررسی قرار گرفت. نتایج 

و کاهش میزان جذب  ،انعکاس، شکستافزایش ضرایب 

 عبور است.
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با  DR1بر روی موجبر پلیمری دوپ شده به رنگینه  برگشت پذیرساخت توری براگ 

   استفاده از روش تداخل دو پرتویی

  1، عزالدین مهاجرانی1حامد قامت

 ها،آزمایشگاه فوتونیک مواد آلی و پلیمرپالسماایران،تهران،دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و 1

که از دو الیه  در یک موجبر مسطح را دوتریوم-المپ هالوژن نور ل دو منشوریپکو قصد داریم تا با روش  مقالهدر این  -چکیده

میزبان ساخته شده -به روش میهمان PMMA  با پلیمر DR1 کردن رنگینه ی ز دوپکه ا هستهو یک الیه  PVA با پلیمر پوسته

به دو قسمت تقسیم  را که طول موج آن به ناحیه ی جذب رنگینه نزدیک است Nd:YVO4سپس با استفاده از لیزرل کنیم. پکو

را به آن  ایجاد کنیم و در جهت عمود بر موجبر)تداخل دو پرتویی  (یک توری, کرده و پس از تالقی دادن این دو بر روی موجبر

 . تبدیل کنیم موجبری گفیلتر توری برا  یک
 ل دو منشوری، موجبر، فیلترتوری براگ، تداخلپکو -کلید واژه

 

 

Reversible Bragg Grating Construction on DR1 Dye Doped Polymer 

Waveguide Using Dual-beam Interference Method 

Hamed Ghamat1, Ezzedin Mohajerani1 

1Photonics of Organic Materials & Polymers Laboratory, Laser & Plasma Research Institute, Shahid Beheshti 

University, Tehran, Iran. 

 

Abstract- In this paper, we intend to use a two-prism coupling method in order to couple deuterium-halogen light in a flat 

waveguide, consisting of two clads with PVA polymer, and a core layer that the DR1 dye doped in PMMA polymer is in a 

guest-host system. Then, using a Nd:YVO4 laser, whose wavelength is near the dye-absorbing region of spectrum, is divided 

into two parts, making a grating from the interference of these two beams on the waveguide,( dual-beam interference) in the 

direction perpendicular to the waveguide And convert it to a waveguide Bragg Grating Filter. 

Keywords: Two-Prism Coupling, Waveguide, Bragg Grating Filter, Interference

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


   1396بهمن  12-10       اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایرانبیست و چهارمین کنفرانس 

182 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه -1

در سه دهه ی گذشته تکنولوژی توری های براگ فیبری به 

طور پیوسته رشد پیدا کرده، به طوری که جایگاه خود را 

در میان مولفه های اپتیکی استاندارد در سنسورها، مخابرات 

در مقایسه با مواد  و لیزرها پیدا کرده است. از طرفی

حساسیت نوری بسیار پایینی دارند، رنگینه سیلیکونی که 

های آلی و پلیمرها به طور ذاتی به نور حساس اند که برای 

.  ]1[دگزارش ش 1970در سال 1اولین بار توسط تاملینسون

وقتی که در معرض  PMMAاو تغییر ضریب شکست در 

قرار گرفت را ثبت کرد.  nm325با طول موج  UVتابش نور 

اولین توری براگ در 2ژانگ 1999سال در سال  30بعد از 

یک . در اینجا ما قصد داریم تا [2] درا تولید کری فیبر پلیمر

توری براگ موجبری به روش تداخل دو پرتویی برروی 

از آن برای عمل موجبر تخت پلیمری ایجاد کرده و 

در اینجا طرح فیلتراسیون طول موجی استفاده کنیم. 

تداخلی ناشی از دو پرتو، ضریب شکست های متناوبی را بر 

که سبب فیلتر شدن چند ناحیه روی موجبر ایجاد می کند 

 ی طول موجی می شود.

 بخش تئوری -2

 مساوی پرتوی لیزر به دو قسمتتداخل دو پرتویی روش در 

ر محل نمونه را د شود.شده و با هم تالقی داده می تقسیم

ی دهند تا طرح تداخلی ایجاد شده، هستهتالقی قرار می

طور شکست آن را به و ضریبتاثیر قرار دهد موجبر را تحت

ی موجبر باید . توجه کنید که هستهمتوالی تغییر کند

حال تداخل موج لیزر فرودی حساس باشد. نسبت به طول

 تداخل دو موج اینجا بررسی می کنیم. را در تخت دو موج

: یکی در جهت ا شدت های مساوی را درنظر بگیریدب تخت

zها، 
(1) 𝑈1 = √𝐼0exp(−𝑗𝑘𝑧) 

  x-zدر صفحه ی  zنسبت به   𝜃و دیگری تحت زاویه 
(2)  𝑈2 = √𝐼0exp(−𝑗(𝑘𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧 + 𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥)) 

 ترسیم شده منتشر می شود. 0همان طور که درشکل 

                                                           
 

 

 
1 Tomlinson 

 
 نسبت به یکدیگر حرکت 𝜃که تحت زاویه  : تداخل دو موج تخت1شکل

 می کنند.

𝜑دو موج دارای اختالف فاز  z=0در صفحه ی  =

𝑘𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃   هستند که از آن معادله تداخل شدت کل زیر را

 می دهد.
(3)  𝐼 = 2𝐼0[1 + 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥)] 

2𝜋 با تناوب xاین الگو نسبت به  𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃⁄ = 𝜆/𝑠𝑖𝑛𝜃  تغییر

𝜃اگر  ،. برای مثال [3] می کند =  2𝝀باشد تناوب برابر  30

مایل می تواند به  . از این رو تداخل دو موج تختاست 

عنوان روشی برای چاپ الگوی متناوب با دقت باال برای 

استفاده به عنوان توری براگ به کار گرفته شود. همچنین 

یک موج از طریق مخلوط  ی𝜃سنجش زاویه  روشی برای

کردن آن با یک موج مرجع و ثبت توزیع شدت حاصله است 

این طرح حال اگر که اساس کار هولوگرافی می باشد. 

تداخلی به صورت عمودی بر روی موجبر تخت تابیده شود 

 می تواند به عنوان یک توری براگ موجبری استفاده شود.

 موجبری به طور ساده برای یک گستره یک توری براگ

سایر اما برای  ینه عمل می کندآباریک طول موجی مانند 

طول موج ها شفاف است. این طول موج خاص با ایجاد یک 

جام می ییر متناوب در ضریب شکست هسته موجبر انتغ

از   ،در توری براگ موجبریشود. اگر طول موج  انتشاری 

همه  باشد مرتبه گام تغییرات ضریب شکست توری براگ

خواهند تداخل سازنده  ،ی مولفه های انعکاس پیدا کرده

 )در حالی که امواج جلو رونده تداخل ویرانگر میداشت

 (2)شکل.می یابد طول موج انعکاس این( در نتیجه کنند

تداخل سازنده  ،برای مدوالسیون شاخص دوره ای ثابت

2 Xiong  
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 شرطباریک طول موج پیرامون  در یک گسترهمعکوس 

 :صورت زیر نوشته می شود است به براگ
(4) 

 

𝜆𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓𝛬𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔 

طول موج نور انعکاس پیدا کرده بوسیله  𝜆𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡که درآن

طول  𝛬𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔و ضریب شکست موثر مد هسته  𝑛𝑒𝑓𝑓فیلتر، 

 [4] تغییرات ضریب شکست است.گام 

 

طول توری براگ در هسته یک فیبر . : ارائه شماتیک 2شکل

 ارائه شده است. Λتغییر ضریب شکست با گام

 وچیدمان آزمایشمواد  -3

(که در  PVAپوسته موجبر از پلیمر پلی ونیل الکل) برای

آب به خوبی حل می شود استفاده شد. برای هسته ی 

PMMA-DR1 (5% )میزبان –موجبر هم از فرآیند میهمان 

استفاده شد وحالل آن دی کلرو متان است که پلیمر 

PMMA   نقش میزبان را داشت. تمام این مواد از شرکت

آلدریچ خریداری شده است. برای الیه نشانی الیه های 

استفاده شد. در این روش  Drop castingپوششی از روش 

با استفاده از قطره چکان روی   PVAمحلول حاوی پلیمر

و دلیل آن این است که باید ضخامت  سطح ریخته می شود

یاد باشد تا نور پس از برخورد با این نواحی این ناحیه نسبتا ز

)این عمل باید حتما .[5] نتواند به خارج از موجبر نفوذ کند

زیر هود انجام شود( سرانجام حالل خشک شده و حل 

شونده با ضخامتی به نسبت زیاد)چند ده میکرون( روی 

 سطح باقی می ماند.

استفاده  Dip-coting میانی از روشیه ال برای الیه نشانی

را در یک   DR1 در این روش محلول حاوی رنگینه  .شد

نگهدارنده میلی لیتر ریخته و توسط یک  25ظرف به حجم

نمونه را داخل  ،پایین می رود و که توسط یک موتور باال 

در اینجا برای  محلول کرده و دوباره از آن خارج می کنیم.

:NDبر روی موجبر از لیزر ایجاد طرح تداخلی  YV𝑂4  با

وقتی یک فیلم   .استفاده کردیم nm532طول موج 

همسانگرد پلیمری حاوی رنگینه در معرض تابش باریکه 

   جذبی در حدود پیک جیموطولقطبیده خطی با 

 

 
 الیه نشانی فروبردنی: 3شکل 

بنزن روی آزوهای قرار گیرد، فرایند فوتوایزومریزاسیون گروه

 بازآن  تبع بهدهد. در اثر این فوتوایزومریزاسیون و می

بنزن، ضریب شکست در  آزوی کروموفورهای ریگجهت

در ماده قطبش نور تابیده شده و عمود برآن  راستاهای 

این فرآیند به حالت اولیه  ،و با قطع نور لیزر کندتغییر می

از آنجا که تغییر ضریب شکست به  .بازگشت پیدا می کند

:NDشدت نور لیزر  YV𝑂4  این فرایند جز  ،وابسته است

و توری القایی از روی فرایند های غیر خطی محسوب شده 

چون ما در اینجا با طرح  ،حال. موجبر از بین می رود

م ضریب شکست به طور دوره ای تغییر یتداخلی روبرو هست

 می کند.

 
 چیدمان ایجاد توری القایی بر روی موجبر :4شکل
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 -المپ هالوژن در موجبر ل شدهپدر اینجا منبع نور کو

از منشور سمت  ،کوبل دومنشوربه روش نور که دوتریوم بود 

به طیف  از منشور سمت راست به کمک فیبر و  ،چپ وارد

 برای آشکار سازی داده شد. Ocean Optic USB2000سنج 

 نتایج تجربی -4

میکرون با 3نجا ضخامت هسته موجبر چیزی حدود در ای

می باشد در حالی که ضریب  1,5ضریب شکست موثر

در این آزمایش به ازای زاویه  .می باشد 1,52شکست پوسته 

باگام ای توری  Nd:YVO4ی ده درجه بین دو پرتو لیزر 

طیف خروجی ما به صورت  .میکرون ایجاد می شود 3 تقریبا

 .شکل زیر است
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طول موج های  .نمودار طیف خروجی گرفته شده از موجبر :4شکل 

 .نانومتر فیلتر شده اند 685و  750 ،850

ناحیه ی طول  ،نشان داده شده 4همان طور که در شکل

فیلتر شده است از طرفی واضح است که در  nm850موجی 

هم  nm685 و همچنین nm750ناحیه ی طول موجی 

پدیده ی فیلتر شدن را می بینیم که دلیل آن این است که 

این  .مرتبه های بعدی فیلتر توری براگ هستند ،این دو

 .نواحی از رابطه ی زیر بدست می آیند
(5)  

𝜆𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟 =
𝜆𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡

𝑞⁄  

 نتیجه گیری -5

یک  nm532در این مقاله با استفاده از لیزر با طول موج 

توری براگ بر روی یک موجبر تخت به روش تداخل دو 

توانست طیف پیوسته ای را  پرتویی ایجاد شد که این عمل

ل دو منشوری تزویج شده بود را پبه روش کونور ن که در آ

این توری ها بسیار ساده ساخته می شوند و  .فیلتر کند

ت قابلیت برگش ،توری ی همچنین با قطع لیزر ایجاد کننده

 .پذیری را دارند
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 (TNT)تری نیتروتولوئن رمزقطیف جذب مادون 

 ماده ای است که به عنوان پیشران و مواد منفجره در مواد استفاده می شود. امروزه شناسایی این ماده از نظر  (TNT)تری نیترو تولوئن 

به طور تجربی اندازه گیری  TNTدارای اهمیت می باشد. در این کار پژوهشی، طیف فروسرخ مسائل امنیتی، آلودگی محیط زیست و نظامی 

 لکول محاسبه شده است.وشده است. سپس با استفاده از طریق روش های شیمی کوانتومی ساختار و فرکانس شیوه های ارتعاشی این م

لکول نسبت داده وبه شیوه های حرکت ارتعاشی این م TNTهای جذبی فروسرخ  تجربی و نظری هرکدام ازپیک سپس با مقایسه داده های

 شده است. نتایج این تحقیق در ساخت لیزر های فروسرخ جهت شناسایی این ترکیب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 شيمی کوانتومی - ارتعاشی شيوه های -تولوئنتری نيتروطيف جذبی مادون قرمز  -تری نيترو تولوئن : کليد واژه

 

 

Trinitrotoluene Infrared Absorption Spectrum 

Asghar Mahmoudian, Vahid Saheb, Hossein Rouholamini Nejad 

Faculty of Physics, Shahid Bahonar University of Kerman 

 

Abstract- Trinitrotoluene (TNT) is used as propellant and explosive. Detection of this compound is of great importance from 

security and environmental pollution stand points. In this research, Infrared (IR) spectrum of TNT is recorded. Next, the 

structure and vibrational frequencies of normal modes of TNT molecule are computed by electronic – structure calculations. 
By companies on of the IR peaks of TNT in the computed vibrational frequency, each IR peak is assigned to the corresponding 

normal mode of vibration. The results of the present work can be applied to the identifications of TNT by lasers working in IR 

region. 

Keywords:Trinitrotoluene detection; Infrared absorption spectrum of trinitrotoluene; vibrating techniques; Quantum chemistry 

 و حسين روح االمينی نژاد  *، وحيد صاحب اصغر محمودیان

 دانشکده فيزیک، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
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 مقدمه -1

واد منفجره مورد م نیشترياز ب (TNT)1تری نيتروتولوئن

یک  TNT .اول بوده است ینگ جهانجه شده در استفاد

است که بطور  در دمای اتاق زرد رنگ و بی بو بلوری جامد

و حالليت آن در آب   طبيعی در محيط بوجود نمی آید

درجه  20در  (mg/L)ميلی گرم بر ليتر  130)حدود 

 فرمول .]1[ ( و فشار بخار نسبتا کمی داردسانتيگراد است

ONHCآن لکولوم 6357(2,4,6-Trinitrotoluene) است. 

 نشان داده شده است. TNTساختار مولکولی  1در شکل 

 
 ]TNT  .]2: ساختار مولکولی 1شکل

اسيد نيتریک این ترکيب با ترکيب تولوئن با مخلوطی از 

بسيار منفجره،  است. این ماده سولفریک ساخته شده واسيد

سرعت انفجار ست. انيتروآروماتيک  ب تک حلقهیک ترکي

درجه  354در دمای  .متردر ثانيه است 7028تی ان تی 

 343باالتر از  TNTکلوین ذوب می شود و گرمادادن به 

درجه کلوین باعث ایجاد تغييرات فيزیکی وشيميایی در آن 

در انسان ممکن است  TNT یسم واکنش .]3[ شود می

، که منجر به کيآپالست یم خونو ک یسم تيمنجر به هپات

 یدو جنگ جهان یدر ط یظامناز کارگران  یاريبس رگم

 ،تیشامل گاستر یجد ی. مشکالت پزشک، شودشده

 .]1[بوجود آورد جهيو سرگ یخون کم انوز،يس ،تيدرمات

TNT  منفجره ی نيتروآروماتيک یک      بعنوان یک ماده

جامعه ی  نگرانی امنيتی و بهداشتی و زیست محيطی برای

به طور گسترده در مواد منفجره رود.  شمار میبجهانی 

                                                           
 

 

 

 
1Trinitrotoluene  

2Mass Spectrometry  

3Ion Mobility Spectroscopy  

شود.  های ارتشی یا تروریستی استفاده می صنعت و فعاليت

مثل اختالفات قلبی عروقی TNT با در نظر داشتن معایب 

شدید، اختالل در عملکرد کبد، کم خونی، آب مروارید و 

های آن و تشخيص و آشکارسازی پسماند ؛سرطان زایی

      از اهميت فوق العاده ای برخوردار است. تبارزه با تروریسم

از روش های مختلفی ازجمله  TNTبرای تشخيص 

طيف سنج ها  ،آشکارسازهای زیستی و حالت پشرفته تر

استفاده کرد. از جمله  می توان جهت تشخيص مواد منفجره

سگ ها، موش ها و زنبور  آشکارسازهای زیستی می توان به

موزش دیده اشاره کرد و حالت پيشرفته تر طيف عسل ها آ

، 3(IMS)، طيف سنجی تحریک یونی2(MS)سنجی جرمی

و کروماتوگرافی مایع با عملکرد  4(GC)کروماتوگرافی گازی

حساس ترین روش ها برای آشکارسازی مواد  5(HPLC) باال

ازاین رو درامنيت فرودگاه ها استفاده می  ؛منفجره هستند

و صحت و قابليت اطمينان آن ها، این  قتدا وجود ب .شوند

 ها معایب عملی مثل پيچيدگی، هزینه باال و زمان روش

  .]4 [نتيجه گيری دارند زیاد جهت
 

 روش انجام کار -2

)کمتر  TNTمقدار کمی از  TNTبرای تهيه طيف فروسرخ 

مخلوط شد.سپس از آن  کامال KBr( با پودر درصد وزنی1از

cmcmقرص تهيه شدو در محدوده 145014400  

 Perkin- Elmer توسط یک دستگاه طيف سنج فروسرخ 

Mdel RX-IM  د.شطيف جذبی آن اندازه گيری 

 روش محاسبات  -3

در این پژوهش از روش های شيمی کوانتومی برای تعيين 

و همچنين محاسبه  TNTلکولی وو بهينه سازی ساختار م

. از ]5 [فرکانس شيوه های ارتعاشی آن استفاده شده است

برای محاسبه  B3LYP/6-31+G(d,p)روش تابعی چگالی 

4Gas Chromatography  

5High Performance Liquid Chromatography  
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است. با حل شده  استفاده TNTلکول وساختار الکترونی م

معادالت برای  قسمت الکترون ميدان پتانسيل الزم برای 

و  TNT لکولوبدست آوردن فرکانس شيوه های ارتعاشی م

رتعاشی اهمچنين قدرت نوسانگر هر کدام از این شيوه های 

بدست می آید. قدرت نوسانگر معياری از فعال بودن آن 

ی است. شيوه ارتعاشی در بر هم کنش امواج الکترومغناطيس

نابراین، شيوه های ارتعاشی با قدرت نوسانگر بزرگتر، شدت ب

ن می جذب و نشر بيشتری در ناحيه فروسرخ از خودشا

 دهند.

 نتایج -4

نشان داده شده  2در شکل TNT طيف جذبی فرو سرخ

  است.

 
 در ناحيه فروسرخ  TNT: طيف جذبی  2شکل

 

مقادیر عددی فرکانس های جذبی در ناحيه فروسرخ به 

در   B3LYP/6-31+G(d,p)همراه مقادیر محاسبه از روش 

آورده شده است. همانطور دیده می شود مقادیر  1جدول 

شده از مقادیر تجربی اندکی بزرگ تر است که این  محاسبه

موضوع به خطای قطع در محاسبات شيمی کوانتومی و 

تعاشات نسبت داده می شود. برای بدست ارناهماهنگی در 

 آوردن رابطه ای بين مقادیر محاسبه شده وتجربی ، مقادیر 

محاسبه شده بر عليه مقادیر تجربی رسم شده 

که  مشاهده می شود رابطۀ خطی  (. همانطور1است)نمودار

)(خوبی 9895.0
2
R  بين این مقادیر وجود دارد؛ به

جذبی در ناحيه فروسرخ را  نحوی که می توان هر فرکانس

 مرتبط ساخت. TNTلکولی وبه یک شيوه ارتعاشی م

 
 : رسم فرکانس های تجربی بر اساس تئوری1نمودار

فروسرخ را می ناحيه  بطور مثال دو فرکانس جذبی مهم در

 TNTلکولی وبه شيوه ارتعاشی م  4و  3توان مطابق شکل 

 مرتبط سازیم .

 
ناحيه فروسرخ                    در TNTلکول وشيوه ارتعاشی م:  3شکل

(CM 1 07/1391) 

 
درناحيه فروسرخ                 TNTلکول و: شيوه ارتعاشی م 4شکل

(CM 1 07/1383) 
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 TNT یو تجرب یتئور ی: فرکانس ها 1جدول 

 

 فرکانس های تئوری فرکانس های تجربی

3066 3255 

2985 3148 

2906 3148 

2569 3088 

1645 1661 

1538 1657 

1475 1480 

1437 1479 

1404 1422 

1381 1391 

1306 1383 

1285 1357 

1270 1222 

1086 1185 

1037 1049 

1002 1049 

939 956 

925 950 

907 943 

849 916 

793 831 

768 801 

754 778 

735 738 

719 732 

703 704 

638 646 

503 532 

459 466 
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محیط فعال پالسمایی  لی یک لیزر دمش دو پالسی در بهرهپالس اص نقش خصوصیات

 لیزر پرتو ایکس نرم

 

تو ایکس نرم مطالعه شده پالسمایی لیزر پر فعالبهره محیط  تأثیر پارامترهای مختلف لیزر پالس اصلی دمش در در این پژوهش -چکیده 

ست.  سی و کد هیدرودینامیکی  بها شبیه MED103این منظور از لیزر دمش دو پال شبه نئون برای  در طول  سازی محیط فعال ژرمانیوم 

شدت، انرژی و  nm 6/19موج  صلی از قبیل  ستفاده از یک لیزر پیش پالس بهینه و  با تغییر پارامترهای پالس ا ست. با ا شده ا ستفاده  ا

صه شخ سبهپهنای پالس، م ضریب بهره محیط فعال محا سپس  سمایی و میزان یونش آن تعیین و  شبیه شود. می های محیط فعال پال

شان میسازی شینه بهره لیزر پرتو ایکس نرمندهها ن سما با بی ستیابی به پال صلی پالس، د برای د بهینه ای  لیزر دمش باید دارای پهنای ا

 باشد.

 ، محیط فعال پالسماییلیزر پرتوایکس نرم ،پالسما، شبیه سازی هیدرودینامیکی-برهمکنش لیزر -کلید واژه

 

 

Main pulse characteristics role of a pumped laser on the plasma active 

medium gain in the soft x-ray laser scheme 

G. Ghani Moghadam1, A.H. Farahbod2, S. Rezaei2, and M.J. Jafari2 

1. Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran. 

2. Research school of plasma physics and nuclear fusion, NSTRI, North-Kargar, Tehran, Iran. 

 
Abstract- In this work the effect of main pumped laser pulse parameters on the plasma active medium of a soft x-ray laser is studied. For this 

purpose we have used a double pulse pumped laser and MED103 hydrodynamic cod to simulate the Neon-like germanium active medium at 

the Wavelength 19.6 nm. Appling an optimized pre-pulse and by changing main pulse parameters such as intensity, energy and pulse duration, 
the characteristics of plasma active medium and its ionization are determined. Then gain coefficient of the active medium is calculated. The 

results of simulations show that to achieve a plasma with maximum soft x-ray laser gain, main pulse of pumped laser should have an optimum 

pulse duration. 

Keywords: Laser-plasma interaction, hydrodynamic simulation, soft x-ray laser, plasma active medium 

 2محمدجعفر جعفری و 2سمیه رضایی، 2امیرحسین فرهبد، 1غزاله غنی مقدم

 قم، بلوار الغدیر، روبروی ورزشگاه یادگار امام، دانشگاه حضرت معصومه)س( .1

 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ایتهران، سازمان انرژی اتمی ایران،  .2
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 مقدمه -1

 در بسیاری تجربی و نظری های پژوهش اخیر سالیان در

 باال توان لیزرهای کمک به شده تولید پالسمای حوزه

 تپ از ناشی داغ پالسمای[. 2 و 1]است گرفته صورت

 برای مناسبی منبع هدف، سطح رب لیزر پرتوان متمرکز

 پرتو لیزرهای. آید می شمار به نرم ایکس پرتوهای تقویت

 پزشکی و صنعت زمینه در بسیاری کاربردهای نرم ایکس

[. 3]دارند لیتوگرافی و هولوگرافی میکروسکپی، حوزه در

 به پرتوان لیزرهای طریق از شده تولید پالسمای اخیراً

 نرم ایکس پرتو لیزرهای یبرا کنندهتقویت محیط عنوان

 هایی تجربه چنین در ،[3-7]استگرفته قرار استفاده مورد

 لذا. دارد وجود محدودی نقاط تعداد گیریاندازه امکان غالباً

 بهره محیط رفتار بینیپیش و تجربی نتایج بهتر درک

 این ویژگی مهمترین. است عددی های سازیشبیه نیازمند

 یونش و برانگیختگی آیندهایفر محاسبه ها،سازیشبیه

 کد از استفاده باشبیه سازی ها  حاضر پژوهش در. باشدمی

MED103 [8 ] ابتدابه این صورت که انجام شده است 

 با لیزر برهمکنش در پالسما ماکروسکوپیک پارامترهای

 سیالی رهیافت از استفاده با ژرمانیوم هدف سطح

 و ها گیختگیبران محاسبه برای سپس شود،می سازیشبیه

 زمان به وابسته نرخ معادالت از یونش حالت میانگین

با محاسبه جمعیت ترازها ضریب  نهایت درشده و  استفاده

 بهره محیط فعال به دست می آید.

گذار در یون های شبه نئون و شبه نیکل منجر به تولید 

 پرتو های ایکس نرم اشباع شده می شوند.

السی در لیزر دمش در میزان استفاده از تکنیک دو یا چند پ

بازدهی بهره لیزر پرتو ایکس نرم نقش چشمگیری دارد. در 

پالس لیزر دمش شامل دو پالس با تاخیر تکنیک دو پالسی 

است. پالس اول پالسی طوالنی با پهنای  psزمانی چند صد 

به هدف جامد برخورد می نماید و پالسما را با  psچند صد 

ی کند. پالس دوم که پالسی کوتاه درجه یونش الزم تولید م

است الکترون های آزاد را به سرعت  psبا پهنای زمانی چند 

و در زمانی کوتاه تر از زمان یونش پالسما، تا چند صد 

الکترون ولت گرم می کند. در نتیجه شرایط الزم برای 

دمش یون های فعال لیزر به وسیله برانگیختگی برخوردی 

ای که بهره لیزر پرتو ایکس نرم باال شود به گونهآماده می

 باشد.

این پالس به قدری سریع است که از فرآیندهایی مثل 

واهلش، هدایت گرمایی، گسترش و یونیزاسیون مجدد و یا 

شود. در فرآیندهای معکوس در حین دمش جلوگیری می

افزایش ناگهانی  استفاده از این تکنیک می توان بهنتیجه با 

های شبه نئون ای که چگالی یونناحیه دمای الکترونی در

دست یافت و این منجر به افزایش بهره لیزر پرتو  زیاد است

 .  ایکس نرم خواهد شد

 شده در این پژوهش نیز از تکنیک دمش دوپالسی استفاده

های بر روی مشخصهاصلی پالس  تأثیر پارامترهای مختلف و

بهره لیزر پالسمای تولید شده به عنوان محیط فعال و نیز 

 . می شود بررسیپرتو ایکس نرم به صورت شبیه سازی 

 MED103کد  -2

ابزار اصلی به کارگرفته شده در این پژوهش  MED103 کد

[. این کد با استفاده از روش حل 9و  8می باشد ]

خودسازگار معادالت هیدرودینامیکی، برانگیختگی و یونش 

ادالت پالسمای لیزری و با جفت شدگی مراحل اتمی و مع

انرژی الکترون آزاد در یک مدل الگرانژی یک بعدی به 

کد ی لیزری می پردازد. بررسی محیط فعال پالسما

MED103  معادله انرژی را به صورت ضمنی و معادله

حرکت را به صورت صریح حل می کند و مختصات و حجم 

هر سلول یک گام زمانی جلوتر از دما و فشار الکترونی 

ه منظور پایداری روش حل عددی صریح شود. بمحاسبه می

 CFL مطابق با شرط t معادله حرکت، مقدار گام زمانی

چنین این مقدار گام زمانی با میزان شود. همتعیین می

گذار میان  شود.تغییرات نسبی دما و حجم نیز محدود می

گین حالت های برانگیخته و حالت پایه شامل تقریب میان

در واقع یون میانگین، یک میانگین آماری  اتمی می باشد.

های موجود در پالسما است. در این حالت بر روی تمام یون

 جمعیت میانگین
n

P  ترازn  با میانگین وزنیif  روی

جمعیت 
,n i

P  ترازn  از گونهi شود:داده می (1) با رابطه 

(1 )                                            ,

0

,
Z

n i n i

i

P f P


 

عدد اتمی عنصر مورد بررسی و  Z که
i

f  کسر گونه یونی

i است. تحول زمانی جمعیت 
n

P  از معادله نرخ محاسبه

تواند به صورت میانگین معادالت نرخ که به شود که میمی

های متفاوت مورد اند، برای یونطور مشابه وزن داده شده

 استفاده قرارگیرد.
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دست داشتن  با در نظر گرفتن بار مؤثر اتم میانگین و با در

جمعیت ترازهای مقید، حالت میانگین یونش به صورت زیر 

 . (2) محاسبه می شود، رابطه

(2 )                                           
max

1

n

n

n

Z Z P



  

برای حل این معادالت الزم است مشخصات ماده هدف و 

د. های مشخص به کد وارد شولیزر ورودی به عنوان کمیت

سپس پارامترهای ماکروسکوپیک مثل دما و چگالی 

الکترونی پالسما، یونش و نیز بهره تولید پرتو ایکس نرم از 

  شود.طریق کد محاسبه می

 بحث و نتایج -3

 μmهدف استفاده شده در این پژوهش ژرمانیوم با ضخامت 

، 32در نظر گرفته شده است. ژرمانیوم دارای عدد اتمی  25

بار یونیده شده است. در واقع بهره  22آن و یون شبه نئون 

های شبه در یون s35p2و  p35p2از گذار میان ترازهای 

نئون اتفاق می افتد. در این شبیه سازی ها ابتدا یک پیش 

I/ با شدتپالس  W cm  13 22 و  ps 300پهنای  و 10

 شود.به سطح هدف ژرمانیوم تابیده می nm 800طول موج 

ن می دهد این پالس یک پالسما با محاسبات نشا

را در یون های شبه نئون  بهینههیدرودینامیکی  پارامترهای

های  سپس پالس اصلی با شدتولید می کند و ژرمانیوم ت

با همان طول موج و اختالف زمانی  ps 1و پهنای متفاوت 

ps 150 به سطح هدف تابیده های دو پالس میان بیشینه

فعال پالسمای تولید شده برای  ضریب بهره محیط می شود.

)فاصله  لیزر پرتو ایکس نرم شبه نئون بر حسب زمان و مکان

های متفاوت در حالت بیشینه و برای شدت از سطح هدف(

)الف( -1ترسیم شده است. همان گونه که در شکل 1در کل

ها یکسان بینیم از آنجایی که پهنای پالس در همه شدتمی

مان رسیدن پالسما به بیشینه در نظر گرفته شده است ز

 1از شکلباشد. همچنین ها یکی میبهره در همه شدت

می یابیم هر چه شدت را افزایش دهیم، بهره نیز افزایش در

)ب( بهره بیشینه در زمان برای -1در نمودار شکل می یابد.

ترسیم شده است. از این  از سطح هدفهای متفاوت مکان

متناسب با شدت، افزایش می  بهره یابیم کهشکل نیز در می

  یابد.

 
 فاصله ای از سطح هدف: )الف( ضریب بهره بر حسب زمان در 1شکل 

که بیشینه بهره موجود است برای شدت ها و انرژی های متفاوت 

 . )ب( ضریب بهره برحسب مکانps 1پالس اصلی اما با پهنای ثابت 

 است برای در زمانی که بیشینه بهره موجود )فاصله از سطح هدف(

 .   ps 1شدت ها و انرژی های متفاوت پالس اصلی اما با پهنای ثابت 

ضریب انرژی پالس اصلی را ثابت در نظر گرفته و  سپس

  سما را برای شدت و پهنای متفاوتبهره محیط فعال پال

مشخص  2از شکل ترسیم کردیم. 2در شکلاصلی پالس 

 درر و الس بیشتاست که برای انرژی ثابت هرچه شدت پ

افزایش باز هم با  تر شود،کوچک نتیجه پهنای زمانی پالس

بهره . این نمودار نشان می دهد که بهره مواجه خواهیم شد

به تغییرات شدت با توجه به انرژی ثابت پالس  محیط فعال

 وابستگی زیادی دارد. 

بنابراین شبیه سازی دیگری در حالت شدت ثابت برای 

جام شد و نتایج شبیه سازی در بررسی اثر پهنای پالس ان

 ترسیم شده است. 3شکل
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: ضریب بهره برحسب مکان در زمانی که بیشینه بهره موجود 2شکل 

 شدت ها و پهنای متفاوت پالس اصلی اما با انرژی ثابت.. است برای

 
: ضریب بهره برحسب مکان در زمانی که بیشینه بهره موجود 3شکل 

اصلی در شدت ثابت پهنای متفاوت پالس  است برای

/I W cm 
15 27 10 . 

 ضریب بهره نسبت به مکان برای پالس اصلی با 3شکلدر 

I/شدت W cm  15 27  ترسیم شده است. از این شکل 10

پهنای بهینه ای برای این شرایط شبیه  در می یابیم که

 این پهنای بهینه  است. ps 1سازی وجود دارد که برابر با 

مالً مورد انتظار است زیرا از نقطه نظر فیزیکی کا پالس

( فرصت کافی برای ps 5/0پهنای خیلی کم )به عنوان مثال 

برانگیختگی های یونی  در نتیجه افزایش دمای الکترونی و

فراهم نمی کند و پهنای زیاد پالس )به به اندازه کافی را 

( نیز باعث افزایش فرآیندهای دیگر درون ps 3عنوان مثال 

پالسما و یا یونیزاسیون مجدد و از دست رفتن یون های 

و این باعث کاهش بهره لیزر پرتو ایکس  لیزینگ می شود

نه بهره لیزر پرتو یپس برای دستیابی به بیش .نرم می شود

، nm6/19شبه نئون در طول موج  ایکس نرم ژرمانیوم

 از استفاده بابنابراین  به دست آمد. ps 1پهنای بهینه 

 دمش، لیزر پارامترهای تنظیم با توانمی  MED103کد

 ضرایب بهره به دستیابی برای را پالسما بهینه پارامترهای

 .آورد دست به نرم ایکس پرتو لیزر های موج طول در باال

 یکینامیدرودیکد ه جیبا نتا سهیقابل مقا جینتااین 

EHYBRID [4]نرم است کسیپرتو ا زریل یبرا. 

 گیرینتیجه -4

 یابی به لیزرهای پرتو ایکس نرم با بهره های باالبرای دستتت

های اپتیکی پرتوان، تنظیم  مک لیزر به ک ید شتتتتده  تول

نقش بسزایی دارد. از این رو، در این  دمشپارامترهای لیزر 

با  و  MED103 یکینامیدرودیاستتتتفاده از کد هپژوهش 

پالس اصتتلی در دمش دو  زریل یپارامترها میتنظ نیهمچن

بهره پالس،  یپهنا شتتدت، انرژی و تند ازرپالستتی که عبا

در طول موج  نئونشتتبهژرمانیوم  ییفعال پالستتما طیمح

nm 6/19 سبه سازی .ستشده ا محا شبیه  شان نتایج  ها ن

شینه بهره لیزر می سما با بی ستیابی به پال پرتو دهد برای د

ایکس نرم شتتبه نئون ژرمانیوم با لیزر دمش دو پالستتی و 

صات بهینه، با افزایش شدت پالس یک پیش پالس با مشخ

صلی باید دارای پهنای بهینه  صلی بهره افزایش اما پالس ا ا

شد که در اینجا برابر با  ست آمد. ps 1ای با در نهایت  به د

ط فعال با استتتتفاده از شتتتبیه ستتتازی محی می توان دید

امکان لیزر دمش  پالستتتمایی و با تنظیم خصتتتوصتتتیات

به  دنیرستت یپالستتما برا نهیبه یبه پارامترها یابیدستتت

  .دارد دوجو ی لیزر پرتو ایکس نرمبهره باالضریب 
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  تولید تابش تراهرتز کوک پذیر بر اساس ترکیب چهارموج در موجبرهای سیلیکونی 

 

ترکیب چهارموج در موجبرهای  مناسب در ناحیه تراهرتز به وسیله فرکانسیی در این مقاله، چگونگی دستیابی به محدوده -چکیده 

با خواص پاشندگی مناسب انتخاب و با تغییر طول موج پمپ  گیرد. به این منظور یک موجبر سیلیکونیسیلیکونی مورد بررسی قرار می

تنظیم  تا رژیم غیر عادی در مجاورت طول موج صفر پاشندگی، تابش تراهرتز تولید شده در ناحیه وسیعی پاشندگی عادیورودی از رژیم 

تراهرتز دست  309تا  38می توان به جابجایی فرکانسی از   m5/1دهد که با تغییر طول موج پمپ به اندازهمی شود. نتایج نشان می

 یافت. 

 عادی، تابش تراهرتز. موجبر سيليکونی، ترکيب چهارموج، رژیم پاشندگی عادی، رژیم پاشندگی غير -کليد واژه

 

 

 

 

Generation of tunable THz radiation based on four-wave mixing in silicon 

waveguides 

H. Pakarzadeh; S. Sedighi ; G. Honarasa 

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran 
 

 

 
Abstract- In this paper, the four-wave mixing in silicon waveguides is investigated for achieving suitable 

frequency range in the terahertz region. For this purpose, a silicon waveguide with appropriate dispersion 

properties is selected and by changing the input pump wavelength from the normal to the anomalous dispersion 

regimes around the vicinity of zero-dispersion wavelength, the generated terahertz radiation is tuned in a wide 

range. The results show that, via the change of the pump wavelength by 1.5 µm, a frequency shift from 38 to 309 

THz can be obtained.  

 
Keywords: Silicon waveguides, Four-wave mixing, Normal dispersion regime, Anomalous dispersion regime, THz radiation. 

 

 

  هنرآسا غالمرضا و صدیقیسپيده پاکارزاده، حسن 

 ه صنعتی شيراز، شيراز، ایراندانشگا ،فيزیك دانشکده
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 مقدمه -1

مانند از آنجایيکه تابش تراهرتز در زمينه های مختلفی 

کاربرد  فيزیك کاربردی، ارتباطات، سنجش و علوم زیستی

دارد، منابع تراهرتز حایز اهميت می باشند. توليد تابش 

تراهرتز به روشهای مختلفی چون آنتن های نور 

[، ليزرهای 1، شتاب دهنده بزرگ ذرات](PC)رسانش

، یکسوسازی نوری در بلورهای [2]تومیآبشاری کوان

 DFG [ و توليد تفاضل فرکانسی3غيرخطی]

(Difference-frequency generation[ )4 صورت می ]

گيرد. از جمله کار آمدترین آنها که اخيرا مورد توجه واقع 

شده، براساس ترکيب چهار موج در موجبرهای سيليکونی 

نين خواص است. هزینه پایين، دسترسی فراوان و همچ

نوری خطی و غيرخطی سيليکون، باعث شده است که 

آلی برای ساخت ادوات مجتمع ی ایدهسيليکون ماده

وری تاری مرتبه سوم نف[. پذیر5شود] فوتونيکی نانومقياس

شود برای موجب میغيرخطی بسيار بزرگ سيليکون 

دستيابی به اثرات غيرخطی قوی، به ادوات نوری با طول 

متر نياز ه چندصد ميکرومتر تا چند ميلیکمتری از مرتب

عالوه بر این موجبر سيليکونی در مقایسه با  [.6باشد]

تارهای معمولی دارای ساختار تواناتری برای توليد تابش 

تراهرتز می باشد و ضریب جذب سيليکون در محدوده 

در حالی که برای تار نوری  1cm23/0تراهرتز کمتر از

FWM  (-Fourمی باشد. ترکيب چهارموج  1cm5حدود

wave mixing یك اثر غير خطی است که از خاصيت غير )

خطی اپتيکی مرتبه سوم ناشی می شود. اساس فرآیند 

FWM   بر پایه ی فاز نسبی بين چهار فوتون می باشد. در

( خوانده می sاین فرآیند یك موج دیگر که سيگنال )

( به درون یك محيط غير خطی pشود، به همراه پمپ )

هدایت می شود. در خروجی سيگنال تقویت شده به همراه 

( پدیدار aپمپ و یك مولفه جدید فرکانسی یعنی آیدلر )

باشد و شرط جور  می شود. اگر پمپ به اندازه کافی قوی

شدگی فاز برآورده شود، بهره ی قابل توجهی بدست می 

موثر باید اصل پایستگی تکانه و انرژی  FWMبرای یك  آید

همزمان بر قرار شود. در حالتی که اختالف بردارهای موج 

جورشدگی فازی  سيگنال و تراهرتز صفر باشد بين پمپ،

 ه می شود.صورت می پذیرد و اصل پایستگی تکانه برآورد

تبدیل فرکانسی یا طول موجی مبتنی بر ترکيب چهارموج 

2به شدت به منحنی پاشندگی و بخصوص است که

در این حالت  )ضریب پاشندگی مرتبه دوم( بستگی دارد.

موج پمپ بایستی برای ارضای شرط جورشدگی فازی، طول

 -ZDW (Zero موج پاشندگی صفر بسيار نزدیك به طول

Dispersion Wavelength  موجبر و معموال در ناحيه )

 در کارهای قبلی  .پاشندگی غيرعادی انتخاب شده باشد

Wang  و همکاران یك موجبر سيليکونی طراحی کردند و

FWM  4.3را فقط درp m  [7شبيه سازی کردند .]

ز رژیم با تغيير طول موج پمپ ورودی ا ما در این مقاله

پاشندگی عادی تا رژیم غير عادی در مجاورت طول موج 

0صفر پاشندگی ) 6.4 m ) ،2 4و  را در رژیم

0pپاشندگی عادی)  ) ( 0و غيرعادیp ) 

م و از این طریق حداکثر جابجایی فرکانسی دهيتغيير می

توان تابش کنيم که بر این اساس میتراهرتز را کنترل می

 .تراهرتز توليد شده را در ناحيه وسيعی تنظيم کرد

 

 سازیو نتایج شبیه مبانی نظری -2

موجبر ( مشاهده می شود، 1همانطور که در شکل )

سيليکونی انتخاب شده در این تحقيق شامل مغزی 

 يليکون می باشد که روی الیه ای از هوا قرار گرفته استس

و پارامترهای آن که مانند یه غالف برای آن عمل می کند

15H m ،
2

H
h  ،10W m  و

248effA m [.7] می باشد  

 

 .[7سازی] استفاده شده در شبيه سيليکونی موجبر : نمایی از 1شکل

 

، در ترکيب مشاهده می شود (2) در شکلهمانطور که 

فرکانس باندهای جانبی )استوکس و  چهارموج

استوکس( بطور متقارن نسبت به فرکانس پمپ )با آنتی

اند که شرط بقاء انرژی ای قرار گرفتهواکوکی صفر( به گونه

sapاست. یعنی برآورده شده   2  که در اینجاp

ای امواج پمپ، استوکس به ترتيب فرکانس زاویه sوaو

 باشد.استوکس میو آنتی
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 .شده توسط پدیده ترکيب چهار موجهای فرکانسی توليدمؤلفه :2شکل

 

  زیر رابطه توسطانس پمپ واکوکی فرکانسی نسبت به فرک

 .است داده شده
    pasp                     (1) 

(2)                  

s

s

c






2
   و  

a

a

c






2
      

به  sو aجابه جایی فرکانسی باندهای جانبی و  که

با . باشندموج استوکس وآنتی استوکس میترتيب طول

بيشينه جابجایی استفاده از شرط جورشدگی فازی، 

 آوریم.را بدست می Max فرکانسی

    4 2

4 212 2 0pk P            (3) 

  

2

4 2 2 4 42 (3 9 6 )Max pP                

                                                                     (4) 

ضریب غيرخطی  ورودی ليزر پمپ وقله توان  pPکه 

طح مقطع موثر مداست و طبق رابطه ی زیر با سموجبر 

)( effA  .رابطه ی عکس دارد                         

          )5(                    2 2 2p

eff p eff

n n

cA A

 



                   

در آن  2nسرعت نور است.  cموج پمپ وطول p که 

 شکست غيرخطی است که مقدار آن برابر باضریب
18 2

2 5 10 ( )n m W 2 محاسبه ی  یبرا. است

و پاشندگی 2می توان از رابطه ی زیر که ارتباط بين 

)(D .می باشد استفاده کرد 

         )6(                                
2

2
2

pD

c





  

شود بهره را که توسط رابطه زیر تعریف میضریب در نهایت 

 .[8]ایم بدست آورده

 

 

    (7)        

2

4 2

4 2

4 2

1
( ) Im[( 12

12

12 48 ) ]p

g

P

 

  

     

    

  

 

0p در رژیم عادی فرکانسی جابجایی   و غير عادی 

0p  ،بر اساس پارامترهای پاشندگی و غيرخطی 

های در جدولهای باال ولمورد نظر با استفاده از فرم برموج

 . آمده است 2و1

 
پارامترهای مختلف پاشندگی و غيرخطی موجبر و نيز  :1جدول

برای طول موج های مختلف پمپ در  جایجایی فرکانسی ایجاد شده

 ی.رژیم پاشندگی عاد

 
 

پاشندگی مالحظه می شود، در رژیم  1 لاز جدوچنان که 

جابه جایی فرکانس تراهرتز  4عادی با افزایش اندازه ی 

ترین جابه جایی فرکانسی متعلق به کاهش می یابد که بيش

ميکرومتر می باشد. به عبارت دیگر،  5/5طول موج پمپ 

)طول موج صفر  0همچنان که طول موج پمپ به

افزوده شده و  4نزدیك می شود، به مقدار  پاشندگی(

 جابجایی فرکانسی کاهش می یابد. 

در رژیم پاشندگی  دیده می شود، 3همانطور که در شکل 

و بهره با افزایش طول موج زیاد می شود  باندپهنای  عادی

 1چنانچه در جدول ته می شود. از ارتفاع ضریب بهره کاس

 اشاره شد. هم 

 
عادی  پاشندگی ر حسب فرکانس در رژیمب تغييرات بهره : نمودار3شکل

 .W1000 پمپ  قله به ازای طول موج های مختلف و توان

 

 THz


 

).1( kmW


 4

4( )ps km


 

)( 2

2

kmps


 

 

p

m




 

309 118.9 40.192 10  0.151 5.5 
282 116.8 40.205 10  0.133 5.6 

258 114.8 40.224 10  0.121 5.7 
228 112.8 40.241 10  0.101 5.8 
206 110.9 40.259 10  0.0865 5.9 
178 109 40.278 10  0.0667 6.0 
155 107.2 40.303 10  0.0523 6.1 
133 105.5 40.324 10  0.036 6.2 
109 103.8 40.349 10  0.018 6.3 
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حظه می شود، در رژیم پاشندگی مال 2ل از جدو چنانچه

جابه جایی فرکانس  2غير عادی با افزایش اندازه ی 

تراهرتز کاهش می یابد. که بيشترین جابه جایی فرکانسی 

ميکرومتر می باشد. به عبارت  5/6متعلق به طول موج پمپ 

)طول موج صفر  0هر چه طول موج پمپ ازدیگر، 

ده و افزوده ش 2به مقدار دور می شود،  پاشندگی(

 جابجایی فرکانسی کاهش می یابد. 

 

پارامترهای مختلف پاشندگی و غيرخطی موجبر و نيز  :2جدول

برای طول موج های مختلف پمپ در  جایجایی فرکانسی ایجاد شده

 ی.رژیم پاشندگی غير عاد

 

با افزایش طول موج پمپ  در رژیم پاشندگی غير عادی

پهنای قله ی بهره کم می شود. به عبارتی هر چه طول موج 

 دور می شود،ول موج صفر پاشندگی( )ط 0پمپ از

 نمایش 4فرکانسی کاهش می یابد که در شکل جابجایی 

 داده شده است. 

 

 

 
غير پاشندگی  تغييرات بهره بر حسب فرکانس در رژیم : نمودار4شکل

 .W1000 پمپ  قله عادی به ازای طول موج های مختلف و توان
 

 نتیجه گیری  -3

 فرکانسیی چگونگی دستيابی به محدودهدر این مقاله، 

به وسيله ترکيب چهارموج در  مناسب در ناحيه تراهرتز

موجبرهای سيليکونی مورد بررسی قرار گرفت. به این 

با خواص پاشندگی مناسب را  منظور یك موجبر سيليکونی

موجی در این موجبر، از طریق فرآیند انتخاب و تبدیل طول

دهد با تغيير ترکيب چهارموج بررسی کردیم. نتایج نشان می

عادی تا غير عادی  پاشندگیطول موج پمپ ورودی از رژیم 

توان جابجایی میدر مجاورت طول موج صفر پاشندگی، 

فرکانسی تابش تراهرتز توليد شده را در ناحيه وسيعی از 

در هر دو رژیم با نزدیك  کرد. تراهرتز تنظيم 309تا  38

پهنای باند ضریب بهره افزوده  0به  طول موج پمپ شدن

 . می شود
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).1( kmW


 4

4( )ps km
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2
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73 100.6 40.405 10  -0.0198 6.5 
61 99.1 40.432 10  -0.0396 6.6 

53 97.6 40.462 10  -0.0577 6.7 
46 96.2 40.497 10  -0.0793 6.8 
42 94.8 40.532 10  -0.0991 6.9 
38 93.4 40.565 10  -0.117 7.0 
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 شبیه سازی طیف عبوری در نانو مشددهای پالسمونیک غیرخطی با مواد چلکوجناید

 

 -الکتریکدی -اه توسط یک موجبر فلزن دستگای را شبیه سازی کرده ایم. در یک موجبر نانو پالسمونیک غیرخطی مقاله طیف عبوری در این -چکیده 
است جفت می شود. با توجه به رابطه  باالیی غیرخطیجناید چلکوشیشه های که متشکل از  یک پلهتشکیل شده و به طور عمودی به  (MDM)فلز 

در طیف عبوری  بل توجهی با تغییر توان ورودیقا دهد جابجاییکنیم. نتایج نشان میرفتار عبوری موجبر را مطالعه می عبوری که بر حسب امپدانس است
 .استفاده کردشوند که با توان ورودی کنترل میتمام نوری  ارهایی نظیر تسهیم کننده طول موجتوان برای طراحی ابزاز این موضوع می .شودایجاد می

  .پالسمونیکانو ن ،جناید، طیف عبوریچلکو -كلید واژه

 

 

 

 

Simulation of transmission spectra in nonlinear plasmonic resonator fill 

with Chalcogenide 

Fatemeh Dahmardeh, and Mohsen Hatami
 

Faculty of physics, Shiraz University of Technology, Shirazo 

 

 

 
Abstract. In this paper we simulate the transmitted spectrum of nonlinear plasmonic resonator with Chalcogenide material. This 

system is consist of a metal-dielectric-metal (MDM) waveguide and vertically coupled to stub filled with highly nonlinear 

chalcogenide glasses. We study the transmission behavior of waveguide in order to the impedance transmission relation. The 

result show that significant shift is happened in transmission spectra due to changes of input power. It can be used in designing 

systems like all optical de multiplexer which controled by the input power.  

Keywords: Chalcogenide, Transmission spectra, Nano plasmonic.  

 

 

محسن حاتمی، فاطمه دهمرده  

 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز
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 مقدمه -1

نواحی مرئی تا فروسرخ های چلکوجناید عمومًا در شیشه  

 Te. این شیشه ها مبتنی بر عناصر چلکوجنشفاف هستند

، Se ،S با اضافه کردن عناصر  باشد. این شیشه هامی

 شوند.ساخته می Sb ،In ،Ge،Ga،As دیگری نظیر

SAsهای چلکوجناید   به دلیل پایداری مکانیکی و

های شیمیایی باال، کاندیدای مناسبی برای ساخت فیبر

-دارای ضریب غیرها نوری هستند. همچنین چلکوجناید

باشند. ضریب کر در ( می03.2–23.3خطی باالیی چون )

تالف برابر بیشتر از سیلیکون است. ا 1000100این مواد 

 نییپا شوندیساخته م شهینوع ش نیکه از ا ییبرهایدر فنیز 

پالریتون سطحی  -در چند دهه گذشته، پالسمون [.1]است

(SPPکه در سطح فلزات منتشر می )زیادی شدند توجه 

در حالی که فلز هم اثر  .[2را به خود جلب کرده اند]

غیرخطی دارد اما در مقایسه با اثر غیرخطی چلکوجناید از 

تمرکز این مقاله روی رفتار طیف آن صرف نظر شده است. 

ر پالسمونیک است که در این ساختاعبوری یک ساختار نانو 

( MDMفلز )–الکتریکدی-فلز نانوپالسمونیک یک موجبر

چلکوجناید جفت می متشکل ازمواد پله مانندبا یک مشدد 

را دامنه میدان  وتشدید  باعث ایجاد پلهشود. استفاده از 

 دهدرا افزایش میاثرات غیرخطی  در نهایت و کندزیاد می

در این . شودکه اثر تشدید در غیرخطی بودن آن ظاهر می

شبیه سازی عددی برای رفتار طیف عبوری  دریک  مقاله

که با نوشتن کد متلب  دستگاه غیر خطی ارائه شده است

اثر غیرخطی به صورت تکرار برای رسیدن به یک میدان 

 . در اینجا فرض شده کهداخل استب انجام شده است

، وابسته به وابسته به شدت درپلهتغییرات ضرایب 

 باشند. استفادهپذیرفتاری مرتبه سوم غیر خطی فلزات می

هم  دهد.خطی باالیی میاز توانهای نوری زیاد پاسخ غیر

با محیط کر غیر که  نین تغییرات متوسط شدت داخل پلهچ

را با استفاده از روش تکرار در کد نویسی شود خطی پر می

ودر  آوریمبه دست می 2و1دالت متلب با توجه به معا

های طیف عبوری را برای نهایت، الگوی تغییر منحنی

، عرض و طول پله، مانند تغییر طول پارامترهای مختلف

 دهیم.می نمایشموج، 

 

 طراحی  -2

ماده  با کهتک مد پلهیک به تک مد را که ما یک موجبر 

در  به آن اضافه شده را غیرخطی چلکوجناید پرشده است

مدهای  (. 1)شکل دهیم نشان می یط کر غیرخطییک مح

SPP  ،دردو جهت جانبی و عمودی دریک ساختار دوبعدی

شوند. در حالی که محدوده جانبی با روکش محدود می

شود، و افزایش ضریب موثربازتاب در فلزی پوشانده می

شود که ضریب هدایت الکتریک باعث میهسته دی

 [.3بد ]عمودی نیز افزایش یا یِمحدوده

( در نظر dو  w) Lو  h( به ترتیب موجبر )پله عرض و طول

-یکی ساختارهای دی. ثابت گذردهی الکترگرفته شده است

-مشخص می nlوd،mغیرخطی با پله والکتریک، فلز 

تواند به متوسط یرخطی میشود. ثابت گذردهی الکتریکی غ

با رابطه پلهدان الکتریکی داخل شدت می
2)3(

slnl E  که شود، که در آنمشخص می
)3( ضریب غیر خطی است. 

 
و یک hبا پهنای MDM. ساختار مشدد موجبر پالسمونیک 1شکل 

 nl، پلهاست .گذردهی الکتریکی مواد در dو طول  wایباپهنپله 

 است. پارامترهای مهم در متن بیان شده است

تشدید صورت گیرد و  پلهدر  تا اجازه می دهد این هندسه 

)sEپلهمیدان الکتریکی کلی اثرات غیرخطی افزایش یابد. 

 2ساختار شکل . ،در محیط های غیرخطی پیدا شود (

ه موجبرهای اصلی و متشکل از دو خط گذار است که ب

شود. امپدانس مشخصه این خطوط فرعی مربوط می

 :عبارتند از

)/(),(),( 00 ddd hhhZ       
  ),(0 ls wZZ                                  (1 ) 

 0، فرکانس زاویه ای است ثابت گذردهی خال و

),( dh   ثابت انتشار مدSPP در موجبری باپهنایh 

 :ست که می تواند از رابطه زیر بدست آوردا

    
md

dm
d

k

kh
k




)

2
tanh(           

2(                  xdx khk  22),(      ) 
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(dmx , و )d [.4و3]بردار موج فضای آزاد است 

و طول پالسمون پالریتون سطحی با توجه به رابطه زیر به 

 [:5]آیددست می
1(2Im[ ])SPPL                                    )3( 

به صورت  ثابت انتشار با به دست آمدن                             

 ثابت انتشاربر حسب  را وموجبر پلهی هاامپدانس ،عددی

طیف عبوری را به ازای مقادیر و در نهایت محاسبه کرده 

-میشبیه سازی  و و موجبر محاسبه پلهمختلف پهناهای 

 کنیم.

 
 با امپدانس 2 درگاهو 1 درگاه تقسیم میشود: درگاه 3موجبر به . 2شکل 

0Z با امپدانس 3 درگاه برای دی الکتریک وsZ  باشد.می پلهبرای 

داخل  های مخابرات نوری، میدان الکتریکیدرطول موج

بزرگتر از فلز بسیار  MDMوجبرناحیه دی الکتریک یک م

 تقریبا یکنواخت جهت عرضیدر  توانداست و توزیع آن می

به صورت  الکتریکی درپلهمتوسط شدت میدان  شود.فرض

انتگرال
1

0

22 )( dvvdEE ss در  افت شود.بیان می

میتواند با شدت داخلی وخارجی ساختاری به  هاموجبر

 ری ، ارتباط داشته باشدشکل پارامت

  محاسبات عددی -3

فلز با  –الکتریکدی -موجبر فلز از یعبوررفتار طیف ابتدا 

ساختارهای  برای و سپس درحالت خطیرا  پلهیک 

 .کنیمبررسی میغیرخطی 

خطی برای یک موجبر بدون ا در حالت ررفتار طیف عبوری 

-محاسبه و شبیه سازی میدرنظر گرفتن اثرهای غیرخطی 

 .[4]یمکن

    T= )exp(
2

1

2

2

sppwg

stub

L

L

Z

Z
t 



          (4) 

stubZ   وwgZ2  و امپدانس  پلهبه ترتیب امپدانس موثر

طول انتشار  sppLکند. مشخصه موجبر را بیان می

طول  Lو   الکتریکپالریتون های سطحی در دی- پالسمون

 پلهثابت گذردهی الکتریکی فلزات در  sکل دستگاه است.

برای توصیف ثابت درود لورنتس است. درسراسر متن، مدل 

ثابت گذردهی .  گیردفلز مورد استفاده قرار می گذردهی

 . باشدمی5025.6dجناید مواد چلکوالکتریکی 

خطی برای یک غیرا در حالت ررفتار طیف عبوری در نهایت 

مواد غیر خطی  .یمکنمیبررسی  موجبرجفت شده با استب

2 و  25.2lدر کاواک توسط

2
)3( 578272.0

V

m
e   

 موجبرهندسی پارامترهای با استفاده از  شوند.مشخص می

nmd پلهو  300،        nmL 300 و
12

1025.2 sE مختلف و مقادیر hوw طیف عبوری 

  آوریم:را در دو حالت بدست می

 
nmhدر حالت خطی به ازای . طیف عبوری3شکل 45  مقادیر  و

 .شده است نشان داده ه،که در شکل ذکر شدwمختلف
های مختلف wانتقال از حالت خطی به ازای   . مقادیر مختلف1جدول 

nmhبرای 60  11025.2در توان  

w  مقدار انتقال عبور صفر از حالت خطی 

nm45  0  

nm35  610014.0   

nm30  610024.0   

nm25  610041.0   

 

 
nmhدر حالت غیرخطی به ازای . طیف عبوری4شکل 60   ومقادیر

 که در شکل ذکر شده، رسم شده است.wمختلف

های مختلف wانتقال از حالت خطی به ازای   . مقادیر مختلف2جدول 

nmhبرای 30  11025.2در توان  
w  مقدار انتقال عبور صفر از حالت خطی 

nm15  0  

nm13  610034.0   

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


   1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

200 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

nm10  610118.0   

nm8  610202.0   

 
nmhدر حالت غیرخطی به ازای . طیف عبوری5شکل 30  و 

 .رسم شده است wمختلفمقادیر 

های با توجه به تغییر توان شدت خروجی به ازای طول موج

برای طراحی توان مختلف، که مفهوم آن کلیدزنی است می

WDM های تمام نوری استفاده کرد.یا همان تسهیم کننده 

 گیرینتیجه -4

یک موجبر  طیف عبوری برای  اثرات خطی و غیرخطی

به ازای پهناهای مختلف را شبیه نانومتر  300ر به طولداپله

بررسی شد. با توجه به  پلهاثر پهنا و ارتفاع سازی کردیم. 

ت اثرا که  گیریمها نتیجه میمقادیر مشاهده شده در شکل

دبه ازای یک پهنا با یابغیرخطی با کاهش پهنا افزایش می

  کند. افزایش دامنه ورودی طیف تغییر پیدا می
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چاه کوانتومی بر پایه تک خروجی از دیود نورگسیل نور تاثیر چگالی آالیش بر توان 
InGaN/GaN 

حاملهای بار الکتریکی رکیب سطحی باز ت، افزایش در دیود های نورگسیل کوانتومیچاه های  استفاده از ساختارمهمترین مزیت  –چکیده 

چگالی آالیش است.  دیودهای نورگسیلاین توان نور خروجی یکی از عوامل موثر در میزان می باشد. توان نور خروجی و به دنبال آن ارتقاء 

شبیه سازی و تاثیر  با استفاده از نرم افزار سیلواکو )اتلس(  InGaN/GaNتک چاه کوانتومی بر پایه  دیود نورگسیل یک مطالعه،در این 

 LEDمشخصه های ، به ازای مقادیر مختلف چگالی آالیش چگالی آالیش به ازای ولتاژ ثابت آند بر روی عملکرد آن بررسی شده است.

 ده و به حالت بهینه می رسد. شروع به افزایش کر توان نور خروجیبدست آمده است. با افزایش چگالی آالیش، مقدار 

 گسيل، چاه کوانتومی، چگالی آالیشدیود نور توان نور خروجی،  بازترکيب، -کليد واژه

The Effect of Doping Concentration on the Output Optical Power of 

InGaN/GaN- Based Single Quantum-Well Light Emitting Diode  
 

1Souri, Dariush ;2Davood Kalhor, ;1alhor, BehrozK
 

1-Department of Physics, Faculty of Science, Malayer University; 
2-Faculty of Physics, Damghan University 

 

 

 
Abstract- The main advantage of using of quantum-wells structure in light-emitting diodes (LEDs) is that these structures boost 

the surface recombination of electrical charge carriers and then, increases their output optical power. Doping concentration is 

one of the most effective factors for the magnitude of the output optical power in these LEDs. In this study, a single quantum-

well LED based on InGaN/GaN was simulated and the effect of doping concentration on its performance was investigated at 

fixed anode voltage by using Silvaco (ATLAS) software. Characteristics of LED have been achieved for different values of 

dopant content. The output optical power of the LED would begin to raise to an optimum point as a result of increase in doping 

concentration. 

Keywords: recombination, output optical power, light-emitting diode(LED), quantum-well structures, doping concentration. 

 

 

  1سوری، داریوش ؛2کلهر، داود؛ 1کلهر، بهروز

 گروه فيزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مالیر-1

 ، دانشگاه دامغانفيزیکدانشکده  -2
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 مقدمه -1

 (LEDدیودهای نورگسيل ) در سال های اخير استفاده از

آبی در نمایشگرها و برای سيستم های روشنایی روند 

ها باعث LEDدرخشندگی و دوام فزایشی پيدا کرده است. ا

شد که گزینه ای مناسب برای ساخت نمایشگرها 

تک چاه کوانتومی بر های LEDمساله مهم در  .[1و2]باشند

می توان نور خروجی تالش برای افزایش  InGaN/GaNپایه 

سطحی و بهره نوری باال، با وجود چاه  بازترکيب. [3]باشد

های چاه کوانتومی LEDهای کوانتومی امکان پذیر است. در 

تزریق  InGaN/GaNکه حامل های بار به الیه های  هنگامی

در حالت های گسسته انرژی و در مرکز بازترکيب  ،می شوند

های تزریق شده  حامل .[۴] ری به تله می افتندهای غير نو

ها شده و  در چاه کوانتومی منجر به افزایش چگالی حامل

بازترکيب  .[۵]در نتيجه شدت بازترکيب ها افزایش می یابد

سطحی نقش کمی در چاه کوانتومی دارد زیرا حاملها در 

بين دیواره چاه کوانتومی گير افتاده اند و مانع از رسيدن به 

عواملی مانند کسر مولی و چگالی آالیش  ح می شوند.سط

 .[1]بر روی توان نور خروجی تاثير گذارند

مورد  LEDدر این مقاله عملکرد اپتيکی و الکتریکی یک 

تک چاه  LEDبررسی قرار گرفته است. برای این کار یک 

کوانتومی شبيه سازی شده و مشخصه های آن به ازای 

 دست آمده است.بچگالی های مختلف آالیش، 

 انجام شبیه سازیروش  -2

مطابق شکل  یبرای انجام این شبيه سازی طرحی با ساختار

محيط  InGaNدر این ساختار الیه . ( استفاده شده است1)

چاه فعال می باشد و به صورت چاه کوانتومی رفتار می کند. 

گاف  از دو نيمرسانای متفاوت با تشکيل شدهکوانتومی 

فصل در  (2)مطابق شکل  g wellEو  irg barrE انرژی های

  .[1]قرار دارد GaNو  AlGaNمشترک 

 رابطه بين گاف انرژی به صورت زیر می باشد.

(1)  oeohWELLgQWg EEEE  ,, 

به ترتيب  oeEو  ohEانرژی تابش شده، و  g,QWEدر این رابطه 

 .[1]الکترون کوانتيزه شده هستندو انرژی حفره 

 

 شده یساز هيشب LED در هاهیال ساختار :1شکل 

 

 InGaN/GaNچاه کوانتومی در فصل مشترک طرح انرژی :2شکل 

مقدار ضخامت الیه ها، نوع آالیش و مقدار تحرک پذیری 

الکترون ها و حفره های در نظر گرفته شده در شبيه سازی 

 می باشد. (1)مطابق جدول 

 این طرح:مشخصات مواد استفاده شده در 1جدول 

چگالی 

  cm-3یشآال
ضخامت 

(nm) 

نوع 

 آالیش
 جنس ماده

11910 ۴00 P GaN      

11910 100 P N0.8Ga0.2Al 

- 3 - N0.8Ga0.2In 

11910 ۴۵00 N GaN     

- 30 - GaN     

بازترکيب نوری در ، LEDبرای مشاهده نور گسيل شده از 

از طرفی وجود ناخالصی در شبيه سازی لحاظ شده است. 
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 نوارباعث ایجاد ترازهای انرژی در محدوده  نيمرساناها

جاد بازترکيب های غير نوری می ممنوعه و در نتيجه ای

 طبق رابطههال -رید-به همين دليل پدیده شاتکی .[2]شود

 در شبيه سازی در نظر گرفته شده است. (2)

(2) 
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i
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exp0

2

2

 

اختالف انرژی مرکز بازترکيب و  ETRAPدر رابطه باال 

دمای شبکه بر حسب  EI-ET( ،LT(انرژی فرمی ذاتی 

مقادیر طول عمر الکترون و  TAUP0و  TAUN0کلوین و 

به ترتيب چگالی  pو in ،nهمچنين  .حفره می باشند

در حاملهای ذاتی، چگالی الکترونها و حفره ها می باشند. 

به باال، پدیده اوژه  حاملهایچگالی دیودهای نورگسيل با 

اثر  LEDترکيب غير تابشی بر عملکرد باز عنوان یک

لذا این پدیده نيز در این شبيه سازی  .[2و6]نامطلوب دارد

 .شده است لحاظطبق رابطه زیر مد نظر قرار گرفته و 

(3)  
 

 22

22

i

iAuger

pnnpAUGP

nnpnAUGNR




 

به ترتيب طول عمر الکترون  AUGPو  AUGNدر رابطه باال 

 و حفره می باشند

 بحث و تحلیل -3

 ،AlGaNر مختلف چگالی آالیش برای الیه به ازای مقادی

بدست آمده و مورد بررسی قرار  LEDمشخصه های این 

مختلف مقادیر بدست آمده به ازای  I-Vگرفته است. نمودار 

نشان داده شده است. طبق این  (3)یش در شکل چگالی آال

شکل با افزایش چگالی آالیش، مقدار جریان نيز افزایش 

ين، با افزایش چگالی آالیش، در همچن پيدا کرده است.

اهده نشده مقدار ولتاژ آستانه هدایت تغيير محسوسی مش

 I-Vاست؛ و افزایش چگالی آالیش خللی در رفتار نمودار 

 ایجاد نکرده است.

 

 هیال آالیش مختلف یها یچگال اساس بر .I-Vنمودار: 3شکل 
AlGaN 

لف جریان برای آالیش های مخت-نمودار لومينيسانس

در ابتدا  .نشان داده شده است (۴)بدست آمده و در شکل 

با افزایش جریان، مقدار لومينيسانس به شدت افزایش می 

تزریق الکترون و افزایش یابد ولی در جریان های باالتر با 

از آند به کاتد نشت الکترون اتفاق می افتد که یکی  ،حفره

تر می از عوامل کاهش لومينيسانس در جریان های باال

  .[2و6]باشد

 

الیه آالیش چگالی  با تغييرلومينيسانس تغييرات نمودار  :۴شکل 
AlGaN 

مقدار لومينيسانس  ،با افزایش چگالی آالیش( ۴) طبق شکل

نيز شروع به افزایش می کند و به نقطه بيشينه می رسد. 

 cm 1۸102-3 بيشترین مقدار لومينيسانس به ازای چگالی

آمده است و این مقدار حالت بهينه برای این دیود بدست 

هر چه مقدار ، نور گسيل می باشد. با گذر از نقطه بيشينه

پدیده اوژه اثر گذارتر شده و چگالی آالیش افزایش می یابد 

کمترین مقدار پيدا می کند.  مقدار لومينيسانس کاهش
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آمده بدست  cm 20102-3لومينيسانس به ازای چگالی 

چگالی آالیش بر توان خروجی تاثير  (۵)شکل در است. 

شکل با افزایش چگالی آالیش این . طبق شودبررسی می 

تا  cm 16101-3 در ناحيه سد کننده الکترون از مقدار
1۸102  خروجی روند افزایشی پيدا می کند. ولی با توان

کاهش  افزایش بيشتر چگالی از این مقدار توان خروجی

زیادی پيدا می کند. در واقع توان خروجی در یک محدوه 

این موضوع با  دارای مقدار بهينه می باشد.آالیش از چگالی 

 .[۷]نتایج تجربی آقای م. اهم و همکارانشان مطابقت دارد 

 

نمودار تغييرات توان نور خروجی با افزایش چگالی آالیش  :۵ شکل

 ([۷]جربی مرجع نتایج ت ،کل داخلی)ش AlGaN الیه

عالوه بر موارد ذکر شده در باال، تغييرات چگالی آالیش 

می  LEDباعث تغييراتی در محدوده طول موج خروجی از 

 . شود

 
 بر شده یطراح LED از یخروج توان و موج طول راتييتغ :6شکل 

 AlGaN هیال یبرا مختلف یها آالیش یچگال اساس

وج با تغييرات روند تغيير بيشينه طول م( 6)در شکل 

آالیش نمایش داده شده است. همانگونه که در این چگالی 

الیه در ، تغييرات چگالی آالیش شودشکل مشاهده می 

AlGaN  باعث تغييراتی در بيشينه طول موج و همچنين

ولی محدوده طول  می شود؛تغييراتی در پهنای طول موجی 

موج حفظ شده است و بيشترین توان طيفی مربوط به 

 می باشد. cm 1۸102-3الی آالیش بهينه ی چگ

 گیرینتیجه -4

با استفاده از شبيه سازی، تاثير چگالی آالیش  مقالهدر این 

تک  LEDبر توان نور خروجی و برخی مشخصه های یک 

نتایج . شدبررسی  InGaN/GaNچاه کوانتومی بر پایه 

الیه الیش در با افزایش چگالی آبدست آمده نشان می دهد 

AlGaN، و توان نور خروجی ابتدا شروع به افزایش می کند 

با  .را داردبيشترین توان نور  cm 1۸102-3 مقدار به ازای

توان نور  cm 1۸102-3 افزایش چگالی آالیش از مقدار

 خروجی به شدت کاهش می یابد.
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 دریچه بسته zتعیین ضریب عبور بهنجار شده محیط کر با روش روبش

دلیل  های غیرخطی بههای متداول برای بدست آوردن ضرایب غیرخطی نوری مواد است. در محیطیکی از روش zروش روبش -چکیده 

شکست و دهد و برخی خواص مانند ضریبالکتریک به طور غیرخطی به میدان الکتریکی پاسخ میتغییر رفتار نور در ماده، قطبش دی

شود. با سازی میشبیه ABCDبرای محیط غیرخطی کر بر اساس روش ماتریس   zروش روبشدر این مقاله کند. جذب تغییر میضریب

از  میدان عبوریسازی، گیری و بهنجارشود و پس از انتگرالقبل از روزنه به صورت عددی محاسبه می میدان اده از فرمول کالینزاستف

 ناسب مدهد که روش ماتریسی روشی ینتایج نشان م شود.شکست غیرخطی مثبت و منفی بدست آورده میی بسته برای ضریبدریچه

شکست مثبت و منفی نشان های غیرخطی را پیرامون کانون عدسی برای ضرایبباشد و به خوبی رفتارمی zسازی روش روبشبرای شبیه

 دهد.می

 .، فرمول کالينزABCDشکست غيرخطی، محيط کر، ماتریس، ضریبZروش روبش -کليد واژه

Determination the normalized transmittance of Kerr media by Z-scan 

method of close aperture 
 

Atefeh Saberi, Alireza Keshavarz and Mohsen Hatami 

Iran, Fars, Shiraz, Shiraz University of Technology, Department of Physics 

 

 

Abstract- The Z-scan method is one of the common methods for obtaining nonlinear optical coefficients of materials. In  

Nonlinear media due to the change in the behavior of light in the matter the response of dielectric polarization to the electric 

field is nonlinear and some properties like coefficients of refraction and absorption will be changed. In this paper the Z-scan 

method for the nonlinear Kerr media is applied based on the ABCD matrix method. By using the Collins formula the field 

before the aperture is calculated numerically and after integration and normalization the normalized transmittance of close 

aperture for positive and negative nonlinear refractive index are obtained. Results show that the ABCD matrix method is a 

suitable method for determine the nonlinear behavior around the focal point for positive and negative nonlinear refractive index. 

Keywords: Z-scan, Nonlinear refraction, Kerr media, ABCD matrix, Collins formula. 
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 مقدمه -1

تابشی را ابستگی ضریب شکست محيط به شدت نور و

 شدن باریکه نور تابشیی بازشدن یا بستهتوان با مشاهدهمی

به محيط پس از خروج از آن استنباط کرد. بنابراین از 

 ای دردیدگاه اپتيک هندسی ميتوان با قرار دادن روزنه

، تغيير ميزان نور عبوری از ميان آن ناشی از ی دورصلهفا

تابش را  اثرخودکانونی یا خودواکانونی ماده تحت

گيری نمود. این ایده نخستين بار توسط شيخ بهایی اندازه

 هبه کارگرفت ی بستهروزنهzوهمکاران به عنوان روش روبش 

روش معمول و به عنوان یک  zاز روش روبش[. 2و1]شد

جذب شکست وضریبگيری ضریبرد برای اندازهاستاندا

با استفاده در این مقاله [. 3و2و1] شودغيرخطی استفاده می

آوردن ماتریس کلی ، بعد از بدست ABCDروش ماتریس از

ی روزنه بدست انتگرال کالينز ميدان را رو محيط، از طریق

برای  zروبش سازی، ميدان عبوریآورده و پس از بهنجار

 گردد.های مثبت و منفی بررسی میشکستضریب

 

 مبانی نظری  -2

 نمونه به صورت طولی پيرامون zهای روبشگيریدر اندازه

  شود.می پرتوی گاوسی روبش ی کانونیصفحه

 
 .z: چيدمان تجربی روبش1شکل 

 

ی غيرخطی بودن، تغيير توزیع شدت ورودی یک به واسطه

ی که تحت اجذب مادهشکست و ضریبتغيير در ضریب

آورد. تأثير پرتوی انتشاری قرار گرفته است، بوجود می

ی پشت نمونه همراه با مکان درنتيجه توزیع شدت درصفحه

ت بر حسب مکان نمونه [. تحليل شد4] کندنمونه تغيير می

قسمت حقيقی و موهومی پذیرفتاری مرتبه  zمنحنی روبش

گيری ندازهدهد. از دو روش آشکارساز بسته برای اسوم را می

گيری شکست غيرخطی و آشکارساز باز برای اندازهضریب

 2مطابق شکل [.5] شوداستفاده میجذب غيرخطی ضریب

برای بدست آوردن ماتریس کلی محيط باید چهار ماتریس 

که به ترتيب مربوط به عدسی اول، فضای آزاد، نمونه و 

 فضای آزاد است را در هم ضرب کرده تا ماتریس کلی محيط

 .بين پرتو ليزر ورودی و دریچه بدست آورده شود

 

 .zها در چيدمان روبش: ترتيب محيط2شکل

 

( قرار z=0ی کانون عدسی )زمانی که نمونه در محدوده

افتد. اگر ی غيرخطی اتفاق میگيرد، پدیدهمی

شکست غيرخطی مقداری مثبت باشد نمونه مانند ضریب

توهایی که به آن یک عدسی مثبت رفتار خواهد کرد و پر

کند. همچنين اگر شود را همگرا و جمع میتابيده می

شکست غيرخطی مقداری منفی داشته باشد محيط ضریب

تبدیل به یک عدسی منفی خواهد شد که پرتوهای تابيده 

برای بدست آوردن ماتریس  .سازدشده به آن را واگرا می

 گونه های کر عدسیه به سراغ ماتریس محيطمحيط نمون

رویم. اگر شدت نور ليزر به صورت زیر در نظر گرفته می

 شود:

(1             )         

2 22r
I(r,z) I exp

0 2 (z)0



 

   
   
     

 

ی زیر ( به معادله1ی )وار معادلهبا استفاده از تقریب سهمی

 شود:تبدیل می

(2         )                  

2 22r
I(r,z) I 1

0 2 (z)0



 

  
   
     

 

   ی کر و درنظرگرفتن( در رابطه2) یبا قرار دادن رابطه
2P

I
0 2

0


 شکست به صورت زیر خواهد بود:ضریب 

(3      )            
22n P 4 Pr2n n n I n

0 2 0 2 4(z) (z) 
     

شکست به که دارای ضریب هایی[ محيط7و6طبق مرجع ]

 1آشکارساز

 2آشکارساز
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 ی زیر هستند:فرم رابطه

(4            )                                
1 2n n n r

0 22
  

گونه هستند که ماتریس آنها به صورت های عدسیمحيط

 زیر است:

(5     )             

sin d
cos dA B

n
0

C D
n sin d cos d

0






  

 
  

  
   

 

 

 به صورت 
n2 2

n
0

  شود و تعریف میd  ضخامت نمونه

 ( خواهيم داشت:4و ) (3ی )ی رابطهبا مقایسه است.

(6               )                            
1 2n n n r

0 22
   

که 
0n  و

2n های زیر هستند:به صورت عبارت 

(7        )                       

2n P
2

n n 20 0 (z)

8n P
2

n 42 (z)





  

 
 

در ابتدا باید ميدان  های گذردهین نموداربرای بدست آورد

قبل از دریچه بدست آورده شود. با داشتن ماتریس محيط 

و انتگرال کالينز ميتوان ميدان را بعد از عبور از محيط 

ABCD .ميدان پرتو گاوسی بعد از عبور از  بدست آورد

 :[8] کندمیاز فرمول کالينز تبعيت  ABCDمحيط 

(8)
i ik 2 2E (x,z) E (x ,0) exp (Ax 2xx Dx )

1 0 0 0 0B 2B


 

      
 

 

ا دریچه مربوط به محيط بين پرتو ليزر ت ABCDماتریس 

 .شامل چهار محيط است 3باشد که مطابق با شکلمی

 

 .ABCDبرای سيستم  z: شکل کمر پرتو گاوسی در روش روبش3شکل

 

به صورت زیر خواهد  ماتریس کلی محيط 3مطابق با شکل

 :بود

 

(9)

sin d 1 0
cos dA B 1 y 1 x

n 10 1C D 0 1 0 1
fn sin d cos d 10






  

   
                          

 

ن ماتریس کلی در فرمول کالينز ميدان دقيق قبل با قرار داد

شده برای  آید. مقدار گذردهی بهنجاربدست میاز روزنه 

 :آیدمیی بسته به صورت زیر بدست دریچه

(10          )                            
a

P E(x,z) 2 xdx
a

0

  

(11               )                  
r (z)
2

P E(x,z) 2 xdx
t

0

  

(12             )                                 
P
aT(z)

P
t

 

T(z) بر حسب موقعيت نمونه  نجار شدههمقدار گذردهی ب

 است.

 سازیشبیه  -3

توان رفتار سيستم را به ازای می zبر حسب  2rو  Tبا رسم 

مشاهده و تأثير آنها منفی  غيرخطی مثبت و شکستضریب

 بررسی کرد. را بر رفتار غيرخطی

 

 

 
 )الف(                                      
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 )ب(                                       

ی بسته بر حسب فاصله، شده از دریچه : نمودار گذردهی بهنجار4شکل

شکست شکست غيرخطی منفی، ب: برای ضریببرای ضریب الف:

 غيرخطی مثبت.

بر حسب فاصله نيز تغييرات شعاع پرتو را  5در شکل توانیم

های مثبت و منفی مشاهده شکستروی دریچه برای ضریب

 کرد.

 

 )الف(                                    

 

 )ب(                                      

ر حسب فاصله، الف: : نمودار تغييرات شعاع پرتو روی دریچه ب5شکل

شکست غيرخطی شکست غيرخطی منفی، ب: برای ضریببرای ضریب

 مثبت.

 گیرینتیجه -4

روشی مناسب و با دقت برای بررسی ضرایب  zروش روبش

و  4های غيرخطی نوری مواد است. طبق نمودارهای شکل

 شکست غيرخطی مقداری منفی باشددر حالتی که ضریب 5

ابتدا یک قله و سپس یک  ر شدهدر نمودار گذردهی بهنجا

دره خواهيم داشت که برای تغييرات شعاع پرتو این حالت 

منفی خواهد  نمونه تبدیل به عدسی عکس است در واقع

کند. همچنين تابيده شده به آن را واگرا میشد که پرتوهای 

نمودارها  شکست غيرخطی مقداری مثبت باشداگر ضریب

نمونه تبدیل به  تند وشکست منفی هسعکس حالت ضریب

مثبتی خواهد شد که پرتوهای تابيده شده به آن را  عدسی

 اقع اثر غيرخطی پيرامون کانون عدسیکند. در وجمع می

های افتد. روشکه شدت پرتو ليزر زیاد است اتفاق می

سازی این روش توسط محققين ارائه مختلفی برای شبيه

در عين  مناسب و روشی ABCDشده است. روش ماتریس 

در این  .تر استهای پرداخته شده سادهحال نسبت به روش

های انجام سازیيهشب روش با داشتن ماتریس هر نوع محيط

 باشد.نيز می های موردنظرمحيط بهشده قابل تعميم 

روش شيخ بهایی در مرجع با  تایج حاصل از آنهمچنين ن

 بق است.تطا [ در5و4مراجع ] های ارائه شده درنظریه[ و 2]
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میکروجابه جاگر موتوردار جهت ثبت سیگنال تک اپتورود بر پایه طراحی و ساخت 

 برای کاربردهای اپتوژنتیک  واحدی نورون

بسته بیماری های عصبی نیاز به طراحی و ساخت سیستم های اپتیکی و -جهت  استفاده از تکنیک اپتوژنتیک برای کنترل حلقه :چکیده

میکرودرایوها سیستم های الکتریکی  .قابیت قرارگرفتن و ثابت شدن بر روی جمجمه می باشد الکتریکی جهت تحریک و ثبت همزمان با

و اپتیکی هستند که بر روی جمجمه حیوان ثابت می شوند و می توان بدون ایجاد اختالل در رفتار حیوان از الکترود های استفاده شده در 

نین می توان بر روی این سیستم از فیبر نوری جهت تحریک نوری هم زمان این سیستم ها جهت ثبت فعالیت نورونی استفاده کرد. همچ

بیماری های عصبی با استفاده از تکنیک  بسته جهت-م های کنترلی حلقهرود در سیستوپتااستفاده کرد بنابراین می توان به عنوان 

راحی و ساخته شده است و برای ثبت واحد تک واحدی اپتورود بر پایه میکروجابجاگر موتوردار طاپتوژنتیک استفاده کرد. در این مقاله 

 نورون در حیوان بیهوش مورد استفاده قرار گرفته است. 

  نورونموتور دار،  میکروجابه جاگر ثبت تک واحدی، ،اپتوژنتیک، اپتورود -کلید واژه

Design and fabrication a motorized Microdrive optrode for single-unit 

recording for optogenetics applications 
 

Mahnaz Asadolah Salmanpour1, Mohammad Ismail Zibaii1,*, Hamid Latifi1 

Abbas Haghparast2, Leila Dargahi2, Abdolaziz Ronaghi2, Zahra Fatahi 2 

1 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran 

2Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran  

 

 

Abstract- In order to use an optogenetic technique for controlling closed-loops of neurological diseases, it is necessary to design 

and fabricate an implantable optrode as an optical and electrical system for simultaneous optical stimulation and electrical 

recording from neural. Microdrive is electrical and optical system that fix on the rat skull and can be used to record neural 

activity without disturbing the behavior of the animal. It can also be used optical fiber for optical stimulation simultaneously, 

so it can be used as optrode in closed-loop control systems for neurological diseases based on optogenetic technique. In this 

paper, an optrode based on motorized microdrive was designed and fabricated. It was used for in-vivo single unit recording in 

an anesthetized rat. 

Keywords: Optogenetics, optrode, motorized microdrive, single-unit recording, Neuron. 
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 تهران و،جبلوار دانش-انشگاه شهید بهشتی،اوینپژوهشکده لیزر وپالسما د1
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 مقدمه -1

توانایی تکنیک اپتوژنتیک در فعال سازی یا مهار یک 

ون اینکه بر فعالیت جمعیت های جمعیت نورنی خاص بد

نورونی مجاور آن تاثیر بگذارد منجر به ارائه ایده استفاده از 

این تکنیک در کنترل بیماری های علوم اعصاب مانند صرع 

یکی از روشهای کنترل بیماریهای . ه استپارکینسون شد و

عصبی بر اساس پایش برخط سیگنالهای عصبی بر مبنای 

می باشد که  لیت شبکه های عصبیفعابسته -کنترل حلقه

با استفاده از تکنیک اپتوژنتیک می توان بصورت همزمان 

تحریک نوری و ثبت فعالیت سیگنال عصبی انجام داد. یکی 

از ابزارهای نوری مورد استفاده برای این منظور اپتورود می 

باشد که تلفیقی از تاری نوری و الکترودهای ثبت 

با استفاده از الکترود فعالیت  الکتروفیزیولوژی می باشد.

نورون های ناحیه هدف ثبت می شود و توسط یک سیستم 

کنترل کننده با فعالیت نورون های ناحیه هدف در حالت 

سالم مقایسه می شود و در صورت عدم تطابق، بر اساس 

میزان عدم تطابق، شدت نور لیزر توسط یک کنترل کننده 

سط فیبر نوری موجود محاسبه می شود. این شدت بهینه تو

. شماتیک [1]در آپترود به نورون های هدف منتقل می شود

 شده است. ( نشان داده1فرآیند در شکل )

 

شماتیک کنترل فعالیت های نورونی در حالت بیماری با  :1 شکل

 بسته-استفاده از تکنیک اپتوژنتیک به صورت حلقه

و الکتریکی  نوریطراحی و ساخت سیستم های  بنابراین 

ت یت قرارگرفتن و ثابلجهت تحریک و ثبت همزمان با قاب

ا این سیستم ه  .شدن بر روی جمجمه ضروری می باشد

باید به گونه ای باشند که کمترین اختالل را در رفتار 

طبیعی حیوان ایجاد کنند و دارای وزن کم نسبت به وزن 

حیوان باشند و همچنین به دلیل اینکه بیماری های های 

عصبی اغلب جمعیت های نورونی در الیه های مختلف 

مغزی را درگیر می کنند باید این سیستم ها توانایی تحریک 

ت از چندین جمعیت نورونی در چند الیه را داشته و ثب

نوری و الکترود ها  تار موقعیت باشند. به همین منظور باید

قابل تنظیم باشند به طوریکه بتوان از راه دور، میزان جابه 

و الکترود ها در بافت مغزی  تارهای نوریجایی عمودی 

 تنظیم کرد، که برای دستیابی به این امر نیاز به طراحی

لذا در  . [3, 2]میکروجابه جاگرهای میکرونی می باشد

آزمایشگاه یک نمونه اپتورود با قابلیت جابجاگری میکرونی 

موتوردار طراحی و ساخته شده است که می تواند برای ثبت 

سیگنال تک واحدی خارج سلولی در سیستم عصبی مورد 

 استفاده قرار گیرد. 

 بخش تجربی -2

طراحی و ساخت میکروجا به جاگر  -1-2

 موتوردار

از تک نورون، الکترود باید جهت ثبت سیگنال های عصبی 

در مجاورت نورون قرارگیرد و ابعاد نوک الکترود نیز باید از 

 میکرومتر 100تا  4ابعاد نورون کوچکتر باشد. ابعاد نورون از 

 4باید کمتر از  بنابراین ابعاد نوک الکترود .متغیر می باشد

باشد. ابعاد نوک الکترود استفاده شده در این  مترمیکرو

می باشد که برای ثبت سیگنال مناسب  مترمیکرو 2 آزمایش

از تک نورون، ایده آل می باشد. امپدانس نورونی از مرتبه 

اهم می باشد که امپدانس الکترود نیز از همین  مگا 5تا 1ی 

وجابه . الکترود مورد استفاده در این میکر[4]مرتبه می باشد

 گر از جنس تنگستن می باشد.

 

ر گرفتن الکترود ثبت تک واحدی در مجاورت : تصویر قرا2شکل 

 سلول عصبی

در این طراحی برای هدایت و کنترل الکترود به داخل بافت 

. میزان استفاده شده استمیکروموتور پله ای مغزی از یک 

توانایی و  مترمیکرو5/13 گامجابه جایی این موتور در هر 

 4اندازه  بهجابه جایی عمودی الکترود در بافت مغزی 

برای ساخت بدنه نگهدارنده میکرو  میلیمتر می باشد.

و با  از پلکسی گلس استفاده شده است جابجاگر موتور دار

. میکروماشین کاری شده است CNCاستفاده از دستگاه 
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ضخامت  دارایبه ترتیب جابه جاگر الکترود بدنه و بطوریکه 

( تصویر یک 3در شکل ) میلیمتر می باشند. 2و  8های 

ز میکروجابجاگر موتوردار با الکترود تنگستن نشان نمونه ا

 داده شده است.

= 

  تصویر میکرو جابجاگر موتوردار ساخته شده در آزمایشگاه :3 شکل

 برای راه اندازی موتور پله ای نیاز به ساخت درایور می باشد.

جایی همچنین جهت محاسبه و کنترل میزان دقیق جاب

برای  عمودی الکترود نیاز به کنترل کامپیوتری می باشد.

ایجاد این ارتباط و کنترل دقیق حرکت موتور پله ای نیاز 

بدین  به رابط های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد.

منظور از برنامه های لب ویو وآردینو جهت ارتباط نرم 

جهت  8825و رابط داریور  unoR3افزاری و از میکروکنترلر 

( 4شکل )در  ارتباط سخت افزاری با کامپیوتر استفاده شد.

داده شده مدار راه انداز موتور و میکروجابجاگر نشان تصویر 

 .است

 

 . دارموتور میکروجابجاگر مدار راه انداز: تصویر 4 شکل

آماده سازی حیوان و ثابت سازی میکروجابه  2-2

 :جمجمه جاگر بر روی

ابتدا حیوان با طبق استانداردهای اخالق کار با حیوانات، 

. پس از می شودبیهوش  زایالزین/استفاده از داروی کتامین

بیهوشی، حیوان در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شد و با 

، جمجمه حیوان سر حیوان استفاده از میله های نگهدارنده

ناحیه هدف در  برای بدست آوردن مختصات می شود.ثابت 

فاصله بین دو نقطه ی ( 5داخل بافت مغزی مطابق شکل )

با روی جمجمه اندازه گیری می شود و گما و الندا ابر

ی پاکسینوس، مختصات دقیق ناحیه استفاده از اطلس مغز

در این آزمایش منطقه هیپوکمپ هدف تعیین می گردد. 

. علت انتخاب ه استانتخاب شدعصبی جهت ثبت سیگنال 

بزرگ با دامنه ی سلولهای عصبی ین منطقه داشتن ا

پس مشخص کردن مختصات  پتانسیل فعالیت باال می باشد.

هیپوکمپ، با استفاده از مته ی دندان پزشکی جمجمه در 

آن نقطه سوراخ شده به طوری که الیه ی دورا مشخص 

میلیمتر و برابر با قطر 2اندازه ی قطر روزنه ایجاد شده  شود.

. با نصب یه ی میکروجابجاگر می باشدانتهای پا

میکروجابجاگر بر روی دستگاه استریوتاکسی الکترود به 

ناحیه هدف نزدیک می شود و به داخل بافت مغزی فرو 

برده می شود و پس از رسیدن به ناحیه هدف، 

میکروجابجاگر با استفاده از سیمان دندانپزشکی بر روی 

ر یک نمونه از ( تصوی6جمجمه ثابت می شود. در شکل )

  کاشت میکروجابجاگر بر روی جمجمه نشان داده شده است.

 

تصویر یک نمونه از جراحی موش صحرایی )الف( :برای  :5 شکل

دستیابی به جمجمه و مشخص نمودن نشانگرهای جمجمه جهت 

 مختصه یابی مغز و )ب(: ایجاد روزنه بر روی آن

 

روی جمجمه حیوان  : تصویر ثابت سازی میکرو جابجاگر بر6 شکل

 بیهوش با استفاده از سیمان دندانپزشکی
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از فعالیت تک عصبی ثبت سیگنال  -2-3

  عصبی سلولواحدی 

عوامل محیطی، چیدمان مورد نظر  نوفهبه منظور کاهش 

درون قفسه ی فلزی فارادی قرار گرفته است. پس از انجام 

مراحل ثابت سازی میکروجابجاگر بر روی جمجمه، از یک 

تقویت ی سبک به منظور اتصال الکترود به سیم فنر فلز

سیگنال  تقویت کنندهاستفاده شده است. دستگاه  کننده

های دریافت شده توسط الکترود را تقویت و با استفاده از 

 می نمایدسیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل  DAQکارت 

و در نهایت سیگنال های الکتریکی ثبت شده با استفاده از 

در شکل  .ار بر روی صفحه نمایش نشان داده می شودنرم افز

 ( شماتیک چیدمان آزمایش نشان داده شده است.7)

 

 چیدمان کلی آزمایششماتیک  :7 شکل

در متر میکرو 410الکترود به اندازه ی ، با راه اندازی موتور

نوک الکترود در این ثبت در  تا بافت مغزی هدایت داده شد

گیرد که سطح جمجمه قرار  میلی متری از 3,810عمق 

 20به مدت  ثبتناحیه ی هیپوکمپ می باشد. مربوط به 

 ( نتایج ثبت8شکل)در  .ه استدقیقه از این ناحیه انجام شد

 در ناحیه هیپوکمپ نشان  تک واحدی خارج سلولیسیگنال 

دامنه ی اسپایک های ثبت شده در این  .داده شده است

ین نورون ناحیه ی میکرو ولت می باشند. ا 157,21ثبت 

بار اسپایک  33598هیپوکمپ در مدت بیست دقیقه ثبت، 

انجام داده است. فعالیت نورون ها یک پدیده ی طبیعی و 

خودبه خودی می باشد بنابراین انتظار می رود که تابع 

با راه اندازی  .(2-3شکل)توزیع آن، تابع توزیع نرمال باشد

میلی متری از  4,080دوباره سیستم نوک الکترود به عمق 

به سطح جمجمه و در ناحیه ی هیپوکمپ هدایت شد. 

 (3-3شکل) دقیقه از این ناحیه ثبت گرفته شد. 30مدت

  .ثبت  تک واحدی در این منطقه را نشان می دهدنتایج 

 

(:)الف(: نتایج ثبت فعالیت نورون هیپوکمپ                      3-3شکل)

 بر روی یک محور)ب(:برهم نهی تمام اسپایک ها 

 نتیجه گیری -3

به منظور ثبت  داریک میکروجابه جاگر موتوردر این مقاله 

ه است که طراحی و ساخته شد تک واحدی نورونسیگنال 

بدون نیاز به دستگاه استریوتاکسی الکترود با دقت در 

مجاورت یک سلول عصبی در حالت فعالیت خودبخودی 

ر فقط با استفاده از برای این منظو. قرار داده شده است

دستگاه استریوتاکسی سیستم میکروجابجاگر بر روی 

جمجمه کاشته شده است و سپس میکروجابجاگر از روی 

با راه اندازی موتور، دستگاه استریوتاکسی جدا شده است. 

و  ه استدر عمق های مختلف مغز هدایت شدثبت الکترود 

انجام ثبت سیگنال از فعالیت عصبی در ناحیه هیپوکمپ 

با استفاده از این سیستم می توان ثبت فعالیت . شده است

عصبی تک واحدی در حیوان در حال حرکت انجام داد. 

عالوه بر این می توان با تلفیق این الکترود با تار نوری می 

توان برای سیستم اپتورود با قابلیت حرکت در کاربردهای 

بی تک اپتوژنتیک بمنظور تحریک نوری و ثبت سیگنال عص

فتاری از موش صحرائی استفاده واحدی در تست های ر

 د.نمو
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 حسگر ضریب شکست با کاربردشفافیت القایی پالسمونی در فراماده گرافنی 

کند. با کنار هم حاضر یک ساختار پالسمونی بر پایه فرامواد معرفی شده است که دو مد پالسمونی را پشتیبانی می پژوهشدر  -کیده چ

کاهش سرعت گروه در این  .کند نمودرا نور  سرعت ،و در ساختارتوان جذب را به شدت کاهش داد قرار دادن این دو مد روشن و تاریک می

می رسد. با جایگزین  درصد 98.44تا ، میزان عبور است. همچنین در فرکانس تشدید با برهم زدن تقارن در ساختار 278ساختار از مرتبه 

می توان یک انتقال فرکانسی به با تغییر ولتاژ  .کردن گرافن به جای طال و نقره می توان از خاصیت رسانندگی الکتریکی آن استفاده کرد

 یمواد یبرا  تراهرتزی را پوشش داده ایم. با استفاده از خاصیت حسگری این ساختار،  18تا  8محدوده تشدید داد که در این کار محدوده 

mساختار برابر  تیمتفاوت حساس یشکست ها بیبا ضر
RIU


کاربرد چنین ساختاری برای ذخیره در واقع است. محاسبه شده   .4399

 سازی اطالعات و حسگری، فیلترها و سوییچ ها است.

 گرافن. ،کاهش سرعت گروهشفافیت القایی پالسمونی، حسگر،  -کلید واژه

Plasmon Induced Transparency in graphene metamaterials for refractive 

index sensing 
 

Mostafa Khaleghi1,2, Mojtaba Servatkhah2,* 

1,2- Department of Physics ,Fars Science and Research Branch , Islamic Azad University, Marvdasht , Iran 

1,2-Department of Physics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran 

Abstract- In the present study, a metamaterial-based plasmonic structure has been proposed, which supports two plasmonic 

modes. By combining these two bright and dark modes, the absorption can be greatly reduced and the speed of light slows 

down in the structure. The reduction of group velocity of order 278 in the structure. Also, at resonant frequency, the 

transmission rate reaches 98.44% by breaking the symmetry in the structure. By replacing graphene with gold and silver, its 

electrical conductivity can be used. A frequency transfer to the resonant range can be done by changing the voltage, so that 

we have covered a 8–18 THz range. Using the sensor property of the structure for materials with different refractive indices, 

the refractive index sensitivity measured 9.439 
m

RIU


. In fact, the application of such a structure is for information 

storage, sensing, filters and switches. 

Keywords: Sensor, Plasmon Induced Transparency, Slow light, Graphene 
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 مقدمه -1

 که از طریق( EITالکترومغناطیسی )شفافیت القایی 

 توسط دو باریکه لیزری در  ،کنش مخرب برهم

کاربردهای فراوانی ، سیستم های کوانتومی ایجاد می شود

 .[1]ذخیره سازی اطالعات داردو   در کندسازی نور

استفاده  EITهای متفاوتی را برای ایجاد دانشمندان روش

شده  های نوسانی کالسیک استفادهاند که از سیستمکرده

های میکرو، همانند: استفاده از تشدیدکننده، است

 EITاز آنجایی که بررسی اثر  .[2]های الکتریکی و ... جریان

ما از یک اثر  دارد،محدودیت های آزمایشگاهی فراوانی 

 ستفاده ( اPITشفافیت القایی پالسمونی) ممشابه به نا

مدهای پالسمونی دارای دو حالت روشن و تاریک  .می کنیم

شدگی نور فرودی با هستند که بستگی به نوع جفت

طور مستقیم با نور  های ساختار دارد. مد روشن بهالمان

کند و میزان پراکندگی زیاد و ضریب فرودی برهمکنش می

 مد روشن، مد تاریک با نور کیفیت پایینی دارد. برخالف

کند و دارای کنش نمی صورت مستقیم برهم فرودی به

ضریب کیفیت باالیی است. با کنار هم قرار دادن این دو مد 

 کنش قوی بین این دو مد صورت  برهم ،تاریک و روشن

های سه ترازی در سیستم EITمی گیرد که مشابه پدیده 

کنترل جذب در  PITترین نتایج روش از مهم .اتمی است

استفاده از  کانسی و کاهش سرعت گروه است.محدوده فر

فرامواد تخت یکی از روش های مناسب برای ایجاد شفافیت 

 .[3]القایی پالسمونی است

تونیک و وگرافن به عنوان یک ماده پالسمونی جدید در ف

اپتوالکترونیک که خواص اپتیکی منحصر به فردی دارد در 

قرمز میانی نظر گرفته شده است. گرافن در محدوده مادون 

رسانندگی  از جمله، و تراهرتز خواص فوق العاده ای دارد

. تغییر ولتاژ قابل کنترل باسانندگی الکتریکی رگرمایی و 

این امکان را به ما  ،رسانندگی قابل کنترل به وسیله ولتاژ

. [4]می دهد که شفافیت القایی پالسمونی را کنترل کنیم

فنی برای طراحی شفافیت در واقع با استفاده از فرامواد گرا

القایی پالسمونی دیگر نیاز به طراحی های مجدد برای 

تغییر فرکانس تشدید نیست. با استفاده از این قابلیت 

ابل کنترل ایجاد قیک شفافیت القایی پالسمونی  ،گرافن

های کندسازی نوری، سوییچ ها، شده است که کاربرد

در  گرافننندگی رسا فیلترها، ذخیره سازی اطالعات را دارد.

  نیفرمول کوبو تخم قیاز طر یسیمغناط دانیم ابیغ

گرافن شامل دو  یکیالکتر ی[. رسانندگ5]شودیزده م

است که در محدوده  یباند انیو م یقسمت درون باند

در . غالب است یدرون باند یهاکنش سهم برهم یتراهرتز

 نتیجه رسانندگی الکتریکی گرافن از طریق زیر به دست 

 آید: می
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2
ln 2cosh
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 لیپتانس cμگذارها است،  یآهنگ واهلش برا τکه در آن 

 یاهیفرکانس زاو ω ن،یدما برحسب درجه کلو T ،ییایمیش

 گرافن از کیالکتریمحاسبه تابع د یاست. برا
0

1
j

d





  

شده ضخامت گرافن استفاده dکه در آن  میکنیاستفاده م

 در ساختار است.

 

 شماتیک فراماده گرافنی: 1شکل 

 نتایج و مباحث -2

 ساختار فراماده ای را  شماتیک نانو (1) شکل

نور فرودی بر ساختار،  که در اثر اعمال [7-6] نشان می دهد

مد نقش مد روشن و دو میله موازی نقش حلقه گرافنی 

در این نانو ساختار برای ایجاد  .را ایفا می کنندتاریک 

 از شکست تقارن استفاده شفافیت القایی پالسمونی 

است که  Sمی کنیم که پارامتر شکست تقارن در ساختار 

و نتایج حالت  یابدنانومتری افزایش می  10با گام های 

( نمایش S=50 nm( و شکست تقارن )S=0کامال متقارن)

 داده شده است.

( قرار دارد S=0حالت کامال متقارن)زمانی که ساختار در 

های اپتیکی رخ می دهد که مقدار  تنها یک تشدید در پاسخ

درصد  45.27 و جذبی برابر با درصد 12.13با  عبوری برابر

ساختار تنها و در  دارد. تراهرتز 12.08در فرکانس تشدید 

نشان  ویک دو قطبی الکتریکی در حلقه ایجاد شده است 

دن حلقه گرافنی است که به صورت دهنده مد روشن بو

 م با نور فرودی برهمکنش کرده است که مستقی
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  الف( نشان داده شده است.-2در شکل )

شفافیت القایی پالسمونی  ،حال با شکست تقارن در ساختار

که علت آن تحریک مد تاریک است که  خواهد شدایجاد 

در آن مد تاریک به صورت غیر مستقیم با نور فرودی 

برهمکنش می کند و باعث ایجاد یک چهارقطبی الکتریکی 

نمایش داده  (ب -2شود که در شکل) در دو میله موازی می

 شده است.
 

نمودار توزیع میدان الکتریکی در : 2شکل 

 کامال متقارن  الف(-2) حالت

 ب( شکست تقارن-2)و حالت 

( مشخص است با 3مان طور که از پاسخ های اپتیکی در شکل )ه

درصد و مقدار جذب  98.44مقدار عبور به  ،شکست تقارن در ساختار

که یکی از پیامدهای شفافیت القایی  ،رسد درصد می 0.15به 

 پالسمونی کاهش شدید جذب در فرکانس تشدید است.

 

 

برای حالت  ب(-3)شکل و جذبالف( -3)شکلنمودار عبور : 3شکل 

 کامال متقارن و شکست تقارن

 بررسی کنترل پذیری محدوده فرکانسی -1-2

بودن  ریرپذییالعاده گرافن تغفوق یهایژگیاز و یکی

گرافن در بازه  یگرافن است. رسانندگ یکیالکتر یرسانندگ

زمان  ،یاهیبه چهار پارامتر دما، فرکانس زاو یتراهرتز

وابسته است. در  ییایمیش لیبار و پتانس یهاواهلش حامل

 ریگچشم اریبس ییایمیش لیپتانس راتییتغ یبازه تراهرتز

در  رییتغ لهیوسبه ییایمیش لیپتانس راتییاست. درواقع تغ

 ریپذامکان ییایمیش یهاشیدر آال رییتغ ای یولتاژ ورود

با  یفیط یهادر پاسخ ریی( نحوه تغ4[. در شکل)8است]

 .شودیمشاهده م ییایمیش لیدر پتانس رییتغ

 

 عبور با تغییر پتانسیل شیمیایینمودار : 4شکل 

شود با تغییر در ( مشاهده می4که در شکل) طورمانه

توان یک انتقال فرکانسی در محدوده پتانسیل شیمیایی می

 است. علت این انتقال  فرکانسی این تراهرتزی داشته باشیم

های بار در چگالی حامل ،با تغییر پتانسیل شیمیایی که

کند. این کاربرد بسیار مهمی برای گرافن گرافن تغییر می

توانیم ما با یک ساختار گرافنی می که چرا ،شودمحسوب می

 ،طیف وسیعی از محدوده فرکانسی را پوشش دهیم

 طراحی مجدد ساختار داشته باشیم.بدون این که نیازی به 

 بررسی حسگر ضریب شکست -2-2

به محیط  هاآنهای جالب فرامواد حساسیت یکی از ویژگی

ی وابسته سنسورهاکه به آن قابلیت طراحی  هستاطراف 

 رگحسکه ابتدا  صورتنیبد. [9]دهدبه ضریب شکست می

را درون  گرحسوجود داشته و در مراحل بعد  خألدر محیط 

و با استفاده از  ایمخلوص مختلف بررسی کردهز با گلوک

انتقال فرکانسی در محدوده تشدید  ،خلوص متفاوت

  است. شدهدادهنمایش  (5) مشاهده شده است که در شکل

 

 نمودار عبور با تغییر ضریب شکست محیط اطراف :5 شکل

 

 ضریب شکست بانمودار حساسیت : 6شکل 
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مقدار فرکانس  n=1شکست  بیضر یمثال برا عنوان هب

مقدار فرکانس  n=1.33 یاست و برا  THz 12.5رزونانس در

 n=1.35 یو برا افتدیاتفاق م THz 10.84رزونانس در 

 یاست و برا THz 10.75 مقدار فرکانس رزونانس در 

n=1.37  10.76 مقدار فرکانس رزونانس برابر با THz  است

 یو برا THz 10.61بارزونانس برابر  فرکانس n=1.39 یو برا

n=1.41 مقدار فرکانس رزونانس برابر با 

 THz  10.54بیضر شیبا افزا دهدیکه نشان م ،است 

ن یکه ا ،ابدییشکست مقدار فرکانس رزونانس کاهش م

ها در شکست بیرا با اختالف ضر یانتقال فرکانس زانیم

 شده است. داده شی( نما5شکل)

 حساسیت این حسگر برای خلوص گلوکز مختلف 

( 6اندازه گیری شده است که نمودار حساسیت آن در شکل)

نمایش داده شده است. حساسیت برای این حسگر مقدار 
m

RIU


 اندازه گیری شده است. 9.439 

 کاهش سرعت گروه -3-2

کاهش سرعت گروه است. ما  EITی پدیده هایژگیویکی از 

ی بررس موردنیز  PITاین کاهش سرعت گروه را در پدیده 

ایم. کاهش سرعت گروه نقش مهمی در قرار داده

مثبت و منفی  واقع دری اطالعات اپتیکی دارد. سازرهیذخ

بودن ضریب گروه به معنای کندی و تندی سرعت گروه 

. سرعت گروه از طریق رابطه [10]است
g

g

C
V

n
  محاسبه

 سرعت نور و Cو  سرعت گروه gVکه در آن  شودیم

gn .ضریب گروه است 

 

نمودار ضریب گروه در دو حالت کامال متقارن و شکست : 7شکل 

 تقارن

در ضریب گروه  ،شود( مشاهده می7طور که در شکل)مانه

. قرارگرفته استبررسی  دو حالت متقارن و نامتقارن مورد

هیچ کاهش  ،برای حالتی که ساختار در تقارن کامل است

 با  کهیدرصورت، شودسرعت گروهی مشاهده نمی

 278سرعت گروه از مرتبه ، از بین بردن تقارن در ساختار 

 کاهش پیدا می کند.

 گیرینتیجه -3

در کار حاضر یک ساختار فراموادی مبتنی بر گرافن را 

که با برهم زدن تقارن در هندسه ساختار  ،معرفی کردیم

درصد افزایش  98.44میزان عبور در فرکانس تشدید را تا 

چنین با استفاده از قابلیت گرافن در رسانندگی  . هممیاداده

تا  8 الکتریکی، یک انتقال فرکانسی را در محدوده فرکانسی

د ساختار را در موا . در مرحله بعدمیاکردهایجاد  تراهرتز 18

و حساسیت ساختار را بررسی کردیم که  قرار دادهمختلف 

mحساسیتی برابر با 
RIU

 9.439 .در  اندازه گیری شد

به محاسبه سرعت گروه در این ساختار  مرحله آخر

 محاسبه 278پرداختیم که کاهش سرعت گروه از مرتبه 

 است.  شده
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با ساختار  ساخت و مشخصه یابی دیود نور گسیل آلی آبی با مواد سنتز شده ی جدید
ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:dopant/BCP/Ca/Al 

به کردیم. این مواد نور گسیل استفاده آبی ساخت دیود های نور گسیل آلی  برای دو ماده ی سنتز شده ی جدید از  در این مقاله –چکیده 

به عنوان الیه ی نور گسیل به صورت چرخشی الیه  سپس و مورد استفاده قرار گرفتن میهما-صورت جداگانه در یک سیستم میزبان

د که نولتاژ نشان می ده-عملکرد دو ماده در ساختار دیود نور گسیل مقایسه شد. نتایج جریان پس از بدست آوردن نتایج، نشانی شدند.

کمتری دارند. همچنین طیف الکترولومینانس قطعات  روشن شدنتاژ نسبت به ماده ی دیگر ول 1قطعات ساخته شده با ماده ی سنتز شده ی 

 این ماده نیز بیشتر است. دیود ساخته شده باروشنایی است. شدت خلوص رنگی بهتری  دارای 1بیانگر این است که ماده ی سنتز شده ی 

 شدن روشن ولتاژیه نور گسيل، ال، روشناییشدت ، دیود نور گسيل آلی ،خلوص رنگی -کليد واژه

Fabrication and Characterization of a Blue Organic Light Emitting Diode 

with new synthesized materials structured 

ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:dopant/BCP/Ca/Al 
 

Afshin Abareghi1, Amir Entezari1, Khodabakhsh Darzinejad2, Ezzedin Mohajerani1, Mostafa Mohamad Pour 

Amini2 

1 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran 1983963113, Iran  

            2 Department of chemistry, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran 1983963113, Iran 

Abstract- In this paper, we used two new synthesized materials to fabricate blue organic light-emitting diodes. 

These emissive materials were used individually in a host-gest system and then spin coated as emissive layer. After 

obtaining the results, the performance of the two materials in the structure of the emitting diode was compared. 

The current-voltage characteristics indicate that the fabricated devices with synthesized material 1 have less turn 

on voltage than the other material. Also, the electroluminescence spectra of the devices reveals that synthesized 

material 1 has better color purity. The intensity of the diodes made with this material is also higher. 

Keywords: color purity, emissive layer, intensity, organic light-emitting diodes, turn on voltage 
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 مقدمه -1

ميالدی توماس آ. ادیسون المپ التهابی را  1880در سال 

معرفی کرد که یک دستاورد تاریخی بشمار می رود و یک 

منبع نور جدید و آسایش را برای زندگی روزمره مردم به 

ارمغان آورد. الکتریسيته به یک شار فوتونی تبدیل شد که 

ذیر نبود، روشنایی مصنوعی را آنگونه که تا آن زمان امکان پ

در دسترس عموم قرار می داد. از آن زمان تاکنون نياز بشر 

 [.2-1]به انرژی نورانی بطور پيوسته ای افزایش یافته است

وجود بحران جهانی انرژی و استفاده از انرژی با بازدهی 

ها    OLEDپایين، ویژگی صرفه جویی در انرژی مربوط به

ن امکان رقابت برای را بعنوان یکی از گزینه های با بيشتری

 نسل جدید نمایشگرها و بطور خاص منابع نوری با صرفه

یک نمایشگر تمام رنگی نياز [. 3انرژی مطرح کرده است]

به مواد نورگسيل سبز و قرمز و آبی با پایداری و بازدهی و 

خلوص رنگی نسبتاً برابری دارد. مواد نورگسيل آبی با 

برای تجاری شدن  راندمان مطلوب از جمله ملزومات مهم

تکنولوژی برای کاربرد در نسل بعدی نمایشگرهای صفحه 

تخت و منابع نوری حالت جامد هستند، چراکه نورگسيل 

آبی نه تنها به طور موثری مصرف توان را کاهش می دهد 

بلکه می تواند باعث توليد نور به رنگهای دیگر به واسطه 

پایين تر انرژی انتقال بين سيستمی انرژی به مواد با سطوح 

در این مقاله سعی  [.6-4]فلوئورسانس یا فسفرسانس شود

بر این بوده است تا با استفاده از تجربيات گروه شيمی 

دانشگاه بهشتی در سنتز کمپلکس های آلی نورگسيل، مواد 

نورگسيل آبی مناسب به صورت بومی سنتز شده و برای 

 گرفته شوند.استفاده در ساخت دیود نورگسيل آلی آبی بکار 

به دليل اینکه مواد جدید به تنهایی الیه ی خوبی تشکيل 

ی ميزبان ر یک ماده ميزبان دوپ شدند. ماده نمی دهند، د

ترین این ماده یکی از مرسومبود که  PVKمورد استفاده 

 خاصيت تشکيل فيلمدارای باشد که می ميزبانهای محيط

مشترک از با حل کردن هر دو ماده در حالل  است. خوب

نشانی چرخشی بهره برد. از مزایای دیگر این پليمر الیه

باشد که با طيف جذبی داشتن طيف فوتولومينسانسی  می

 .ها تطابق داردبسياری از مواد نورگسيل و رنگينه

 

 

 اقدامات تجربی و نتایج -2

مواد سنتز شده ی جدید مورد استفاده در این مقاله دارای 

 باشند.  می 1ساختار شيميایی شکل 

 

 

 : ساختار شيميایی مواد سنتز شده1شکل 

الکترون ولت  HOMO  ،61/5دارای تراز  1سنتز شده ماده 

و  HOMOتراز  .الکترون ولت است LUMO ، 6/2و تراز 

LUMO  الکترون  21/2و  47/5ترتيب به  نيز 2ماده ی ی

ه تابعی چگالی تراز ها به روش نظریاین  ولت می باشد.

(DFT) .اندازه گرفته شد 

 ساختار مورد استفاده در این مقاله به صورت

ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al 
 ماده سنتز شده دو   xاین ساختار به جای  . درطراحی شد

ند و الیه نورگسيل حاصل به صورت دوپ شدجداگانه 

نوان به ع ITOدر این ساختار  چرخشی الیه نشانی شد.

به عنوان تزریق کننده  PEDOT:PSSالکترود کاتد، پليمر 

به عنوان الیه ی  PVK:TPD:PBD:xحفره، الیه تجميعی 

تزریق کننده  Caمسدود کننده حفره،  BCPنور گسيل، 

الکترود کاتد و حفاظت کننده آلومينيوم در  Alالکترون، 

 برابر رطوبت واکسيژن هستند.

 و ترازهای انرژی آنآلی  يلنورگس ساختار دیود 2در شکل 

 قابل مشاهده است.
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 ی و تراز های انرژی آنآلی آب : ساختار دیود نور گسيل2شکل 

برای ساخت دیود نور گسيل آلی ابتدا زیر الیه های رسانای 

را در حالل های استون، ایزوپروپانول، اتانول و  ITOشفاف 

دقيقه در حمام آلتراسونيک  14نهایت در آب مقطر به مدت 

می شویيم و سپس با گاز نيتروژن خشک می کنيم. بعد از 

الیه نور بعد ازآن و  PEDOT:PSSآماده سازی زیر الیه ها، 

دور در دقيقه الیه  3000گسيل به روش چرخشی با سرعت 

بعد از الیه نشانی هریک از الیه ها جهت پخت  نشانی شدند.

دن به سطح هموارتر نمونه ها را الیه، تبخير حالل و رسي

 در آون قرار می دهيم.

نيز به روش تبخيری بوسيله ی  Alو  BCP  ،Caالیه های 

 دستگاه الیه نشانی تحت خال به ترتيب در فشار های 

 ميلی بار، الیه نشانی شدند. 2˟10-5و  3˟5-10،  5˟5-10

 
 : دستگاه الیه نشانی تحت خال در محيط گاز خنثی آرگون3شکل 

پس از ساخت قطعات برای اندازه گيری جریان و ولتاژ از 

نمودار چگالی استفاده شد.  Kiethley 2400دستگاه 

مشاهده می  4 شکلاین قطعات را در  (J-V) ولتاژ-جریان

ولتاژ مالحظه می شود  رهمانطور که در این نمودا نمایيد.

 1شدن قطعات ساخته شده با حضور ماده سنتزشده روشن 

کمتر است. دليل  2نسبت به قطعات ساخته شده با ماده 

 1ماده  LUMOو  HOMOاین کاهش، اختالف کمتر تراز 

است که منجر به باالنس بهتر الکترون و حفره  2نسبت ماده 

در ناحيه نور گسيل شده و انتقال بار و انرژی از ميز بان 

PVK ه نور گسيل بهتر صورت می گيرد. که در نتيجه به ماد

 ولتاژ کاری، کاهش می یابد. 

 
 1مربوط به استفاده از دو ماده ی ولتاژ-دار چگالی جریانونم:4شکل 

 ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al درساختار  2و 

 برای اندازه گيری طيف الکترولومينانس دیود های نور

-Ocean Optic HRاز طيف سنج  ،گسيل آلی ساخته شده

نمودار طيف الکترولومينانس قطعات . استفاده شد 2000

نشان داده شده است. طيف مربوط  5در شکل مورد نظر  

دارای قله ایی در طول موج  1حاوی ماده ی قطعه ی  به

نانومتر و قله ی طيف مربوط به قطعه ی حاوی ماده  489

در نتيجه حضور ماده ی  نانومتر است. 498در طول موج  2

در ساختار، خلوص رنگی بهتری برای ایحاد نور آبی دارد.  1

همچنين همانطور که از نمودار ها مشخص است شدت 

بيشتر است. نمودار  1الکترولومينانس دیود با حضور ماده ی 

طيفی  1نرماليزه شده نيز نشان می دهد که وجود ماده ی 

ایجاد کرده که نشان دهنده ی عملکرد بهتر با پهنای کمتر 

 این ماده در گسيل نور آبی می باشد.

 

 
 2و  1: طيف الکترولومينانس مربوط به استفاده از دو ماده ی5شکل 

 ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al درساختار 
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شده  همانطور که از نمودار شدت نور گسيلی قطعات ساخته

نمونه های  روشنایی مشخص است، شدت 6در شکل 

ساخته شده  نسبت به نمونه های 1ساخته شده با ماده ی 

که دليل آن به خاطر مطابقت بيشتر است  2ماده ی  با

با تراز های  1ماده ی  LUMOو  HOMOبيشتر تراز های 

و همچنين تزریق بهتر الکترون  سایر مواد موجود در ساختار

 . می باشد 2این ماده نسبت به ماده  LUMOبه تراز 

 
و  1: نمودار شدت نور گسيلی مربوط به استفاده از دو ماده ی 6شکل 

 ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al درساختار  2

تصویر دیود های نور گسيل آلی ساخته شده را نيز در شکل 

 مالحظه می نمایيد. 7

  
:تصویر دیود های روشن شده، سمت راست:دیود با ماده نور 7شکل 

 2، سمت چپ: دیود با ماده نور گسيل1گسيل

 گیرینتیجه -3

با  آبی در این پروژه موفق به ساخت دیود نور گسيل آلی

استفاده از مواد سنتز شده با دوپ کردن هریک از آن ها در 

حقيقت نوع ساختار  ميزبان شدیم در -سيستم ميهمان

ه با تراز ها ی مواد جدید انتخاب شذه به گونه ایی بود ک

زیادی داشت که همين امر موجب ساخت قطعاتی مطابقت 

دست با شدت نور گسيلی نسبتا خوب شد. همچنين  نتایج ب

کارایی بهتری در  1 یآمده حاکی از آن است که ماده 

ایين تر روشن می ساختار مورد استفاده دارد زیرا با ولتاژ پ

بهتر است و شدت  2 شود، طيف آن نسبت به طيف ماده ی

نور گسيلی حاصله با توجه به ساختار یکسان در قطعات و 

می بهتر  1فقط تغيير نوع ماده ی نورگسيل، در ماده ی 

 .باشد
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 انسان  مغز و بدخیم خیمهای خوشبافت اپتیکی خواصبررسی 

بررسی  اپتیکیتشخیص جدید  انسان به منظور ارائه یک روش مغز خیم و بدخیمرهای خوشخواص اپتیکی تومو در این مقاله،  -چکیده 

یک چیدمان آنها توسط  ( جذب نوری چگالی نوری )و همچنین اسکن  -تکنیک زدبا استفاده از  هاتمام نمونهخطی رفتار غیر. شده است

خیم های خوشهای بدخیم بیشتر از بافتبافت د که چگالی نوریدهمی نشان دهمنتایج تجربی بدست آ .ه استشد مطالعهاپتیکی ساده 

خطی برای تومور بطور واضح، ضریب شکست غیر باشد.و بدخیم کامال متفاوت می خیمخوشهای بافت خطیهمچنین رفتار غیر باشد ومی

اسکن  -زد تکنیکدهد که طالعه نشان میاین م ،خالصهود. شمیخیم با عالمت منفی و برای تومور بدخیم با عالمت مثبت ظاهر خوش

 .استفاده قرار گیرد خیم موردبدخیم از خوش مغزیهنگام بافت  تواند برای تشخیص زودمی

 خطی.اسکن، چگالی نوری، ضریب شکست غير -تکنيک زد تشخيص اپتيکی،خيم و بدخيم، بافت مغزی خوش -کليد واژه

Optical properties investigation of benign and malignant human brain 

tissues               
 

Mojtaba Hosseinzadeh1, Somayeh Salmani1,2, and M. H. Majles Ara1,2 

1Photonics Lab., Department of Physics, Kharazmi University, Tehran, Iran 

2Research Institute of Applied Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran 

Abstract- In this paper, the optical properties of benign and malignant human brain tumors has been investigated to provide a 

new optical diagnosis method. The nonlinear behavior of all samples has been studied using Z-scan technique and also, their 

optical density (optical absorbance) by a simple optical setup. The obtained experimental results show that optical density for 

malignant is more than benign tissues and also, nonlinear behavior of benign and malignant tissues is completely different. 

Obviously, the nonlinear refractive index appears for benign tumor with negative sign and for malignant tumor with positive 

sign. In summary, this study shows that Z-scan technique can be used for early diagnosis of malignant brain tissue from benign. 

Keywords: Malignant and benign brain tissue, Optical diagnosis, Z-scan technique, Optical density, Nonlinear refractive index.

 2و1و محمد حسين مجلس آرا 2و1سميه سلمانی ، 1مجتبی حسين زاده

 آزمایشگاه فوتونيک، دانشکده فيزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران 1

 پژوهشکده علوم کاربردی،دانشگاه خوارزمی،کرج 2
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 مقدمه -1

 باشد کهمی مغز یک قسمت از دستگاه عصبی مرکزی

و ها در ساختار هاست، این سلولتک سلول ترکيبی از

همه عملکرد نرمالی را  شان با هم فرق دارند اماعملکرد

ماده ، اسيد ریبونوکلئيک کنند که توسط دئوکسیدنبال می

[. 1] شوند، هدایت میی سلولژنتيکی داخل هسته

-سلولای دارند و خيم اغلب رشد آهستهخوشتومورهای 

اما  هستند طبيعی مغزی هایسلول شبيه تقریباًیشان ها

ب رساندن به تومورهای بدخيم تمایل به رشد سریع و آسي

-سلول دارای های مغزی نرمال اطرافشان را دارند وسلول

استفاده از علم  .[2]باشند میغيرطبيعی  کامال های

ای روی مراقبت فوتونيک برای تشخيص اپتيکی تأثير عمده

سالمتی دارد، بيوفوتونيک اميد زیادی را در تشخيص زود 

ی ارائه های جدید درمان هدایت نورهنگام بيماری و روش

های بيولوژیکی برهمکنش ليزر با بافت. [3] کندمی

ما های اپتيکی بافت در اختيار ویژگیی اطالعاتی در زمينه

که برای بدست آوردن  هاییجمله روش از گذارد.می

-بيولوژیکی مورد استفاده قرار میبافت  اپتيکی هایویژگی

ی های جمع کننده و تکنيک چرخه گيرد به کارگيری کره

 .[5،4] باشدمانک می –کابلکاهمچنين تئوری و  مونت کارلو

های اپتيکی نيز های اسپکتروسکوپی به عنوان کاوشتکنيک

های مهم برای تکنيکیکی از گيرند، مورد استفاده قرار می

بيولوژیکی به منظور تشخيص زود هنگام بافت  بررسی کردن

لوژیکی به بيوباشد، هر بافت سرطان، فلورسانس بافت می

 [.6] باشددارای مقداری مولکول فلورسانس میخودی خود 
-های اپتيکی تومورهای مغزی خوشدر این مقاله، ما ویژگی

خيم و بدخيم انسانی را در دو رژیم خطی و غيرخطی مورد 

)جذب  چگالی نوریایم، در رژیم خطی، بررسی قرار داده

در بافت یکی از پارامترهای مفيد برای جذب نور  نوری(

 -همچنين در رژیم غيرخطی، تکنيک زد[. 3] باشدمی

 گيری ضریباندازهاسکن برای بررسی رفتار غيرخطی و 

 .[7-9] شودغيرخطی ماده به کار برده می شکست

 هاروشمواد و  -2

 آماده سازی ماده -1-2

ها، تهيه مقاطع بافت ی بافتترین مرحله در مطالعه رایج

ها معموال برای عبور نور از آنها تباشد. از آنجایی که بافمی

تر برش داده شوند. خيلی ضخيم هستند باید به مقاطع نازک

ها ها یا باکتریجهت جلوگيری از انهدام بافت توسط آنزیم

ها باید بعد از جدا شدن تو حفظ ساختار فيزیکی آنها، باف

گردند. این پرداخت بافت، فيکساسيون یا پرداخت بدن از 

شود که معموال شامل فرو بردن بافت ناميده میثبوت بافت 

مشخصات مورفولوژیک  حفظدر عوامل تثبيت کننده جهت 

های ميکروتوم به فيلمدستگاه توسط  ها. بافتباشدمی آنها

شوند و سپس روی الم )اسالید شيشه نازک برش داده می

بافت تومورهای مغزی انسان که در این  گيرند.ای( قرار می

تومورهای مغزی اوليه ، اندرد مطالعه قرار گرفتهمو مقاله

 3 توسط دستگاه ميکروتوم به ضخامت باشند کهمی

ها اند. الزم به ذکر است که این بافتميکرون برش داده شده

خيم )زن و مرد( و در دو نوع بافت خوش مختلف انبيماراز 

 شناسی و آسيب که در بخش بافت باشندمی و بدخيم مغزی

شهيد  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شناسی

 اند.بهشتی کاشان تهيه شده

 های اپتیکیروش -2-2

 nm 532با طول موج Nd:YAGليزر پيوسته  با استفاده از

 درتمام نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند.  mw50و توان 

 هنگام به الکترومغناطيسی فرودی موج شدت جذب، فرآیند

به  توانایی جذب یک محيط .شودمی از بافت تضعيف عبور

، طول موج تابشی، ضخامت های آن محيطساختار مولکول

الیه جاذب و غلظت عناصر جاذب بستگی دارد. یکی از 

پارامترهای مربوط به جذب نور در بافت که مورد استفاده 

جذب یا چگالی نوری شناخته گيرد به عنوان مقدار قرار می

 [ :3]شود می

(1)   









I

I
AOD 0log 

 0I نمونه و شدت نور ورودی به  I  شدت نور خروجی

با استفاده از یک چيدمان اپتيکی ساده  .باشداز نمونه می

 هاآورده شده است، شدت نور ورودی به نمونه 1که در شکل 

ثبت متر نانو 532 موج در طولها و شدت نور خروجی از آن

 گردید.

 

 

 چگالی نوری بافت تومورهای چيدمان اپتيکی برای سنجش :1شکل

 .( آشکارسازD) نمونه مورد آزمایش و (S) قطبشگر،( P) .مغزی
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اسکن(  -با استفاده از چيدمان اپتيکی جاروب محوری )زد

ها مورد رفتار غيرخطی نمونه 2مطابق با شکل دریچه بسته 

 یککه نشان داده شده است  بررسی قرار گرفت. همانطور

 کانونی فاصله با عدسی یک ميان از شدت پر ليزر باریکه

 در آزمون، مورد نمونه. شودمی کانونی و کرده عبور بزرگ

و  کندمی حرکت ، شده کانونی ی کانونی باریکهمحدوده

توان ، در نهایت [10] کنداصطالحاً محور را جاروب می

-قرارگيری نمونه ثبت میعبوری از نمونه بر حسب مکان 

 آید( بدست می2خطی از معادله )ضریب شکست غير گردد.

[9]: 

(2)                
0

25.02
)1)(406.0(2 ISL

T
n

eff

VP




 



 

VPTطول موج ليزر،که  ی کمينه –اختالف بيشينه

   ی کانونیدر نقطه شدت 0I توان عبوری بهنجار شده،

باشد. می   /1 L
eff eL  ،طول موثر نمونه L طول

 باشد.ضریب جذب خطی نمونه می نمونه و

 

 

 

 

اسکن برای سنجش رفتار غيرخطی بافت -چيدمان زد: 2کلش

( روزنه، Aمونه، )( نS( عدسی، )L( مقسم پرتو، )BS. )تومورهای مغزی

(D1 آشکارساز )1( ،D2آشکارساز )2. 

 222exp1 aa wrS است  کسری از شدت نور ورودی

شعاع  ar .کندکه از دریچه عبور می)در غياب نمونه( 

-باشدشعاع پرتو گاوسی در صفحه دریچه می aw دریچه و

[11]. 

 تجربی تایجن -3

چيدمان اپتيکی نشان داده شده در رژیم خطی، با توجه به 

توان  بعد از قطبشگر قرار گرفته و هر نمونه ،1شکل در 

آشکارسازی  فرودی به آنهاعبوری از نمونه ها بر حسب توان 

توان عبوری از  دهد کهبطور واضح نشان می 3 شکل شد.

-تومورهای مغزی بدخيم در برابر تومورهای مغزی خوش

برای تومورهای  ، بنابراین چگالی نوریاستم کمتر خي

خيم بيشتر مغزی بدخيم نسبت به تومورهای مغزی خوش

ها ( و همچنين نسبت توان1با توجه به معادله ) .باشدمی

های ی شيب خط برازش شده روی دادهکه با محاسبه

( 1آید، چگالی نوری )جدول بدست می 3تجربی در شکل 

 سبه شد.ها محابرای نمونه

 

 

 

 

 

توان خروجی بر حسب توان ورودی برای تومورهای مغزی : 3کل ش

  .هاخيم و بدخيم به همراه برازش خطی دادهخوش

 خيم و بدخيم تومورهای مغزیبافت خوش : چگالی نوری1دول ج

 انسان

جذب  نمونه وع بافتن

نوری 

(OD) 

جذب نوری 

 ( meanODميانگين)

 

 تومور مغزی

 خيمخوش

Benignant 

(1) 
1.28  

 

0.98 
Benignant 

(2) 
0.66 

Benignant 

(3) 
0.99 

 

 تومور مغزی

 بدخيم

Malignant 

(1) 
2.06  

1.79 
 

Malignant 

(2) 
1.86 

Malignant 
(3) 

1.44 

با حرکت نمونه اطراف  ،2در رژیم غيرخطی با توجه به شکل 

ا در این م .توان عبوری از نمونه ها آشکار سازی شدکانون 

 استفاده کردیم.نانومتر  532از ليزر با طول موج  روش

نمودار توان عبوری بهنجار شده برحسب مکان بهنجار شده 

نشان داده شده  5و  4های برای نمونه های مختلف در شکل

، توان عبوری ابتدا 4خيم در شکل برای بافت خوش است.

ز کانون با یک قله قبل از کانون و سپس با یک دره بعد ا

ت غيرخطی سی ضریب شکهمراه است که نشاندهنده

باشد و پدیده خود واکانونی رخ ها میمنفی برای این نمونه

های بدخيم پدیده برای بافت 5در شکل  .داده است

گردد خودکانونی رخ داده است و همانطور که مشاهده می

توان عبوری ابتدا با یک دره و سپس با یک قله همراه است 
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دهد ضریب شکست غيرخطی دارای عالمت نشان میکه 

باشد. آنچه حائز اهميت است تغيير عالمت ضریب مثبت می

خيم و بدخيم نسبت به شکست غيرخطی تومور خوش

-باشد، با این وجود ميانگين ضریب شکست غيریکدیگر می

آورده  2خيم و بدخيم در جدول خوشبافت خطی برای 

 باشد.می 10 -5برای تمام نمونه ها  2n مرتبه. شده است

 
 مغزی هایتوموربافت  اسکن( -)زد نمودار جاروب محوری: 4شکل 

 .خيمخوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بافت تومورهای مغزی  اسکن( -)زد نمودار جاروب محوری: 5شکل 

 بدخيم.

خيم و بدخيم ش: ميانگين ضریب شکست غيرخطی بافت خو2دول ج

 تومورهای مغزی

ميانگين ضریب شکست  افت تومور مغزیب

 غيرخطی

 (w/2cm ) 

 - 4.28 × 10-5 خوش خیم

 + 9.23 × 5-10 بد خیم

 نتیجه گیری -4

اسکن در رژیم غيرخطی و چيدمان  -با استفاده از تکنيک زد

 بافتهای اپتيکی ویژگی، خطیمناسب در رژیم اپتيکی 

متناسب با ها این ویژگی گيری شد.هانداز مغزیتومورهای 

کامال با یکدیگر متفاوت  خيم و بدخيم(،تومور )خوشنوع 

خيم و بدخيم تومورهای تفاوت رفتار بافت خوشبودند. 

با  مغزی، به ویژه تغيير عالمت ضریب شکست غيرخطی

 تشخيصروش تواند به عنوان یک اسکن، می -تکنيک زد

مورد استفاده قرار  انیسرطانی از غيرسرطبافت  اپتيکی

 برهمکنش ليزر با بافت تومورهای مغزی ،در نتيجه .گيرد

-تومورهای خوش از رفتارتواند اطالعات اپتيکی مناسبی می

از این  ، که با استفادهخيم و بدخيم در اختيار ما قرار دهد

  به تشخيص تومورها از یکدیگر خواهيم بود.اطالعات قادر 

 پاسگزاریس

از مدیر گروه بافت شناسی و آسيب شناسی  هوظيفه دانست

چيان به سبب در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دکتر خامه

های مغزی برای انجام این پژوهش اختيار قرار دادن بافت

 سپاسگزاری نمایيم.
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ای دارند. ژهگیری آن اهمیت ویهای اندازه. بنابراین روشباشدیم هایماریبخون یک ابزار مهم برای تشخیص بیشتر  آزمایش –چکیده 

اما  نمونه احتیاج دارد که به مقدار اندکی از حالنیدرعباشد، زیرا  گیری اجزای خون میی رامان یک ابزار مناسب برای اندازهسنجفیط

-ی تریهای نماید. در این کار غلظتریگاندازهکم  زمانمدتآزمایش و در  بارکجزای موجود در خون را تنها با یغلظت بسیار از ا تواندیم

ون حداقل ی رامان همراه با تحلیل چند متغیره رگرسیسنجفیطنمونه سرم خون با  40برای  LDLو  HDLگلیسرید، کلسترول، گلوکز، 

ها ضریب نانومتر استفاده شده است. برای همه کمیت 532موج تحریک ها از طولگیریزهاست. در همه اندا شدهیبررسمربعات جزئی 

آمد. نتایج  به دست %95بیشتر از  LDLبود. بعالوه در این کار برای اولین بار ضریب همبستگی برای  %94 از شیبهمبستگی معنادار و  

گیری اندازه قبولقابلجود در سرم خون را تنها با یک آزمایش با دقت های موتواند غلظت کمیتسنجی رامان میدهند که طیفنشان می

 کند. 

 ی رامانسنجفيطرگرسيون حداقل مربعات  جزئی،  خون،سرم  -کليد واژه

 

Quantitative analysis of the blood serum based on Raman 

spectroscopy method using partial least squares regression 
 

Maryam Bahreini 1, Ahmad Hosseinzadegan 2, Arian Rashidi 3, Hamid Reza Mirzaei 4, Parastoo Hajian 4 

1 Applied Spectroscopy Laboratory, Laser and Optics Science and Technology Center, Tehran 

2 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran  

3 Clinical Pathology Laboratory, Shohadae Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 

Tehran 

4 Cancer Research Center, Shohadae Tajrish Hospital, Department of Radiation Oncology, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran 

Abstract- Blood tests are one of the most important tools in most medical diagnosis. Therefore, the methods of measuring 

blood components are very important. Raman spectroscopy is a suitable tool for measuring blood components, because while 

it needs a small amount of sample, it can measure the concentration of the components in the blood with a single test, and in a 

short time. In this work, cholesterol, glucose, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) and 

triglycerides concentrations were investigated quantitatively for 40 serum samples using Raman spectroscopy whit partial 

least square (PLS) regression. In all measurements, the 532 nm excitation wavelength is used. For all quantities, a correlation 

coefficient was significant and more than 94%. In addition, for the first time, the correlation coefficient for LDL was 

obtained more than about 95%. The results show that Raman spectroscopy can measure the concentration of blood serum 

components in a single test with an acceptable accuracy. 

Keywords: Blood serum, Partial least square regression, Raman spectroscopy 

ی رامان با استفاده از رگرسیون سنجفیطروش  بر اساسآنالیز کمّی سرم خون 

 حداقل مربعات جزئی متغیرهچند
 4، پرستو حاجيان 4، حميدرضا ميرزائی 3، آرین رشيدی 2زادگان، احمد حسين 1مریم بحرینی

 کاربردی، مرکز علم و فناوری ليزر و اپتيک، تهران یسنجفيآزمایشگاه ط 1

 ده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی ره، تهرانپژوهشک 2

 ره، تهران یبهشت ديآزمایشگاه پاتولوژی، بيمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شه 3

 ره، تهران بهشتی دمرکز تحقيقات سرطان، بيمارستان شهدای تجریش، گروه آنکولوژی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهي 4
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 مقدمه -1

تواند باشد که میمایعات بدن می نیترمهمخون یکی از 

را نشان دهد. برای  هااندامها، جراحت و نارسایی بيماری

 400مثال به گزارش سازمان جهانی سالمت بيش از 

دیابت مبتال هستند و نياز دارند که چندین ميليون نفر به 

. ]1[گيری شودها اندازهمرتبه در روز سطح قند خون آن

 بر آنو اهميت آن محققان را  هاشیآزمااین تعداد از 

ی موجود را بهبود بخشند. یک روش هاروشداشته تا 

ن نياز به آل باید دقيق، سریع، ارزان قيمت و بدوایده

 معرف باشد.

های خون سطح گلوکز و کلسترول با امروزه در آزمایشگاه

. در ]2[شودی میريگاندازههای آنزیمی استفاده از تست

این روش برای هر کميت معرف منحصر به آن وجود دارد 

های ها. بنابراین روشکه این یعنی تعداد بسيار زیاد معرف

های اپتيکی یک پيشرفت در زمينه اقد معرف نظير روشف

باشند. از این رو بسياری از پژوهشگران میآزمایش خون 

های اپتيکی را برای بررسی اجزای خون برگزیدند. روش

ی رامان ازجمله سنجفيطفلورسانس، قطبش پذیری و 

گيری خون مورد مطالعه هایی هستند که برای اندازهروش

. در مورد روش فلورسانس باید توجه داشت اندقرارگرفته

گيری کمّی مناسب این روش کيفی بوده و برای اندازه

. در روش قطبش پذیری از تغييرات زاویه ]3[نيست

گلوکز موجود در چشم  غلظتقطبش پرتو بازتابی از چشم 

وری . در چشم تنها ماده فعال نکندیمی ريگاندازهرا 

. این روش برای خون که در آن چندین ]4[باشدگلوکز می

 وجود دارد موثر نيست.  نيپروتئماده فعال نوری نظير 

توانند هایی که بيان شد تنها یک کميت را میبعالوه روش

تواند ی رامان میسنجفيطروش  کهیدرحالبررسی کنند 

زمایش بررسی کند. این یک چندین المان را در یک آ

گيری قادر است برتری بزرگ است که یک روش اندازه

ی رامان یک سنجفيطچندین کميت را یکجا بررسی کند. 

پراکندگی غير االستيک نور با ماده  هیبر پاروش اپتيکی 

باشد. در این روش اختالف انرژی بين باریکه فرودی و می

باشد. ولکولی میپراکنده برابر با انرژی یک نوسان م

تواند تغييرات در مرتبه ی رامان میسنجفيطبنابراین 

ی رامان یک سنجفيطمولکولی را تشخيص دهد. بعالوه 

باشد که قادر است تغييرات مولکولی ی میرتهاجميغروش 

ی رامان را سنجفيطبررسی کند. این ویژگی  لحظهرا در 

ستی تبدیل های زیبه یک ابزار قدرتمند برای بررسی نمونه

 کرده است. 

-های فراوان طيف سنجی رامان در اندازهبا توجه به مزیت

های ترکيباتی چون: گيری کمّی خون در این کار غلظت

 1چگال نيپوپروتئيلگليسرید، کلسترول، گلوکز، تری

(HDL و )2رقيق نيپوپروتئيل (LDLبا استفاده از طيف )-

 3ت جزئیسنجی رامان و تحليل رگرسيون حداقل مربعا

(PLSاز سرم خون استخراج می ).شود 

 های تجربیروش -2

 آماده سازی نمونه -1-2

 نمونه به 40برای جمع آوری نمونه در آزمایشگاه خون 

شکل تصادفی انتخاب گردید. سپس برای جداسازی سرم، 

ر دور د 300دقيقه با سرعت  10های خون به مدت  نمونه

گليسرید، ای تریهغلظت  دقيقه سانتریفيوژ شدند.

ی با استفاده از روش آنزیم LDLو  HDLکلسترول، گلوکز، 

های های سرم در لولهگيری شد. سپس نمونهاندازه

ی جهت سنجفيطای به آزمایشگاه آزمایشگاهی شيشه

 تست رامان منتقل گردید.

 چیدمان تجربی -2-2

 بر اساسرامان یک چيدمان -ای ميکروهگيریاندازهبرای 

. در این چيدمان ی کردیمسازآماده گی بازگشتیپراکند

-ميلی 70 نانومتر و انرژی تحریک 532تحریک  موجطول

تمرکز نور برابر کننده برای  20از یک شيئی  وات است.

 هر است. شده استفادهنور پراکنده  یآورجمعنمونه و روی 

ثانيه  1 هرکدامگيری ده طيف که طيف از ميانگين

 1شکل که در  طورهمان آمد. دستبه شده  یآورجمع

روی ر این چيدمان باریکه ليزر با شيئی دنشان داده شده 

شود، سپس نور پراکنده شده توسط می نمونه متمرکز

آینه  رسد.شيئی جمع شده و به آینه دیکروئيک می

و  دهدعبور میپرتوهای پراکنده شده را همه  دیکروئيک

برای حذف  .دهدده پرتو فرودی را بازتاب میقسمت عم

                                                           
 

1 High Density Lipoprotein 

2 Low Density Lipoprotein  
3 Partial Least Square 

http://www.opsi.ir/
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دیکروئيک  تمام باریکه فرودی یک فيلتر ناچ بعد از آینه

شود و طيف می سنجفيطباریکه وارد  تیدرنها. دادیمقرار 

 .گيردشکل می

 هاتحلیل داده -3-2

ها ها ابتدا باید زمينه فلورسانس طيفدر تحليل داده 

ای یک ی روش چندجملهريارگکبهحذف شوند. بنابراین با 

ی درجه دوازدهم جهت حذف فلورسانس اچندجمله

و بيشتر  cm 450-1های کمتر از سپس داده استفاده گردید.

cm 1514-حذف شده و مابقی به شدت قله  cm 4000-1از 

که یک ارتباط خطی بين  ميکنیم. فرض اندشدهنرمال  1

. چون در های طيفی برقرار استها و شدتغلظت نمونه

های رامان( خيلی اینجا تعداد متغيرهای مستقل)داده

برای هر کميت(  هانمونههای وابسته)غلظت بيشتر از متغير

تنها روش ممکن برای تحليل  PLS رگرسيوناست روش 

شامل یک مجموعه گسترده از  PLSباشد. روش ها میداده

با استفاده از یک سری  طورکلیباشد که بهها میروش

( بين یک مجموعه از متغيرهای LVs) 4متغيرهای پنهان

ترکيب  LVمشاهده شده ارتباط برقرار کند. در واقع هر 

باشد که های رامان( میخطی از متغيرهای مستقل)داده

با این  PLSها را دارند. بنابراین های آنبيشتر ویژگی

ز متغيرهای ها کمتر امتغيرهای جدید که تعداد آن

مستقل است یک ارتباط بين متغيرهای مشاهده شده 

ها با استفاده از تابع در این کار، تحليل داده دهد.شکل می

plsregress افزار در نرمMATLAB  .انجام شده است 

                                                           
 

4 Latent Variables 

 نتایج  -3

رامان نمونه سرم را قبل و بعد از حذف  طيف 2شکل  

دهد. موقعيت هر قله در شکل س نشان میزمينه فلورسان

مد نوسانی مربوط به هر  1جدول است. در  شدهمشخص

عالوه با استفاده از این مدها است. به شدهیمعرفقله 

است.  شدهمشخصخون نيز  رامان فعالهای کميت

 یديپيلو ساختارهای  نيپروتئآالنين، بنابراین گلوکز، فنيل

 رامان فعال LDLو  HDLگليسرید، چون: کلسترول، تری

ها را بررسی کرد. توان تغييرات غلظت آنباشند و میمی

ها سایر کميت نيپروتئآالنين و فنيل جزبهدر اینجا 

 ارزیابی شدند.

: موقعيت قله، مد نوسانی و المان موجود در خون مربوط به  1جدول 

 طهمد مربو

 ساختار مرتبط مد نوسانی (cm-1قله )

 فنيل آالنين، ليپيد های کربنحلقه اروماتيک اتم 1004

 گلوکز، کلسترول C-Cکشش پيوند  1154

 نيپروتئ IIIآميد نوع  1285

 ، ليپيدنيپروتئ 3CHو  2CHکشش  1445

 ليپيد C=Cکشش درون صفحه  1514

نامتقارن  صفحهکشش درون  2942

2CH 
 ، ليپيدنيپروتئ

گليسرید، کلسترول، گلوکز، برای تری PLSنمودار تحليل 

HDL  وLDL  که از  طورهمانآمده است.   3شکل در

ها ایجاد شده شکل پيداست یک همبستگی خوب بين داده

ها برای همه کميت 2جدول های است. با توجه به داده

آمده  به دست %94از  تربزرگ( 2rریب همبستگی )ض

 ی از چيدمان راماناوارهطرح:  1شکل 

 : طيف رامان با زمينه فلورسانس و بدون زمينه فلورسانس 2شکل 
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است. این ضریب ميزان شباهت مقادیر مرجع را در مقایسه 

ی معناداردهد. آمده از مدل نشان می به دستبا مقادیر 

cvمدل با فاکتور معناداری )
2rشود. اگر این ( مشخص می

از صفر باشد ضریب همبستگی معنادار  تربزرگفاکتور 

فاکتور معناداری  هاتيکم. در اینجا برای همه ]5[باشدمی

 5ریشه ميانگين مربع خطاباشد. در این جدول مثبت می

(RMSEآمده که در با مشاهده بزرگی ميانگين غلظت )-

( خطای مدل MBTC) 6آمده از تست خون به دستهای 

ها کميت توان گفت که برای تمامشود. میبهتر ارزیابی می

از مقادیر مرجع است.  %10کمتر از  RMSEمقدار 

ی رامان سنجفيطدهند که این نتایج نشان می درمجموع

هایی گيری غلظت کميتیک روش قابل اعتماد برای اندازه

                                                           
 

5 Root Mean Square Error 
6 Mean Blood Test Concentration 

 باشند.رامان فعال در خون می

برای  شدهگزارش RMSEمقایسه ضریب همبستگی و 

گزارش شد  2جدول ا نتایج ما که در کارهای پيشين ب

دهد که در این پژوهش ضریب همبستگی برای نشان می

. این در حالی است ]8-6[است افتهیبهبودها  تمام کميت

با کمترین مقادیر  سهیمقاقابلهمچنان  RMSEکه 

باشد. در این کار ما برای اولين بار موفق به می شدهگزارش

شدیم.  LDLبرای  %95گزارش ضریب همبستگی بيش از 

 ثانيه است. 10ی ريگ فيطدر اینجا کل زمان 

 نتیجه گیری -4

ا بی رامان همراه سنجفيطدر این پژوهش ما با روش  

مهم در سرم ی هاتيکمغلظت   رهيمتغآناليز تحليل چند 

ری گيهای اندازهدیم. برای تمام المانخون را بررسی کر

آمد.  نتایج  به دست %94شده ضریب همبستگی بيش از 

ها بهتر آمده برای تمام کميت به دستضریب همبستگی 

-هندازاز کارهای پيشين است. ما برای اولين بار موفق به ا

شدیم. نتایج  %95در مرتبه باالی  LDLگيری غلظت 

رامان یک روش مناسب ی سنجفيطدهند که نشان می

 باشد.گيری کمّی اجزای خون میبرای اندازه
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های برای کميت PLSآمده از مدل  به دست: نتایج 2جدول 

 وجود در سرم خونم

 2r کميت
cv

2r RMSE 

(mg/dl) 
MBTC 

(mg/dl) 

77/8 431/0 983/0 گليسریدتری  132 

 186 02/7 476/0 978/0 کلسترول

19/4 342/0 945/0 گلوکز  102 

HDL 968/0 443/0 03/2  41 

LDL 965/0 558/0 95/6  112 

آمده  به دستهای ، محور افقی اندازه PLS: تحليل رگرسيون  3شکل 

. PLSآمده از مدل  به دستهای از تست آنزیمی و محور عمودی داده

a،کلسترول ) b ،گلوکز )c )HDL ،d )LDL  وeگليسرید ( تری

 .باشدیم
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باال  ریوممرگبا نرخ  هاسرطانیکی از  مناسب یگرغربالنبود روش  لیدلبه  که باشدیم ییهاسرطان ازجملهسرطان معده –چکیده 

به دلیل غیر تهاجمی  رامان یسنجفیطسرطان معده بسیار حیاتی است.  یگرغربال. بنابراین یک روش سریع و غیرتهاجمی برای باشدیم

رامان  یسنجفیطبا استفاده از در این پژوهش  .باشدمیهای زیستی بودن و نیاز به مقدار کم نمونه یک روش مناسب برای بررسی نمونه

 به مبتال بیمارانشش نمونه سرم از  بدین منظور .ه استشد بررسیبا افراد سالم  معده سرطان به مبتالخون افراد سرم تمایز بین نمونه 

 تشخیصی حداقل مربعات جزئیاز تحلیل  هانمونهایجاد تفکیک بین برای  .دیگرد یآورجمعسرطان معده و نوزده نمونه از افراد سالم 

 یسنجفیط که دهدیمنشان  پژوهش تشخیص داده شدند. این یدرستبهبیماران  %95 که دهدیمنشان اولیه  نتایجاست.  شدهاستفاده

 . را دارد افراد سالم و بیماران مبتال به سرطان معدهبین  خوبی برای تفکیکظرفیت  رامان

 رامان یسنجفیطسرطان معده،  خون،سرم  -د واژهیلک

 

Raman spectroscopy of blood serum for feasibility on diagnosis of 

gastric cancer 
 

Maryam Bahreini 1, Ahmad Hosseinzadegan 2, Arian Rashidi 3, Hamid Reza Mirzaei 4, Parastoo Hajian 4 

1 Applied Spectroscopy Laboratory, Laser and Optics Science and Technology Center, Tehran 

2 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran 
3 Clinical Pathology Laboratory, Shohadae Tajrish Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran 

4 Cancer Research Center, Shohadae Tajrish Hospital, Department of Radiation Oncology, Shahid Beheshti 

University of Medical Sciences, Tehran 

Abstract- Gastric cancer is a cancer with a high mortality rate, because there is no proper screening method for it. Therefore, a 

quick and non-invasive method for screening gastric cancer is very necessary. Raman spectroscopy is an appropriate method 

for examining biological samples, since it is non-invasive method and requires a small amount of sample. In this study, using 

Raman spectroscopy, a distinction was made between serum samples of people with gastric cancer and healthy subjects 

Therefore, six serum samples were collected from people with gastric cancer and nineteen healthy subjects. The partial least 

squares discriminant analysis has been used for the distinction between the samples. The initial results indicate that 95% of 

patients were correctly diagnosed. The result shows that Raman spectroscopy has a good potential for differentiation between 

healthy individuals and patients with gastric cancer. 

Keywords: Blood serum, Gastric cancer, Raman spectroscopy 

 تشخیص سرطان معده یسنجامکان منظوربهخون  سرم رامان یسنجفیط

 4، پرستو حاجیان 4، حمیدرضا میرزائی 3، آرین رشیدی 2زادگاننیحس، احمد  1مریم بحرینی

  کاربردی، مرکز علم و فناوری لیزر و اپتیک، تهران یسنجفیطه آزمایشگا 1
 ، تهرانره یبهشت دیشهدانشگاه  ،پژوهشکده لیزر و پالسما 2

 ره، تهران یبهشت دیشهآزمایشگاه پاتولوژی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی  3
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 مقدمه -1

 هاسرطان نیترجیرااخیر سرطان معده یکی از  یهاسالر د

ن زیاد است و نرخ ابتالی افراد جوان به آ ریوممرگبا 

ن چهارمیرطان معده . سباشدیمدر حال رشد  یطورجدبه

شیوع در دنیا و دومین سرطان منجر به مرگ  ازنظرسرطان 

ن اولین ادر کشور ایران، این سرط .]2-1[باشدیمدر افراد 

 در مردان و دومین در زنان است ریوممرگ ازنظرسرطان 

اگر زود تشخیص داده شود، نرخ نجات از مرگ در  که

 یهاروش. ابدییمافزایش  یتوجهقابل طوربهبیماران 

و اغلب  ریگوقتمتداول تشخیص سرطان معده گران، 

ه به بسیار وابست هاروشاین، این  تهاجمی هستند. عالوه بر

ربه پزشک بوده و در بعضی مواقع تشخیص زودهنگام تج

سرطان معده  موقعبهتشخیص  منظوربه. باشدیممشکل 

احتیاج به ترکیب غربالگری اولیه توسط یک روش 

توسط آندوسکوپی  یابیمکانغیرتهاجمی و پیگیری برای 

. کشورهای کمی از برنامه غربالگری استفاده باشدیم

ا فقط افراد با ریسک باال و در اغلب کشوره کنندیم

 نیترقیدقروش آندوسکوپی  نکهیباا. شوندیمآندوسکوپی 

روش برای تشخیص سرطان معده است، برای غربالگری 

گسترده امکان دسترسی به تجهیزات آندوسکوپی و 

هم جای سوال  افتهیتوسعهمتخصص، حتی در کشورهای 

ت مطالعات باریوم یا تس اوقاتیبعضدارد. بنابراین 

 رودیم روش غربالگری اولیه بکار عنوانبهپپسینوژن سروم 

 نیبه هم ]3[شوندیمموارد مشکوک آندوسکوپی  ازآنپسو 

مبرمی به پیدا کردن یک روش سریع و  دلیل، نیاز

 .شودیمغیرتهاجمی برای تشخیص سرطان معده احساس 

رامان یک روش اپتیکی بر اساس پراکندگی  یسنجفیط 

اطالعاتی  تواندیمکه  باشدیمنور از ماده  کیاالست ریغ

این روش  درباره نوسانات مولکولی نمونه فراهم کند

برای آنالیز مواد بیولوژیکی مناسب است که این  جهتازآن

بدون  هامولکولتا انرژی ارتعاشی  آوردیمامکان را فراهم 

نابودی یا تغییر بافت، تعیین شود و اطالعات کمّی از ساختار 

. از آنجا که طیف رامان متشکل از آوردیمکول را فراهم مول

خاص برای هر مولکول است، یک  یهایژگیوباندهای تیز با 

ماده توسط طیف خاص آن قابل تشخیص است. تفسیر 

طیف رامان، اطالعاتی از ساختار، تمرکز و برهمکنش 

در محیطشان بدون نیاز به استخراج ماده فراهم  هامولکول

پتانسیل زیادی برای مطالعات بیوشیمیایی دارد. و  کندیم

 ت.اس ازین مورداین روش حجم اندکی از نمونه  درعالوه به

، سرطانی در معده یهاسلولتشکیل تومور بدخیم و تکثیر 

. اجزای اصلی و محتویات خون را دچار تغییر کند تواندیم

یش ید، آزمابیا به وجودبتواند  اعتمادقابلاگر یک متدولوژی 

خون به چندین دلیل یک روش مرجح برای غربالگری است 

 یریگنمونهاینکه خون در تمام بدن جریان دارد و  ازجمله

و  یریگنمونهخون، رایج و غیرتهاجمی است. همچنین 

 پیوسته در طی فرآیند طوربه تواندیم یریگاندازه

 صیتشخافراد پرخطر یا در حین درمان افراد  نگیتوریمان

یان م، صورت بگیرد. با توجه به امکان وجود تفاوت دهشداده

رامان خون افراد  یسنجفیطاز  آمدهدستبه یهافیط

 به امکان تشخیص این توانیمدارای سرطان معده و سالم، 

 .بیماری امیدوار بود

و  خونسرم نمونه  آنالیز شودیمارائه  جاپژوهشی که در این

ز روش اده با استفاده رطان معبررسی س منظوربهاجزای آن 

 زاتفاده ایی، امکان اسنه فد. هباشدیمرامان  یسنجفیط

بتالبه متشخیص افراد برای  یالهیوس عنوانبهطیف رامان 

یار خص و مقادیر بسک طیف مشتفاده از یا اسب سرطان معده

 .باشدیمسرم خون ه از نمون اندک

 های تجربیروش -2

 آماده سازی نمونه -1-2

مبتال  نمونه از افراد 6ون از افراد سالم و نمونه خ 19ابتدا 

برای جداسازی به سرطان معده جمع آوری شد. سپس 

 300دقیقه با سرعت  10  به مدتخون  یهانمونه، سرم

 سرم یهانمونه پس از آن  دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند.

 جهت تست رامان شهیش از جنس آزمایشگاهی یهالولهدر 

 منتقل شد. یجسنفیطآزمایشگاه  به

 چیدمان تجربی -2-2

 بر اساسرامان یک چیدمان -میکرو یهایریگاندازهبرای 

. در این چیدمان کردیم آماده سازی پراکندگی بازگشتی

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       مین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایرانبیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و ده

 

231 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 واتیلیم 70 نانومتر و انرژی تحریک 532تحریک  موجطول

نور روی برابر کننده برای تمرکز  20از یک شیئی  است.

طیف  هر ده استفاده شده است.نور پراکن یآورجمعنمونه و 

جمع آوری ثانیه  1 هرکدامده طیف که  یریگنیانگیماز 

 !Errorکه در  طورهمان آمد. به دستشده است 

Reference source not found.   ر این دنشان داده شده

، شودیم روی نمونه متمرکزچیدمان باریکه لیزر با شیئی 

سپس نور پراکنده شده توسط شیئی جمع شده و به آینه 

پرتوهای پراکنده همه  . آینه دیکروئیکرسدیمدیکروئیک 

و قسمت عمده پرتو فرودی را بازتاب  دهدیمعبور شده را 

برای حذف تمام باریکه فرودی یک فیلتر ناچ بعد  .دهدیم

باریکه وارد  در نهایت. دادیمدیکروئیک قرار  از آینه

 .ردیگیمو طیف شکل  شودیم سنجفیط

 هادادهتحلیل  -3-2

ها حذف زمینه فلورسانس طیف باید ابتداها برای تحلیل داده

یک ای روش چندجمله یریکارگبهبا شوند. بنابراین 

فلورسانس استفاده حذف جهت درجه دوازدهم  یاچندجمله

رامان به میانگین مجموع  یهاقله. سپس شدت شد

. برای دنها بهنجار شوتا داده شودیممال طیف نر یهاشدت

 1تحلیل تشخیصی حداقل مربعات جزئی تحلیل آماری از

(PLS-DAکه )  راهنماییده تحلیل آماری چند یک روش

 باشدیم (PLSپایه روش حداقل مربعات جزئی ) متغیره بر

                                                           
 

1 Partial Least Square Discriminant Analysis 

مختلف استفاده  یهاگروهدر  هانمونه یبنددستهبرای 

-ها میوعه گسترده از روشیک مجم PLSروش  .شودیم

 2تواند با استفاده از یک سری متغیرهای پنهانباشد که می

(LVs بین یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده ارتباط )

ترکیب خطی از متغیرهای  LV هر در واقع برقرار کند.

ها های آنباشد که بیشتر ویژگیهای رامان( میمستقل)داده

ها این متغیرهای جدید که تعداد آن با PLSرا دارند. بنابراین 

کمتر از متغیرهای مستقل است یک ارتباط بین متغیرهای 

ضرایب از این  PLS-DAدر  .دهدمشاهده شده شکل می

ها به شوند که اختالف بین دستهشکلی استفاده میبه

 به دو گروه هادادهدر اینجا  .بیشترین مقدار ممکن برسد

ه و افراد سالم دسته بندی سرطان معد به مبتال افراد

 PLS-DA ابزارجعبهتحلیل با استفاده از . این شوندیم

 افزارنرمدر  (.Eigenvector Technologies, Inc :ساخت)

MATLAB  .انجام شده است 

2 Latent Variables 

 ی از چیدمان راماناوارهطرح : 1شکل 

( طیف رامان سرم خون همراه با زمینه فلورسانس، خطوط a 2شکل 

( b. دهدیمسرطان معده را نشان  مبتالبهطیف سرم افراد  نیچنقطه

بعد از حذف  سرطان معده مبتالبهرامان فردی سالم و مریض  طیف

 فلورسانس. نهیزمپس
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 نتایج  -3

Error! Reference source not found. (a) رامان  طیف

 همراه با زمینه فلورسانس هانمونهبرای همه سرم خون را 

طیف مربوط به افراد  نیچنقطهخطوط  .دهدیمنشان 

فلورسانس یک عامل  زمینه باشد.میسرطان معده  مبتالبه

را با خطا همراه رامان  هایداده تحلیل واست ناخوشایند 

 .دگردحذف زمینه فلورسانس این  بایدبنابراین  ،کندمی

Error! Reference source not found. (b)  طیف سرم

سرطان معده را بعد از  به مبتال سالم و بیمار خون یک فرد

 !Errorبا توجه به  .دهدیمنشان حذف زمینه فلورسانس 

Reference source not found. (b) که است مشخص

 منظوربهت. ها مشهود اسخطوط رامان در طیف تمام نمونه

ده با استفاسرطان معده  به مبتالتفکیک افراد سالم و افراد 

-متغیره میهای آماری چنداز طیف رامان احتیاج به روش

 PLS-DAبنابراین ما با استفاده از روش آماری تحلیل باشد. 

به دو گروه سالم و  ی رامانهاطیف یبنددسته به دنبال

 .Error! Reference source not found. هستیمسرطانی 

 .دهدیمرا نشان  PLS-DAآمده از مدل  به دست یهاداده

-به سالم و بیمار یهانمونهتفکیک بین به شکل  با توجه

 .ایجاد شده است %100صورت 

جدید از روش  یهادادهبرای ارزیابی توانایی مدل در بررسی 

در این روش  .میکنیماستفاده  3اعتبارسنجی متقابل

                                                           
 

 3 Cross Validation 

4 Contiguous Blocks 
5 Accuracy 

 یهاداده یجابهکه  شوندیماستفاده  یاگونهبه یهاداده

جدید وارد مدل  یهاداده عنوانبه هادادهجدید بعضی از 

بررسی  با این روش و قدرت پیشگویی مدل شوندیم

 4پیوسته یهابلوکاین مدل با استفاده از روش  . درشودیم

 کردیم.  یبنددستهرا برای اعتبارسنجی متقابل  هاداده

 Error! Referenceاطالعات مدل اعتبارسنجی متقابل در 

source not found.  آمده است. برای مدل اعتبارسنجی

. اندشدهدادهتشخیص  یدرستبه %29 5با دقت هادادهمتقابل 

-تیحساسمجموع میانگین  6در این جدول نرخ غیر خطا

توانایی مدل در تشخیص  ،و حساسیت باشدیممدل  7یها

که  طورهمان. باشدیممتعلق به هر دسته  یهادادهدرست 

سرطان معده  مبتالبهاز افراد  %95 دیکنیم مالحظه

ارسنجی اعتب یهاداده تشخیص داده شده شدند. یدرستبه

 تواندیمرامان  یسنجفیطکه  دهندیممتقابل این نوید را 

  .سرطان معده استفاده گردد یگرغربالبرای 

 نتیجه گیری -4

 تواندیمسنجی رامان طیفکه  دهندیمنشان اولیه نتایج 

افراد سالم و افراد  خون طیف تفکیک منظوربهروشی موثر 

 یهادادهز که ا طورهمان د.باش معده مبتال به سرطان

از بیماران را  %95این روش  دیآیبرماعتبارسنجی متقابل 

از طرف دیگر دقت روش در تشخیص داده است.  یدرستبه

 هادادهبنابراین  .باشدیم %83جدا کردن افراد سالم 

رامان همراه  یسنجفیطروش این امر هستند که  دبخشینو

مناسب  سرطان معده یگرغربالبا تحلیل چندمتغیره برای 

 .است

  مراجع
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طال به عنوان آشکارساز  –های گرافنهای سطحی در نانوفوتونیک کریستالپالسمون

 در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک

نیک با استفاده از فوتو ،در این مقاله .اندبسیاری پیدا کرده هایکاربرد، العادهفوق هایویژگیبه علت گرافن  های سطحی درنپالسمو-چکیده

شده و نزدیک ایجاد فروسرخ  و های سطحی در ناحیه مرئیپالسمون ،طال در مجاورت گرافن هاینانو روبانکریستال یک بعدی از جنس 

 های نوریپارامتربه  هاپالسمونج تشدید طول مووابستگی  .ی گرافن و ضریب خاموشی ساختار مورد بررسی قرار گرفته استاپتیک خواص

میزان حساسیت ساختار نسبت به   S=∆λ/∆nضریب حساسیت معرفی  و با هماده مورد آشکارسازی بررسی شد جمله ضریب شکستاز 

های کستمیزان حساسیت را به ازای ضریب ش ساختار بیشترین ،مشاهده شدهمچنین . ه استئی ضریب شکست محاسبه شدتغییرات جز

n=2  الی n=3 300با مقدار تقریبی  فروسرخ نزدیک در ناحیه مرئی وnm/RIU دهدنشان می. 

 .گرافن ، ضریب حساسيت ، سنسورهای اپتيکی پالسمون های سطحی ، -کليد واژه

Surface Plasmon in Graphene-Gold Nano Photonic Crystal as Detector in 

Near Infrared and Visible Regimes 
 

Banafsheh Yektaparast, Zeynab Sadeghi, Hossein Shirkani 

Department of Physics, Persian Gulf University, Boushehr 

Abstract-Surface Plasmon’s in graphene have been used extensively due to their extraordinary specifications. In this paper, 

surface Plasmon’s in visible and near infrared regions using a photonics crystal of gold nanoribbons in the vicinity of graphene 

was constructed and the optical properties of the graphene and the 1-R of the structure was studied. We have studied, the 

wavelength dependence of the Plasmon’s resonance on the optical properties of the structure including the refractive index of 

the detected material. By introducing the sensitivity coefficient of S = Δλ /Δn, the sensitivity of the structure to the partial 

changes of the refractive index was calculated. It was also observed that this structure shows the highest sensitivity for the 

refractive indexes n = 2 to n = 3 with approx. 300 nm/RIU in the visible and infrared region. 

 Keywords: Surface Plasmon, Graphene, Sensitivity Coefficient, Photonic Crystal 

.

 و حسين شيرکانی  زینب صادقی، بنفشه یکتاپرست

 گروه فيزیک، دانشگاه خليج فارس، بوشهر
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 مقدمه -1

کربن  هایاتم تخت از هیالتک یک که به تاس نامیگرافن 

اختصاص داده یبعدصفحه دو در یزنبورشکل شبکه النه به

 شکست، باال دربرابر مقاومت ،مدول یانگ باال. ]1[اند

بار یا پذیری باالی حامالنحرارتی خوب، تحریک رسانایی

احت سطحی ، مسالکتریکی باال عبارت دیگر رساناییبه

تک الیه  .افن هستندگر العادهخواص فوق از ی باالویژه

-درصد از نور خورشيد را جذب می 2.3گرافن تنها حدود 

این مقدار جذب را با قراردادن گرافن در  توانکند، اما می

های فتونيکی یک بعدی و همچنين ساختارهای ساختار

یک  های سطحیتشدید پالسمون .دادفزایش پالسمونيکی ا

های شيميایی است که تکنيک اپتيکی در زمينه حسگر

به شدت نسبت به شرایط مناسب، بازتاب از سيستم  تحت

حساس فلز –الکتریکرات اپتيکی فصل مشترک دیتغيي

 .] 2[است 

به  توانهای سطحی در گرافن میبا استفاده از پالسمون

من جمله طراحی سنسور  ،های مفيدآوریبسياری از فن

 گازی و بيوسنسورها برمبنای خواص اپتيکی مواد های

لکترواپتيکی قابل تنظيم، خواص ا. ]3[دست پيدا کرد

، اپتيک غيرخطی، ميدان کریستالی پایداری

 الکترومغناطيسی بزرگ با شدت باال از مزایای پالسمون

 ]3[.ها هستندگرافن

 های تشکيل شده در ساختاریفن پالسمونگرادر این مقاله 

طال  روبان هایهای یک بعدی از نانو نيک کریستالفوتو از

مورد بررسی قرار در طول موج فروسرخ نزدیک و مرئی 

 .گرفته است

 ساختار -2
که در ناحيه مرئی و فروسرخ نزدیک امکان جفت از آنجایی

وجود گرافن در تکانه فوتون و تکانه پالسمون  شدگی بين

يما توسط نور توانند مستقنمیها در گرافن ندارد، پالسمون

به همين دليل برای باال بردن  .]4[برانگيخته شوند

رهای بر پایه فلزات ساختاگرافن و نور از نانوبرهمکنش 

تا اوأل برانگيختی  شودنجيب و دارای گریتنيگ استفاده می

با نانوساختارهای گرافنی  ها بيشتر شود و دوما  پالسمون

 .]4,5[حاصل شود قابليت آشکارسازی

-دیده می 1همانطور که در شکل ختار مورد مطالعه ر ساد

 ترین قسمت ساختار قرار دادیم،نشود یک الیه نقره در پایي

های پاشی دامنه پالسموندارای بيشترین زمان وانقره  زیرا

نانومتر  100 یپهنا طال با یروبانها نانوسپس  .سطحی است

گرافن  ازی اهیتک ال یرو گریکدینانومتر از    50 و فاصله

 در باال بيبه ترت h-BN  ینانومتر 2و  1 هیکه توسط دو ال

قرار  .داده شده استشده است قرار  ساندویچ ،آن نیيپا و

طال از  هایروبانبين گرافن و نانو   h-BNدادن یک الیه 

کند های سطحی تشکيل شده جلوگيری میافت پالسمون

طول عمر در زیرگرافن  h-BNو قرار دادن یک الیه دیگر از 

یک در انتها  های تشکيل شده را افزایش ميدهد.پالسمون

ميزان و  پوشانده شدهروی کل ساختار  ،حساس الیه

به ضریب شکست های سطحی نسبت حساسيت پالسمون

برای این منظور موج  .مورد بررسی قرار گرفته استاین الیه 

 TEمد های )TMالکترومغناطيسی تخت با قطبش 

-برای این ساختار تشکيل نمی ی راهای سطحپالسمون

 .تابيده شده استبه ساختار   Ø تحت زاویه تابش دهند(

 
 ی متشکل از نانوفتونيک کریستال یک بعدشمایی از ساختار  .1 کلش

   h-BN ساندویچ شده بين دو الیهدر مجاورت گرافن طال،  هایروبان

االی آن واقع و الیه حساس بر ب که بر روی بستری از نقره قرار گرفته

 .شده است

 

 حث و بررسی نتایجب -3

های سيستمبازدهی پتانسيل بالقوه گرافن در باال بردن 

های بر آن داشت تا به بررسی پالسمون ما را ،اپتيکی

 طول موج های نانواپتيکی در بازهتمسيس سطحی گرافنی در

فن و با محاسبه ضریب جذب گرا فروسرخ و مرئی بپردازیم.

های تشدید پيک اختار طول موجضریب خاموشی س

و سپس اثر تغييرات  کردههای سطحی را پيدا پالسمون

جایی طول موج روی جابه ضریب شکست الیه حساس بر

 .گرددبررسی میتشدید 
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الف مقایسه جذب گرافن)نمودار سبز( و خاموشی ساختار -2کل ش

 لدهد شکرا نشان می 1100تا  600)نمودار آبی( بر حسب طول موج 

ول موج طدر  yب نمودار شدت ميدان مغناطيسی بر حسب محور -2

 هستند. =2nبيشترین مقدار خاموشی سيستم برای ضریب شکست 

 

 (R-1) خاموشی سيستم ،الف، نمودار آبی رنگ 2ر شکل د

 است، را در مقایسه با نمودار سبز رنگ که جذب گرافن

 ،الیه حساس  =2nبه ازای ضریب شکست .دهدنشان می

 nm 720سيستم دارای پيکی در طول موجضریب خاموشی 

مقداری نزدیک به یک است و در این طول موج جذب  و

کردن دليل باال برای پيدا  .گرافن مقدار بسيار کمی دارد

در طول را شدت ميدان مغناطيسی  ،بودن ضریب خاموشی

، ج(2ب و 2بر حسب مکان رسم می کنيم )شکل  720موج 

مرز  های سطحی درپالسمون می شود همانطور که مشاهده

 اند.و الیه حساس تشکيل شده طالبين 

ه منظور بررسی اثر تغيير ضریب شکست بر چگونگی ب

ضریب خاموشی و ضریب  ،تشکيل پالسمون های سطحی

 الف(.3)شکل کنيمرسم می  =3nجذب گرافن را به ازای

د پيک تشدید ایجاکنيم، درضریب خاموشی دوه میمشاهد

عالوه بر پيک در  nm 1620د که به ازای طول موجمی شو

. گرافن نيز بيشينه می شودضریب خاموشی، ضریب جذب 

ان مغناطيسی بر حسب مکان با رسم نمودار شدت ميد

های سطحی در مرز طال شود پالسمون( دیده میب3)شکل 

 و گرافن ایجاد شده اند .

 
شی ساختار الف مقایسه جذب گرافن)نمودار سبز( و خامو-3کل ش

 را نشان ميدهد شکل 1800تا 800 )نمودار آبی( بر حسب طول موج

در طول موج  yب نمودار شدت ميدان مغناطيسی بر حسب محور -3

 هستند.  =3nبيشترین مقدار خاموشی سيستم برای ضریب شکست 
 

فوتونيک  مبتنی بر سنسورشخيص ضریب شکست در یک ت

 يک کریستال وبر اساس خواص نوری آن فوتون ،کریستال

سطحی بنا گذاشته شده است.  هایهای پالسمونویژگی

های نوری تواند بوسيله تنظيم پارامترد میل موج تشدیطو

، عوض شکست های سطحی من جمله ضریبپالسمون

 . ]6[شود

نسبت به های سطحی پالسمون بررسی حساسيته منظور ب

ضریب  شکست الیه حساس، ضریب با تغيير مواد مختلف،

-پيک شودو مشاهده می رسم شده استاموشی سيستم خ

ها به ازای تغييرات کوچکی در ضریب های تشدید پالسمون

لذا به منظور بررسی ميزان  .کنندشکست، شيفت پيدا می

را معرفی   S=∆λ/∆nضریب حساسيت حساسيت سيستم، 

ميزان شيفت طول موج پيک  کنيم که نشان دهندهمی

ای تغييرات ضریب شکست است های سطحی به ازپالسمون

 تر است.ین ضریب بزرگتر باشد، سنسور حساسو هرچه ا
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رسم نمودار خاموشی سيستم پيشنهادی برحسب -4شکل 

 2تا=n 1طول موج، برای تغييرات ضریب شکست از

n=2الف.برای -4شکل n= 3تاn= 3ب. برای -4شکل n= تا

4n= 4ج  و برای -4شکل n= 5تاn=  د.-4شکل 

الی  =1nهای ضریب شکست ه این کميت برایاسبمحا ب

5n=   0.1به ازای∆n=  د(، درمی-4الف الی -4)شکل های-

 تا   =2nهای بين یابيم این کميت به ازای ضریب شکست

3n=   رد. این را دا 300الی  200بيشترین ميزان خود بين

 تا  =4nهای ضریب شکستی ميزان حساسيت برای بازه

5n= و به ازای ضریب   200الی  100 ،مقدار نسبتا خوب

کمترین ميزان  =4nتا  =3nو   =2nتا  =1nشکست های 

 آید.( به دست می100لی ا 0حساسيت )مقادیر 

 گیریتیجهن -4
، به محاسبه ميزان بررسی خواص اپتيکی سيستم با

 .ایمپرداختهحساسيت ساختار نسبت به ضریب شکست 

با استفاده از ت: نتایج بدست آمده از این قرار استرین مهم

بعدی در مجاورت گرافن، 1فوتونيک کریستال های 

های سطحی در ناحيه مرئی و فروسرخ نزدیک پالسمون

ضریب جذب گرافن و ضریب خاموشی  . همچنينایجاد شد

مورد بررسی قرار گرفت و بر اثر تشکيل پالسمون ساختار 

برابر گرافن معلق  18تا های سطحی، ميزان جذب گرافن 

ثرات تغيير ضریب شکست ماده بررسی ابا  یش یافت.افزا

-یب خاموشی ساختار، طول موجشکارسازی در ضرمورد آ

با معرفی و  های سطحی بدست آمد.های تشدید پالسمون

الی  n=1محاسبه ضریب حساسيت در بازه ضریب شکستی 

n=5 رد آشکارسازی، مشاهده شد بيشترین برای ماده مو

لذا  افتد،اتفاق می n=3الی  n=2حساسيت سيستم به ازای 

در ناحيه مرئی و اسيت باالی سيستم باتوجه به ميزان حس

ساختار برای اهداف توان از این می ،فروسرخ نزدیک

ضریب شکست های مواد با برای  سنسوری و بيوسنسوری

 .استفاده کرد 3 الی 2
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ت ای اسبه گونه فیلتر بازتابی() ی شکافپاالینده پدیده تداخل است. عملکرد اساس بر است که عملکرد آن ی شکاف یک ابزار نوریپاالینده  -چکیده 

وش های ردهد. یکی از های اطراف این گستره را به طور کامل عبور میول موجطبازتاب کرده و  را بازه طول موجی اطراف طول موج مرکزی که یک

-ی همچون بازتابباشد. اما این طرح دارای مشکالت( میaHbL)sهای نازک متناوب چارک موج به صورت ها استفاده از جفت الیهساخت این نوع پاالینده

استفاده از  و باشود پرداخته s(aHbL )ساختارهای ی شده است به بررسی و شبیه سازی باشد. در این پژوهش سعهای مرتبه باالتر در ناحیه عبور می

  ود.ش بازتاب در اطراف طول موج مرکزی  کاهش داده ندای باهای مختلف میزان بازتاب مرکزی را افزایش و همچنین پهنمواد مختلف و ضخامت

 پاالینده شکاف، چارک موج، الیه نازک کلید واژه:

 

 

Investigation and simulation of Notch filter and investigation of the effect of 

matter and thickness on its properties  

Mohammad Reza salehpoor, Ali Heydari Fard, Hamid Reza Fallah, 

 Morteza Hajy Mahmoodzadeh 

Physics Department, Sciences Faculty, University of Isfahan 

Abstract: Notch filter is an optical instrument that its performance is based on the Interference phenomenon. The Notch 

filters, (reflective filter) act is that it reflects a wavelength range around the central wavelength and completely passes the rest 

of the wavelengths. One of the methods for producing these types of fillers is to use a pair of alternating quarter-wavelengths 

thin films in the form of (aHbL)s. Although this design has problems like high-level reflections in the transmission region. In 

this research it has  been tried to study and simulate the structures (aHbL)s, with using different materials and thicknesses to 

increase the central reflection, also reduce the bandwidth of the reflection around the central wavelength has been reduced. 

Keywords: Notch Filter, Quarter-Wave, Thin Film 

 ی شکاف و بررسی اثر ماده و ضخامت بر خواص آنسازی پاالیندهبررسی و شبیه

 پور، علی حیدری فرد، حمیدرضا فالح و مرتضی حاجی محمود زادهمحمدرضا صالح

 گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
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 مقدمه -1

اخل ابزار نوری بر مبنای پدیده تد یک شکاف  پاالینده

. این پاالینده یک گستره طول موجی پیرامون طول است

ن موج مرکزی را بازتاب نموده و طول موج های اطراف ای

اخلی های تدپاالینده دهد.گستره را به طور کامل عبور می

ی ی دهاینهآهمچون الیه نازک دارای کاربردهای متنوعی 

های های پرتو، پوششبدون اتالف، شکافندهالکتریک 

ج ول موهایی که باند های معینی از طپادبازتاب و پاالینده

 . [1]را دارا استکنند را انتخاب یا رد می

 های تداخلیبررسی و شبیه سازی پاالینده -2

 های تداخلیساختار پاالیندهبررسی  -1-2

ای ههای تداخلی به طور معمول با انباشت الیهپاالینده

 ،اندتشکیل شده متفاوتریب شکست مجزا که از مواد با ض

های این روش طراحی معموال برایشوند. ساخته می

ت طراحی به صورمتفاوتی وجود دارد که به طور معمول از 
s(aHbL) شود که در آن استفاده میH وL   به ترتیب

بزرگتر های چارک موج با ضریب شکست نشان دهنده الیه

د اعداد صحیحی هستند که تعدا a,bباشند و می کوچکترو 

ا رهای با ضریب شکست باال و پایین چارک موج های الیه

های تعداد جفت الیه sمشخص می کنند و همچنین 

مشخصات اپتیکی  طراحی را نشان می دهد. وجود درم

 ای با تنظیم ضخامت و ضرایب شکستالیه نازک به گونه

شوند که شرایط برای ایجاد تداخل سازنده و معین می

 همین های مورد نظر فراهم کند. برویرانگر را در طول موج

ی یک انبوهه راشکاف در صورتی ب یاساس، یک پاالینده

ن متناوب با مواد ضریب شکست باال و پاییهای از الیه

 بوریعواهد بود که، در گستره دارای باند عبور و بازتاب خ

 تابی تداخلیف تداخل کامال و یرانگر و در گستره بازط

ی تا بازتاب در طول موج مرکزشود کامال سازنده ایجادئ

0 ،برقرار  1 رابطهاین امر با شرط  به بیشینه خود برسد

 :[2]خواهد شد

(1) 
4

0 tntn LLHH

 

به ترتیب ضرایب شکست مواد با  Ln و  Hnکه در آن 

ضخامت  Lt و Htضریب شکست باال و پایین هستند و 

دهند. را نشان میهای با ضریب شکست باال و پایین الیه

یکی دیگر از مسائل مهمی که در پاالینده شکاف مورد 

همان  گیرد پهنای باند بازتاب یا به عبارتیبررسی قرار می

 های مجزای پاالیندهروش الیهپهنای شکاف است. در 

1شکاف میزان پهنای شکاف
NW  به مقدار اختالف ضرایب

ا به نسب شکست دو ماده با ضرایب شکست باال و پایین ی

نشان داده شده  2که در رابطه  ها بستگی داردبین آن

 :[3]است
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 وشود مطرح می شکاف هایدر بحث پاالینده نکته دیگر

ان تومیزان بیشینه بازتاب است که می ،دارای اهمیت است

 .[4]محاسبه کرد 3از رابطه آن را 
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 های تداخلیشبیه سازی پاالینده -2-2

ی شکاف انتخاب مواد از اهمیت سازی پاالیندهشبیهدر 

-مورد استفاده باید از ویژگی . موادای برخوردار استویژه

 یپاالینده هایی همچون شفافیت در محدوده طیفی

ت در منشانی آسان، خلوص باال، مقاوشکاف، قابلیت الیه

یی تولید پوشش با ترکیب برابر شرایط محیطی و توانا

. از این رو در این [5]دنی اولیه را دارا باشیکسان با ماده

5O2Nb, 2HfO ,پژوهش از مواد دی الکتریکی همچون 

,5O2Ta, 3O2Y, 2TiO  4وN3Si  عنوان مواد با ضریب  به

 .شداستفاده شکست باال 

سازی در این پژوهش با استفاده از نرم افزار شبیه

E.Macleod  به بررسی چندین ساختارs(aHbL ) برای مواد

nm5320ع نامبرده در طول موج مرج   پرداخته شده

در . نور فرودی انتخاب شد BK7از جنس  بسترهو  است

                                                           
 

1 -Notch width 
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 ی ساختارها عمود بر سطح است. در مرحله اولهمه

با در نظر گیری مواد ذکر شده به عنوان  (HL)10 ساختار

به عنوان ماده با  2SiOمواد با ضریب شکست باال و از 

ماده  ز بین شششد. ا سازیضریب شکست پایین شبیه

با این نوع  700nmتا 400nmدر پهنای طیفی  بررسی شده

ضریب شکست باال  ینتایج مربوط به سه ماده  ،ساختار

(4N3, Si5O2, Nb2OHf )ها دارای که به نسبت دیگر ماده

 .استآورده شده 1جدول و  1در شکل  نتایج بهتری بودند

 

 (HL)10ار بازتاب ساختار : نمود1شکل                         

 (HL)10: پارامترهای ترکیب های ساختار 1جدول 

 ترکیب
ساختار جفت 

 ایالیه
(%)maxR NW(nm) 

ρ 

1 HfO2/SiO2 97/2% 130nm 1/34 
2 2/SiO5O2Nb 99/99% 190nm 1/6 
3 Si3N4/SiO2 99/3% 180nm 1/4 

هارم ها در ساختار فوق برابر با یک چضخامت فیزیکی الیه

 شودمشاهده می دست آمدهول موج است. طبق نتایج بهط

که باکاهش اختالف ضریب شکست هم مقدار پهنای 

 یابد که اینشکاف و هم مقدار بیشینه بازتاب کاهش می

  بخش قبل مطابقت دارند.ه شده درنتایج با روابط ارائ

-زهای شکاف افت و خیدیگر نکته مهم در مورد پاالینده

ی نتیجه . این افت و خیزهاد عبور استهای موجود در بان

های شکاف است که شاید ذاتی عملکرد نوری پاالینده

را در عدم تطابق ضریب شکست معادل  بتوان علت آن

پیرامون آن  ی مورد نظر و ضریب شکست محیطانبوهه

مالحظه . [7, 6])محیط فرود و بستره( جست و جو کرد

با کاهش اختالف ضرایب  1شود که طبق شکل می

 بور عمراتب  بعدی نیز در باند های شکست ماکزیمم بازتاب

 یابد.کاهش می

 مرحله قبل( با مواد مشابه HL)20ر در مرحله دوم ساختا

شرایط محیطی و نور فرودی همانند مرحله  بررسی شد.

 فزایشهای مورد استفاده ااول بوده و فقط تعداد جفت الیه

 (.2)شکل یافته است

                        
 (HL)20نمودار بازتاب ساختار : 2شکل

 ابرابر ب 3و  2، 1های بازتاب برای ترکیببیشینه 

است. همچنین پهنای شکاف برای ساختارهای  99/99%

باشد. می 126nmو 103nm ،139nmرابر فوق به ترتیب ب

د شویبا توجه به نتایج به دست آمده و نمودارها مالحظه م

-بیهشهای مورد استفاده در که با افزایش تعداد جفت الیه

پهنای شکاف کاهش و بیشینه بازتاب  ،سازی پاالینده

بهره  با 1ساختار  هستند. یکه نتایج مطلوبیابد می افزایش

با  ی ضریب شکست باالبه عنوان ماده 2HfOگیری از 

 2SiOاختالف ضریب شکست کمتر با  داشتن  توجه به

 ست. اتری برخوردار نسبت به دوماده دیگر از نتایج مطلوب

( اختصاص یافته است. در HL)60مرحله سوم به ساختار 

ضریب شکست  ی همانند نمونه قبلی مواد ازساین شبیه

نیز به  2SiO  و هستند 4N3, Si5O2, Nb2HfO  باال

-عنوان ماده با ضریب شکست پایین در نظر گرفته شده

 %99/99اخیر  ترکیب 3است. بیشینه بازتاب در هر 

و ضخامت فیزیکی ترکیب ها به ترتیب برابر  درصد است

m9/6 ،m8/89  وm9/35 (. 3شکل ) باشدمی  

 

 (HL)60: نمودار بازتاب ساختار 3شکل                       
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ا بدر این ساختار شود که مشاهده می 3با توجه به شکل 

 نانچهم ها پهنای طیفی پاالیندهافزایش تعداد جفت الیه

 و  عبور های مراتب باالتر در باندبزیاد است و تعداد بازتا

 نشان در ادامهیز افزیاش یافته است. ن هابازتاب این درصد

ل های معاددر ضخامت b و aدهیم که با تغییر ضرایب می

 افت.توان به نتایج بهتری دست یمی ،مشابه با این مرحله

د بررسی قرار مور (L5H5)12در مرحله چهارم ساختار 

همانند سه مرحله قبل مواد  جا نیز. در این[7]گرفت

جفت الیه داریم که  12اند. در این بخش انتخاب شده

ضخامت اپتیکی هر الیه برابر 
4

05 (.4)شکل باشدمی 

 

 (L5H5)12تاب ساختار : نمودار باز4شکل                       

ی بازتاب برای هر دست آمده بیشینهبا توجه به نتایج به

است. پهنای طیفی شکاف نیز  %99/99 ترکیب برابرسه 

های قبل کاهش به میزان قابل قبولی در مقایسه با طراحی

پهنای  3و 2، 1ترکیب یافته است. به ترتیب برای سه 

معادل  ضخامت فیزیکیو  26nmو 22nm ،32nmشکاف 

باشد. افت و خیزهای باند عبور و می ساختار قبلی همانند

ی های مراتب باالتر نیز نسبت به سه مرحلهبیشینه بازتاب

تر مناسبنتایج . از وضعیت بهتری برخوردار هستندقبل 

مختلفی داشته باشد از جمله اند دالیل تودر این مرحله می

تفاوت کمتر های با ضریب شکست مگذار به محیط این که

اساس بر شکافهای عملکرد پاالینده چون  شود ومی

ها میزان تداخل باشدهای نازک میتداخل نوری در الیه

-کاهش یافته و بسیاری از تداخل های مخرب از بین می

در این  )نیم موج(غایب هایهمچنین حضور الیه .رود

در نتیجه موجب  یجاد پایداری در طراحی وساختار باعث ا

 .شودی شکاف میپاالیندهعملکرد هینه شدن ب

 گیرینتیجه -3

ا بی شکاف با استفاده از مواد در این پژوهش پاالینده

 و پایین طراحی و شبیه سازی شد. ضریب شکست باال

به  4N3Si و 2HfO ،5O2Nbمشاهده شد که موادی همچون 

-های شکاف مناسبنسبت دیگر مواد برای ساخت پاالینده

 سبت دیگربه ن 2HfOمچنین در بین این مواد ه تر هستند.

 باند کمتر و درصد ی پهنایمواد در تمامی شرایط دارا

ب باالتر با های مراتبازتاب مناسب و همچنین بازتاب

 درصدهایی به نسبت کمتر از دیگر مواد بود.

که با افزایش تعداد  دربررسی صورت گرفته مشاهده شد

ند در با ت درصد بازتابدر نتیجه افزایش ضخام و هاالیه

ین ایابد که کاهش میبازتاب افزایش و پهنای شکاف فیلتر 

 b و aدو نتایج مطلوبی هستند. در ادامه با تغییر ضرایب 

ته به بهبود عملکرد پاالینده و نتایج بدست آمده پرداخ

 شد.
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  كنیم ومي استفاده نقرهگون نانو ذرات بیضي يکیاپت-پاسخ مگنتو براي مطالعه هاي جفت شدهاز روش دو قطبي در اين مقاله –چکیده 

نها به تذره  دو رنگي خطي نانو .دهیمميقرار  يمورد بررس كوچك حضور میدان مغناطیسي استاتیكاين ذرات را در  يخط يدورنگ

ه برات . دو رنگي خطي اين نانو ذدهدو رنگي خطي بروز ميدنیز شود و نشان مي دهیم كه ديمر اين نانو ذرات صورت تحلیلي محاسبه مي

 ست.گون و جهت میدان مغناطیسي حساس اقطر بزرگ بیضي جهت نور فرودي نسبت به امتداد

 .سطح مقطع جذب ، یدورنگ، یدوقطب بیتقر، گونیضيب -کليد واژه

 

 

Investigation of linear dichroism in spheroidal silver nanoparticles 

 

A. Khalilizadeh1, E. Madadi2, M. Nasiri1 

1- Department of Physics, Faculty of Science, University of Zanjan 

2- Department of Science Engineering and Physics, Buein Zahra Technical University, Buein Zahra, Qazvin 

Abstract- In this paper we apply the coupled dipole method to study the magneto-optical response of silver nanoparticles. We 

study the linear dichroism of spheroidal nanoparticles in the presence of small static magnetic field. The dichroism of single 

nanoparticle is calculated analytically. We show that single and dimer of spheroidal nanoparticles exhibit linear dichroism 

which depends on the direction of incident light with respect to direction major axis of spheroid and the static magnetic field.  

Keywords: spheroid, dipole approximation, dichroism, absorption cross section. 

 گون نقرهبیضي اتنانو ذر خطي دورنگيمطالعه 

 1زرندی یرينص یو مجتب 2یمدد مي، ابراه1زاده یليآتوسا خل

 زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم -1

 ، دانشکده علوم مهندسی و فيزیكزهرا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویينبویين زهرا،  -2
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 مقدمه -1

کسر انرژی جذب شده توسط ذراتی که تحت تابش 

 آنهاجذب  سطح مقطعگيرند با الکترومغناطيسی قرار می

قابليت  بدليلکميت اهميت این  .دگردمیتعيين 

نوذرات وقتی نا .استآزمایشات تجربی آن در  گيریاندازه

اثر توسط تابش الکترومغناطيس برانگيخته فلزهای بی

دهد های رسانشی رخ میالکترونشوند، نوسان جمعی می

تشدید پالسمونی و جذب بيشتر در طول  به که منجر

نور تابشی دارای  هدر صورتی ک. شودهای خاصی میموج

رن قطبش خطی به ذره دستسان بتابد، با توجه به عدم تقا

های قطبشسطح مقطع جذب برای هندسی سيستم، 

 نگیِرود. این تفاوت [1]متفاوت است نورمتعامد خطی 

 طيف سنجی دورنگی خطیخطی است که پایه و اساس 

های زیستی بسيار در آزمایشگاه باشد. این طيف سنجیمی

 عهگيری ذره مورد مطالپر کاربرد است و برای تعيين جهت

 .[2]شوداز آن استفاده می

 مدل رياضي -2

يار بسش تاب تحتذره اندازه از طول موج نور تابشی  هرگاه

لعه بر هم برای مطااز تقریب دوقطبی توان میباشد بزرگتر 

ك یدر این تقریب، هر ذره . دکره داستفاکنش آن با نور 

ماتریس  اگر .شودیمای درنظر گرفته دوقطبی نقطه

ir پذیری ذره واقع درقطبش


 بناميم و  را 

idبا  آن رادوقطبی ممان


با توجه به اینکه  دهيمنشان  

irميدان موضعی در 


 حاصل برهمنهی ميدان تابشی و ،

های ثانویه پراکنده شده توسط سایر تمامی ميدان

 :خواهيم داشتها هست دوقطبی

(1) ]).()([  
j

jjiiincmi drrGrEd




 

jjiکه عبارت  drrG


).(  ميدان تابشی از  هدهند نشان

توليد ام iذره در مکان  امj ذرهدوقطبی است که توسط 

)(و شودمی ji rrG
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(2) 

های مختصه و  است. عدد موج در محيط kکه 

 .[3]دکارتی هستند

 نانوذره كيتانسور قطبش  -1-2

برای الکترونی که تحت ميدان پایای مغناطيسی 

),,( zyx bbbBB 


و ميدان نوسانی الکتریکی  

)exp()()( tiEtE  


نور قرار دارد، معادله  

در این مقاله کليه  کنيم.حل میرا  الکترونحرکت 

. برای ميدان انجام شده است cgsمحاسبات در دستگاه 

فرکانس سيکلوترونی  مغناطيسی کمتر از یك تسال،

c) eB/(m= ec تر از فرکانس نور فرودی بسيار کوچک

ا الکتریك توده ماده تاست. بنابراین تانسور ضریب دی

مرتبه اول  /c  آید:صورت زیر به دست میبه 
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em بار الکترون ،eهای رسانش ، چگالی الکترونen  و

  ( عناصر 3رابطه ) با توجه به .[1]هستندثابت آسایش

اثر  وغير قطری ماتریس بسيار کوچك هستند 

ای . نانوذرهدهندرا نشان میمغناطواپتيکی ناچيز توده ماده 

بزرگ  محورنيمبا  گونبيضی گيریم بصورتکه در نظر می

b  کوچك  محورنيموa  شعاع مقطع  است. در ضمن

پذیری این قطبشرابطه . باشدمیيز نگون بيضیای دایره

الکتریك با ضریب دی ذره


در دستگاه مختصات دکارتی  

 :[4]متصل به ذره عبارتست از
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در آن  که


محيط و   الکتریك ذره وضریب دی mو  
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qbqaqf است. در ضمن   22 برای  .است )()(

 يم،نمای استفاده اتذر بتوانيم این روابط را برای نانواینکه 

 شود:از تصحيح زیر استفاده می

(6) 

eff

f

bulk
L

v


 

، طول پویش آزاد ميانگين است که از که در آن 

SVLeffرابطه  4 حجم  که در آن  آید،بدست می

با  .[5]و مساحت سطح ذره مورد بررسی است ذره 

مرتبه اول  و تقریب تا( 4رابطه ) استفاده از

 /cشود:پذیری به صورت رابطه زیر ساده میقطبش 
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 .که این دليل  به است

پذیری در دستگاه متصل به ذره های قطری قطبشمولفه

هستند  3در حضور ميدان مغناطيسی خود ماتریس مرتبه 

 شود:پذیری نهایی طبق رابطه زیر بيان میقطبش
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، با استفاده از ماتریس دوران توانيماکنون می

با  را دستگاه متصل به ذره پذیری ذره ازقطبش

1رابطه RR PL 


ه دستگاه آزمایشگاه منتقل ب 

 :باشدمیبه صورت زیر  Rماتریس دوران که ، نمایيم
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 به ترتيب زوایای قطبی و سمتی ذره هستند. و   و

جذب  وان سطح مقطعتمی استفاده از رابطه زیر سرانجام با

 :[6]باریکه فرودی توسط ذره را محاسبه کرد

(10) 
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با جذب نور سطح مقطع تفاوت در حقيقت  دورنگی خطی

 که طبق رابطه زیر: است همعمود بر  خطیدو قطبش 

(11) 
  LD  

 آید.بدست می

 ايجنت -3

 ، مربوط به تك ذرهخطیرنگی دودر این بخش نتایج 

کروی و  گون نقره به همراه دیمر ذراتکروی و بيضی

ضرایب شکست نقره از مرجع  گردد.ارایه می ،گونبيضی

مورد  محور بزرگ ذراتنيماند. استخراج شده [7]

و شعاع  nm6.11محور کوچك آنها نيم ،nm25بررسی

ه یاست. در تمام نمودارهای ارا nm15کره هم حجم 

به شعاع  ایهدایرت به مساح خطیرنگی طيف دو، شده

يدان گون بهنجار شده است. ممحور بزرگ بيضیبرابر با نيم

مغناطيسی استاتيك در همه نمودارها به 

در نظر گرفته  zو در جهت محور  Gauss8000اندازه

 شده است.

 

گون و کروی برای نمودار دو رنگی خطی تك ذره بيضی :1شکل  

تابش فرودی در جهات مختلف. خطوط پر نمودار دو رنگی تك ذره 

 گون را نشان می دهد.دو رنگی ذره بيضیکروی و خطوط خط چين 

در حضور ميدان دهد که یك ذره کروی نشان می 1شکل 

که تحت تابش نور قطبيده خطی مغناطيسی استاتيك 

و به سبب  دهداست از خود دورنگی خطی نشان نمی

چرخش در بوجود آمدن دورنگی خطی  تقارن هندسی،

د وشرایط از خگون در همين تاثير ندارد. اما ذره بيضی

. نمودارهای مربوط به دورنگی تك دهددورنگی نشان می
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گون شامل دو اکسترمم مثبت و منفی است. با ذره بيضی

، محل دو اکسترمم ثابت تغيير زاویه بردار موج نور تابشی

یابد، به طوریکه در دامنه آن تغيير می ماند اماباقی می

.0 تابش عمود یا وضعيت Bk


بيشترین دامنه را داریم  

دامنه نمودار دورنگی نيز کاهش  ،و با کاهش زاویه تابش

گون( )تابش موازی قطر بزرگ بيضیدر زاویه صفر  .یابدمی

 رود.دورنگی از بين می

 
های کروی برای چرخشگون و دیمر بيضی خطی یدورنگ :1شکل  

 .yمختلف ذره دوم بر روی محور 

دهد که دورنگی برای یك دیمر ذرات نشان می 2شکل 

مر ذرات تری نسبت به دیهای کوتاهکروی در طول موج

ات نمودار دورنگی خطی برای ذر دهد.گون رخ میبيضی

گون، دو اکسترمم مثبت و منفی دارد. با چرخش بيضی

، دامنه برای بخش yروی محور  یکی از ذرات دیمر به

ماند اما بخش منفی نمودار و محل کمينه تقریبا ثابت می

مثبت نمودار با افزایش زاویه از صفر تا 
90  کاهش دامنه

های ت طول موجمشينه نيز اندکی به سیابد و محل بيمی

دهد که وقتی مینشان  3شکل  شود.بلندتر جابجا می

گون روی محور دیمر بوده و شعاع بزرگ هر دو ذره بيضی

ه بردار موج موازی محور دیمر باشد، دورنگی خطی مشاهد

ر، بردار (. اما اگر در همين وضعيت دیمcشود )شکلنمی

موج عمود بر محور دیمر باشد، شاهد دورنگی با دو 

 (.aاکسترمم مثبت و منفی خواهيم بود )شکل 

 
گون برای رنگی خطی دیمر نانو ذرات بيضینمودار دو :2  شکل

 های تابش مختلف.و جهت های مختلف ذراتگيریجهت

وضعيتی که شعاع بزرگ یك ذره و شعاع کوچك ذره دیگر 

یمر و بردار موج موازی محور د بر محور دیمر قرار بگيرد

شده و چهار تر بتابد، نمودار دورنگی کمی پيچيده

 .(b شکل) اکسترمم خواهد داشت

تك ذره  دهدبه طور خالصه این مطالعه نشان می

رنگی خطی گون به دليل عدم تقارن هندسی دوبيضی

به گون دورنگی خطی تك ذره و دیمر ذرات بيضیدارد. 

گيری این نانو ذرات جهت تابش باریکه فرودی و جهت

 د.مغناطيس بستگی دار نسبت به ميدان
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ت اکسید صفحالیزرهای تصادفی ساخته شده بر اساس  تابشرا بر  لظت الکترولیتغ اثر تغییربه صورت تجربی در این مقاله،  –چکیده 

شوند. از محلول رشد داده می FTOهای با استفاده از تکنیک الیه نشانی الکتروشیمی بر روی شیشه ZnO. صفحات کنیمبررسی می روی

پراکندگی نور توسط چند از طریق  نیز م. بازخورد اپتیکیکنیی لیزر تصادفی استفاده میبه عنوان محیط بهره G6ی رودامین رنگدانه

ری تیجه تابش لیزشود که با تغییر غلظت الکترولیت، اندازه و شکل صفحات و در ندر این جا نشان داده میشود. تأمین می ZnOصفحات 

ل صادفی حاصت تابشی لیزر یابتدا شدت قلهبا افزایش غلظت الکترولیت، در  شود کهکند. همچنین نشان داده میها تغییر میناشی از آن

یل مدی تبد دوتک مدی به حالت از  تر غلظت، طیف تابشیو سپس با افزایش بیش یابدافزایش میی آلی و رنگدانه ZnOاز صفحات 

یج یم. نتاگیرمی . ما در این بررسی، انرژی دمش آستانه را برای هر یک از مدهای لیزری برانگیخته شده در ساختارها اندازهشودمی

مد جدیدی در طیف  ،تر غلظتشفزایش بیابا  شود.کمتر می ی مد لیزریآستانه ،غلظتافزایش با ابتدا دهد که های ما نشان میبررسی

 شود. و کاهش شدت آن میمد قدیمی  یآستانهشود که باعث افزایش تابشی ظاهر می

 .صفحات اکسيد روی، غلظت الکتروليت، ی، ليزرهای تصادفیروش رشد الکتروشيم -کليد واژه

The effect of electrolyte concentration on random lasers fabricated based 

on Zinc oxide nanosheets grown by electrochemical deposition 

Abbas Ghasempour Ardakani, Peymaneh Rafieipour 

Physics Department, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran  

Abstract- In this paper, we investigate experimentally the effects of changing the electrolyte concentration on the emission of 

random lasers fabricated based on Zinc oxide nanosheets. Zinc oxide sheets are grown on FTO glasses using electrochemical 

deposition technique. We use Rhodamine 6G solution as the random laser gain medium. Optical feedback is provided by 

light multi-scattering from ZnO sheets. It is demonstrated here that size and shape of sheets and their related lasing emission 

change with electrolyte concentration. It is also shown that by increasing the electrolyte concentration, first the intensity of 

emission peak of the random laser obtained from ZnO sheets and organic dye increases and then by further increase of 

concentration, the emission spectrum converts from single mode sate to double one. We measure the threshold pumping 

energy for each of the lasing modes excited in the structure. Our results show that at first the threshold of lasing mode 

decreases with increase of concentration. With further increase of concentration, a new mode appears in the emission 

spectrum leading to increase of the threshold of old mode and decrease of its intensity.  

Keywords: electrochemical deposition technique, random lasers, Zinc oxide sheets, electrolyte concentration. 

 صفحاتنانو ی بر تابش لیزرهای تصادفی ساخته شده بر پایه غلظت الکترولیت اثر

 اکسید روی رشد یافته به روش الکتروشیمی 

 پور اردکانی، پيمانه رفيعی پورعباس قاسم

 ی علوم، بخش فيزیکایران، شيراز، دانشگاه شيراز، دانشکده
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 مقدمه -1

نظم توسط لتوخوف و به توليد نور ليزر از محيطی بی

[. با این 1پيش بينی شد ] 1968صورت تئوری در سال 

به صورت تجربی در همدوس ر تصادفی زوجود اولين لي

ی [. ليزرهای تصادفی دسته2ساخته شد ] 1998سال 

ها به آن در جدیدی از ليزرها هستند که بازخورد اپتيکی

ی شود. الزمهپراکندگی نور تأمين میی چند وسيله

نظمی ليزردهی تصادفی این است که در محيط فعال بی

های متعدد، نور ای که در اثر پراکندگیایجاد شود به گونه

گاه در صورت درون محيط به دام بيفتد و تقویت شود. آن

در مدهای  ادفیتص ی الزم، ليزردهیفراهم بودن بهره

صادفی بر بنابراین اساس ليزرهای تدهد. رزونانسی رخ می

پراکندگی و جایگزیدگی نور که جایگزیدگی اندرسون 

های سلولشود، استوار است. شناسایی نوری ناميده می

گرها و ش، رمزگزاری بارکدهای فوتونيکی، نماییسرطان

های نوری، حسگرها و... از جمله کاربردهایی است تراشه

  .[3] نی شده استبي که برای ليزرهای تصادفی پيش

ی آلی و رنگدانه اکسيد روی نانو صفحاتاز در این مقاله، 

برای ساخت ليزرهای تصادفی استفاده  G6رودامين 

دهيم که با تغيير ميزان جا نشان میدر این .کنيممی

شود، غلظت الکتروليت که برای رشد صفحات استفاده می

غيير داد. در ی صفحات را تتوان شکل و اندازهراحتی میه ب

 یآستانهنتيجه تغيير غلظت موجب تغيير طيف تابشی و 

ا اندازه و جهت ب ZnOصفحات ليزر تصادفی خواهد شد. 

به این کنند. رشد میالیه  بر روی زیرتصادفی  هایگيری

به عنوان مراکز پراکننده در ليزرهای ها از آن تواندليل می

-Ndيزر پالسی از هارمونيک دوم ل .کردتصادفی استفاده 

YAG  نانو  10نانومتر، پهنای زمانی  532با طول موج

 هانمونهاپتيکی  دمشهرتز برای  10ثانيه و نرخ تکرار 

  .شوداستفاده می

 آماده سازی مواد و چیدمان آزمایشروش  -2

ی رودامين رنگدانهاز موالر  0105/0غلظت محلولی شامل 

G6  جمی برابر با نسبت حانول و اتيلن گليکول ات دررا

حلول به منظور دست یابی به یک م سپس. کنيمآماده می

 رساعت بر روی دستگاه استير 2نمونه را به مدت  همگن،

 .دهيمقرار می )هم زن مغناطيسی(

 رشد نانو صفحات اکسید روی -1-2
 سانتيگراد و یدرجه 70ی در دمای الیه نشانی الکتروشيم

 جيوه د کلریدولت نسبت به پتانسيل الکترو -1/1 پتانسيل

 ییهالیک شيشه که بر روی آن از . شودمیانجام  اشباع

ده الیه نشانی ش (FTO) نازك اکسيد قلع آالیيده به فلور

 یک سلول در و شمارنده به عنوان الکترود کار  ،است

د و بسته به زمان رش. کنيممیاستفاده  سه الکترودی

ات حاین صف و شکل محلول نيترات روی، اندازهغلظت 

 3 و برابر با رشد را ثابتزمان  در این مقاله،کند. تغيير می

ت مقدار غلظت محلول نيترا گيریم ولیدقيقه در نظر می

 1/0محلول آبی  ليترميلی 20از  دهيم.روی را تغيير می

و  08/0، 06/0های متفاوت غلظت پتاسيم و موالر کلرید

ه س سلول درالکتروليت موالر نيترات روی به عنوان  12/0

ستگاه د توسط الیه نشانی .کنيممیاستفاده  الکترودی

آماده  ینمونه سه سپس .شودمیانجام  استاتپتانسيو 

 یدرجه 200 در دمایهوا ساعت در یک به مدت  راشده 

ترونی تصویر ميکروسکوپ الک. دهيممیسانتيگراد حرارت 

(SEM ) های در شکل را یافتهرشد ساختار  سهمربوط به 

  .کنيممشاهده می 2 و1

 
 08/0( bو ) 06/0( aرشد یافته با غلظت: ) ZnOاز نانو صفحات  SEM: تصویر 1 شکل

 ميکرون است. 5مقياس خط موالر نيترات روی. 

 

ت روی. تراموالر ني 12/0 رشد یافته با غلظت ZnOاز نانو صفحات  SEM: تصویر 2 شکل

 ميکرون است. 5مقياس خط 

 چیدمان آزمایش -2-2
دسی و نمونه ، دیافراگم، عNd-YAGبه ترتيب ليزر پالسی 

دهيم. از دیافراگم برای تغيير دیگر قرار میرا روبروی یک

ی ی برانگيختگی و در نتيجه تنظيم اندازهسطح ناحيه

کنيم. عدسی نيز نور ی پمپ بر روی نمونه استفاده میلکه

ای از وارهکند. طرحيزر پمپ را بر روی نمونه متمرکز میل

 :نشان داده شده است 3شکل در چيدمان آزمایش 
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 چيدمان آزمایش. از شماتيک طرح: 3 شکل

 تابش ليزر تصادفی گسيلا استفاده از یک فيبر نوری ب

تقل طيف سنج من یک و به شدهآوری جمع نمونهشده از 

یک  زابا استفاده را  ف تابشیطيبه این ترتيب، . شودمی

 .کنيمثبت می کامپيوتر

 بحث و نتایج آزمایش -2-3
را بر روی  G6ی رودامين مقداری از رنگدانه ابتدا

های مختلف رشد داده شده با غلظت هایساختار

 الیهبه تنهایی،  FTOی و همچنين زیر الیه الکتروليت

را  هی آماده شدهانمونهسپس  .کنيموری می نشانی غوطه

-Ndدر مقابل تابش هارمونيک دوم ليزر پالسی به ترتيب 

YAG  ها را از نمونه حاصل تابشیطيف  و دهيممیقرار

های متناظر با نمونهتفاوت در طيف تابشی  .کنيمثبت می

ژول بر پالس ميلی 27/8ثابت  انرژی دمشبه ازای  مختلف

  نشان داده شده است. 4در شکل 

 

ژول بر پالس متناظر ميلی 27/8به ازای انرژی پمپ  يزر تصادفی: طيف گسيلی ل4 شکل

موالر  12/0و  08/0، 06/0متفاوت های رشد داده شده با غلظتهای نمونهو  FTO با

 نيترات روی.

بسيار  FTOکنيم که طيف تابشی حاصل از شاهده میم

ول موج مرکزی آن ط های رزونانسی است.پهن و فاقد قله

انومتر و پهنا در نصف بيشينه متناظر با آن ن 587برابر با 

دهد که این امر نشان می .استنانومتر  45نيز تقریباً 

رشد ی هاهای تابشی ظاهر شده در طيف گسيلی نمونهقله

، تابش ليزری متفاوت الکتروليتهای داده شده با غلظت

 .است ZnOتصادفی حاصل از پراکندگی نور از ساختارهای 

دهند که با افزایش غلظت آمده نشان مینتایج به دست 

افزایش یافته و سپس  ،تابشی ی، ابتدا شدت قلهالکتروليت

ی دومی در طيف تابشی قله تر غلظت؛با افزایش بيش

طيف کنيم در طور که مشاهده میهمان شود.ظاهر می

و  06/0های رشد داده شده با غلظتهای تابشی نمونه

نها یک قله ظاهر شده است. ت ،موالر نيترات روی 08/0

 نانومتر 594و  593 برابر بابه ترتيب  آنطول موج مرکزی 

برابر  به ترتيب نيز متناظر با آن. پهنا در نصف بيشينه است

همچنين . شودمیگيری نانومتر اندازه 7/6و  5/7 با

رشد داده ی نمونه طيف تابشیکنيم که در مشاهده می

شده ظاهر  قلهدو  ،نيترات روی موالر 12/0 شده با غلظت

ی اول از سمت مد اول )قله مرکزی طول موج. است

به ترتيب دوم از سمت راست(  یو مد دوم )قله (راست

ه ترتيب بنيز  هاپهنای آن و نانومتر 574و  593برابر با 

 یقلهدو بين اختالف طول موجی . استنانومتر  4/4و  7/6

 رشد داده شده با غلظت ینمونهبرای ظاهر شده در طيف 

بنابراین . استنانومتر  19برابر با  ،موالر نيترات روی 12/0

گيریم که وقتی غلظت محلول الکتروليت از یک نتيجه می

های ظاهر شده در طيف شود، تعداد قلهتر میمقداری بيش

 کند.گسيلی نيز افزایش پيدا می

 تابشی ایهمدبرای  انرژی دمش آستانه گيریبرای اندازه

ی شدت منحنی بيشينه ،های مختلفمتناظر با نمونه

 :کنيمرسم می 5در شکل را تابشی بر حسب انرژی دمش 

 
های رشد نمونهی تابشی بر حسب انرژی هر پالس پمپ برای منحنی شدت قله: 5 شکل

 موالر نيترات روی.  12/0و  08/0، 06/0متفاوت های داده شده با غلظت

های نهنمو برایآستانه انرژی مقادیر ، 5ز شکل با استفاده ا

يب به ترت ؛متفاوت الکتروليتهای رشد داده شده با غلظت

ژول بر پالس به دست ميلی 5/3و  7/2، 2/3تقریباً برابر با 

ی شدت تابشی بر حسب انرژی منحنی بيشينه .یدآمی

ی رشد داده نمونهمد تابشی دوم برای  متناظر با ،دمش

 6در شکل نيز موالر نيترات روی  12/0 غلظتشده با 

 ت دمش آستانه، شد6 از روی شکلنشان داده شده است. 

 12/0 ی رشد داده شده با غلظتبرای مد دوم در نمونه

ژول بر پالس به ميلی 7/3موالر نيترات روی تقریباً برابر با 

 .آیددست می
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 س پمپ متناظر با مد تابشیهر پال ی تابشی بر حسب انرژی: منحنی شدت قله6 شکل

 موالر نيترات روی. 12/0 ی رشد داده شده با غلظتنمونهمربوط به  اول

 شود با افزایش غلظتدیده می 5گونه که در شکل مانه

 ینمونه ی نوسان ليزری تصادفی در، آستانهالکتروليت

 نسبت به موالر نيترات روی 08/0 با غلظت رشد داده شده

 موالر نيترات روی 06/0 با غلظت رشد داده شده ینمونه

کنيم که در مشاهده می 1شکل  درکند. کاهش پيدا می

 موالر نيترات روی 08/0 با غلظتی رشد داده شده نمونه

موالر  06/0 با غلظتی رشد داده شده نمونه نسبت به

های تر و حجم حفرهی صفحات بزرگاندازه ،نيترات روی

 .شودتر میبيش ZnO  صفحاتکيل شده در بين خالی تش

ی حجم رنگدانهافزایش و  در نتيجه با افزایش پراکندگی

به ترتيب ميزان ضریب کيفيت و  ،هاقرار گرفته درون حفره

متناظر با هر  شود.تر میبيش های تصادفیکاواك یبهره

کاواك ليزری تصادفی نيز مدهای رزونانسی وجود دارند 

فراهم شدن شرط نوسان ليزری، ليزردهی  که در صورت

نابراین افتد. باتفاق می رزونانسیتصادفی در طول موج 

رشد داده شده با ی نمونه انتظار داریم که مقدار آستانه در

رشد ی نمونه نسبت به موالر نيترات روی 08/0 غلظت

تر باشد. کم موالر نيترات روی 06/0 داده شده با غلظت

 دهند در طيف تابشینتایج نشان میه گونه کهمان

 موالر نيترات روی 12/0 رشد داده شده با غلظتی نمونه

ها شی ظاهر شده است که شدت آنی تابدو قله ،(4)شکل 

رشد داده ی نمونه در طيف ی تابشیتک قلهنسبت به 

علت  .تر استکم موالر نيترات روی 08/0 شده با غلظت

دو مد ظاهر شده در طيف تابشی آن اشباع متقابل بين 

 موالر نيترات روی 12/0 رشد داده شده با غلظتی نمونه

ی نوسان کنيم که آستانهمشاهده میهمچنين  است.

 12/0 رشد داده شده با غلظتی نمونهبرای  مد اول ليزری

ها ، نسبت به سایر نمونه5در شکل  موالر نيترات روی

و رقابت بين  شباع متقابلا اثر. علت آن به استتر بيش

مالحظه  6طور که در شکل گردد. همانمدها بر می

رشد ی نمونهدر  دومکنيم انرژی دمش آستانه برای مد می

 7/3با برابر  موالر نيترات روی 12/0 داده شده با غلظت

 اولی مد ژول بر پالس است که تقریباً با آستانهميلی

تابشی به ازای ، تحول طيف 7است. در شکل  مساوی

، 4/5، 4، 6/2، 8/1، 98/0، 5/0های دمش مختلف انرژی

. در ميلی ژول بر پالس نشان داده شده است 27/8و  85/6

های به ازای انرژی دومکنيم که مد مشاهده می این شکل

 شود.در ساختار برانگيخته می اولهمراه با مد دمش کم 

زیاد بودن بنابراین اشباع مد اول توسط مد دوم، باعث 

 12/0 رشد داده شده با غلظتی ی این مد در نمونهآستانه

 شود.  ها میی نمونهنسبت به بقيه موالر نيترات روی

 

ربوط م: تغيير طيف تابشی با افزایش انرژی دمش بر حسب ميلی ژول بر پالس 7 شکل

 يترات روی.نموالر  12/0 ی رشد داده شده با غلظتنمونهبه 

 ریگیتیجهن -3
يف طبر روی غلظت الکتروليت را اثر تغيير در این مقاله، 

ی ليزردهی ليزر تصادفی ساخته شده بر تابشی و آستانه

بررسی کردیم. صفحات اکسيد  ZnOنانو صفحات اساس 

رشد  FTOهای روی به روش الکتروشيمی بر روی شيشه

ر به عنوان مراکز پراکننده د ZnOداده شدند. از صفحات 

ی محلول رنگدانهتصادفی استفاده کردیم. ليزرهای 

به کار رفت.  به عنوان محيط بهره نيز G6رودامين 

ت مدها به غلظ یطيف تابشی و آستانه کهمشاهده کردیم 

 ودنبر وابسته الکتروليت کامالً وابسته است. دليل این اث

  صفحات به غلظت الکتروليت است.  یو اندازه شکل

 سپاسگزاری
م پریا کشاورز که در انجا ا نيلوفر صادقی وهاز خانم 

 کنيم.می سپاسگزاری ،پژوهش حاضر ما را یاری نمودند
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بررسی  G6ی آلی رودامین ات اکسید تنگستن و رنگدانهدر این مقاله، به صورت تجربی گسیل لیزر تصادفی را از محلول شامل ذر –چکیده 

کنیم. نظر به اهمیت و کاربرد اکسید تنگستن در حسگرهای گازی، مواد الکتروکرومیک، الکترودهای نوری و سایر ابزارهای می

داریم، این کار برای اولین بار در  اپتوالکتریکی، این ماده را به عنوان مراکز پراکننده در محیط تصادفی انتخاب کردیم. تا جایی که اطالع

ی نیز بهره G6کنند. محلول رودامین شود. ذرات اکسید تنگستن بازخورد نوری را از طریق چند پراکندگی نور فراهم میاین مقاله انجام می

نمونه  نوریر برای برانگیختگی نانومت 532با طول موج  Nd-YAG ضربانیدوم لیزر  هماهنگکند. از را از طریق گسیل القایی تأمین می نوری

های ما نشان کنیم. نتایج بررسیتصادفی بررسی می ی لیزریرا بر روی آستانه 3WOکنیم. همچنین اثر تغییر غلظت ذرات استفاده می

آید. ت می، تابش لیزری تصادفی تک مد از نمونه به دسG6ی رودامین دهند که با افزودن ذرات اکسید تنگستن به محلول رنگدانهمی

گیریم. نتایج می اندازه 3WOهای مختلف ذرات های آماده شده شامل غلظتهمچنین مقدار شدت دمش آستانه را برای هر کدام از نمونه

 کند.ی لیزردهی تصادفی کاهش پیدا میدهند که با افزایش غلظت ذرات پراکننده، آستانهها نشان میگیریاندازه

 ليزرهای تصادفی. چند پراکندگی نور، ،اکسيد تنگستن -کليد واژه

Single mode random lasing emission from tungsten oxide particles 

dispersed in Rhodamine 6G solution 

Abbas Ghasempour Ardakani, Peymaneh Rafieipour 

Physics Department, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran  

Abstract- In this paper, we experimentally investigate the random lasing emission from tungsten oxide particles in Rhodamine 

6G solution. Due to the importance and applications of tungsten oxide in gas sensors, electrochromic materials, photoelectrodes 

and other optoelectrical devices, we choose this material as the scattering centers in random media. Up to our knowledge, it is 

for the first time that this work is done. Tungsten oxide particles provide optical feedback by multiple light scattering. Optical 

gain is provided by Rhodamine 6G solution through stimulated emission. For optical excitation of the sample, we use the 

second harmonic of Nd-YAG pulsed laser with the wavelength of 532 nm. Also we investigate the effect of the variation of 

WO3 particle concentrations on random lasing threshold. Our results show that single mode random lasing emission is achieved 

from the sample, by adding tungsten oxide particles to Rhodamine 6G solution. Also we calculate the threshold pumping energy 

for each of the prepared samples containing different concentrations of tungsten oxide particles. Calculated results show that 

by increasing the concentrations of the scattering centers, random lasing threshold is decreased. 

Keywords: tungsten oxide, multiple light scattering, random lasers. 

گسیل لیزر تصادفی تک مد حاصل از محلول ذرات اکسید تنگستن پخش شده در 

 G6ی رودامین رنگدانه

 پور اردکانی، پيمانه رفيعی پورعباس قاسم

 ی علوم، بخش فيزیکایران، شيراز، دانشگاه شيراز، دانشکده

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

250 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه -1

شوند. به ليزرهای تصادفی، ليزرهای بدون آینه ناميده می

در  نوری این علت که بر خالف ليزرهای معمولی، بازخورد

شود. بلکه چند پراکندگی نور ها توسط آینه تأمين نمیآن

الزم را برای نوسان ليزری نوری درون محيط بهره بازخورد 

سب مکانيزم ليزرهای تصادفی بر حکند. تصادفی فراهم می

ی ليزرهای تصادفی همدوس و بازخورد به دو دسته

شوند. بازخورد در ليزرهای بندی میناهمدوس تقسيم

و در ليزرهای تصادفی  تشدیدیتصادفی همدوس از نوع 

محيط فعال ليزرهای است.  تشدیدیناهمدوس از نوع غير 

 های آلی، پودرهای نيمه رسانا،تواند انواع رنگدانهتصادفی می

توليد نور [. 1های مایع، نقاط کوانتومی و... باشد ]کریستال

ليزر تصادفی اولين بار به صورت تئوری توسط لتوخوف در 

 [. اولين تابش ليزری تصادفی2پيش بينی شد ]1968سال 

به صورت تجربی مشاهده  1998نيز در سال  همدوس

اکسيد تنگستن به دليل حساسيت باال به نور،  [.3گردید ]

در برابر خوردگی  های خوب انتقال الکترون و پایداریگیویژ

ای های آبی اسيدی از اهميت بالقوهدر محلولنوری 

برخوردار است. کاربرد اکسيد تنگستن به عنوان نيمه 

در حسگرهای گازی، مواد الکتروکروميک،  nرسانای نوع 

الکترودهای نوری و سایر ابزارهای اپتوالکتریکی بسيار مورد 

ساخت ليزرهای تصادفی بر  بنابراینقرار گرفته است.  توجه

را بر روی ی جدیدی تواند دریچهی اکسيد تنگستن میپایه

در باز کند.  هافناوریکاربردهای ليزرهای تصادفی در این 

ی ليزر تصادفی را از محلول رنگدانه تک مد این مقاله، گسيل

که دهيم. تا جایی گزارش می 3WOآلی و ذرات پودری 

اکسيد ذرات  یاطالع داریم ساخت ليزر تصادفی بر پایه

نشده  گزارش در مقاالت داخلی و خارجی تاکنونتنگستن 

بر روی  3WOاست. همچنين اثر افزایش غلظت ذرات 

پژوهشی که در . کنيمبررسی می رای نوسان ليزری آستانه

تحقيقات در سایر تواند آغازگر دهيم میاین مقاله انجام می

 ی اکسيد تنگستن باشد.ی ليزرهای تصادفی بر پایهينهزم

 آماده سازی مواد و چیدمان آزمایشروش  -2

به رنگ زرد  (ultra-pure, Merck) پودر اکسيد تنگستناز 

ی رودامين رنگدانهپودر همچنين . کنيماستفاده میکم رنگ 

G6 ،و  %95با محتوای رنگ  محصول شرکت سيگما آلدریچ

به  در ليزر تصادفی به عنوان محيط بهره به رنگ قرمز تيره

نده سی اثر تغيير غلظت ذرات پراکنربه منظور بر. رودکار می

مجزا از هم شامل  ی ليزر تصادفی، سه محلولبر روی آستانه

موالر از  0216/0 و 0144/0، 0072/0 مختلف هایغلظت

ی موالر از رنگدانه 0048/0 غلظت ثابت واکسيد تنگستن 

 2در اتانول و اتيلن گليکول با نسبت حجمی  G6رودامين 

الزم به ذکر است که از اتانول و اتيلن  .کنيمآماده میرا  1به 

، %5/99و  %8/99خلوص  هایگليکول به ترتيب با درصد

 Merckو  کيميا الکل زنجانهای توليد شده توسط شرکت

اتيلن گليکول  گرانرویکه جایی  از آن .کنيممیاستفاده 

تر تر است بنابراین مقدار آن را بيشت به اتانول بيشنسب

درون محلول  3WOکنيم تا به این ترتيب ذرات انتخاب می

برای دست یابی به یک محلول همگن،  .دیرتر ته نشين شوند

ها را به مدت یک ساعت بر روی دستگاه ابتدا هر یک از آن

م استيرر )هم زن مغناطيسی( قرار داده و سپس به مدت ني

یک نمونه محلول شامل کنيم. ساعت نيز اولتراسونيک می

شود. نيز آماده میموالر  0048/0با غلظت  G6فقط رودامين 

را  هاآنهر کدام از ، مقداری از هاپس از آماده سازی محلول

دهيم و به این ترتيب یک بين دو الم ميکروسکوپ قرار می

 شود.ليزر تصادفی آماده می سلول

 ایشچیدمان آزم  -1-2
 کنيم:مشاهده میچيدمان آزمایش را  1شکل در 

 

 آزمایش. وسایل ای از محل قرارگيری و چيدمانوارهطرح: 1 شکل

، روزنه، Nd-YAG ضربانی به ترتيب ليزر ،چپ به راست از

 روزنه. از دهيممیقرار  دیگررا روبروی یک نمونه و عدسی

فاده بر روی نمونه است دمش یی لکهاندازه تنظيمبرای 

را بر روی نمونه متمرکز  دمشکنيم. عدسی نور ليزر می

-UVميکرون و نوع  200)قطر مغزی  نوری تاریک کند. می

VIS) آوری تابش ليزر تصادفی گسيل شده از نمونه را جمع

با  (HR-2000 Ocean Optics) سنج بينابکرده و به یک 

 تزویج تابش گسيلی به .دکنمنتقل مینانومتر  05/0دقت 

سپس شود. ی تار انجام میتار نوری توسط یک جفت کننده

سنج متصل است،  بيناببا استفاده از کامپيوتری که به 

شدت  گيریبه منظور اندازه کنيم.طيف تابشی را ثبت می

با  مترژولدستگاه یک از  نيز بر روی نمونه تابش ليزر دمش

استفاده  Gentecو ساخت شرکت  ژول ميکرو 1دقت 
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ی برای انتقال نور به ژول متر از یک تقسيم کننده .دشومی

 شود.استفاده می باریکه

 بحث و نتایج آزمایش -2-2
را در برابر  موالر اکسيد تنگستن 0216/0 محلولابتدا ما 

با طول موج  Nd-YAG ضربانیدوم ليزر  هماهنگتابش 

 10نانو ثانيه و نرخ تکرار  10نانومتر، پهنای زمانی  532

اثر افزایش انرژی دمش را بر روی طيف دهيم و یهرتز قرار م

های دمش به ازای انرژی نتيجهکنيم. بررسی می تابشی آن

ميلی ژول بر  27/8و  85/6، 4/5، 4، 6/2، 8/1، 98/0، 5/0

 نشان داده شده است: 2در شکل  ضربان

 

طيف گسيل بر حسب طول موج با افزایش انرژی دمش برای محلول  تحول: 2شکل 

 .3WO موالر 0216/0

طيف تابشی  ،های دمش کمکنيم در انرژیمشاهده می

ی تابشی است. با افزایش انرژی دمش، بسيار پهن و فاقد قله

فعال باریک  حيطی مرکزی ممنحنی تابشی به طرف قله

افتد. شده و گسيل خود به خودی تقویت شده اتفاق می

گاه شود، آنتر زمانی که انرژی دمش از مقدار آستانه بيش

شود در طيف گسيلی ظاهر می با پهنای کمی تابشی یک قله

طول شود. تر میبيش ،که شدت آن با افزایش انرژی دمش

 ،ضربان ژول برميلی 4به ازای انرژی دمش موج مرکزی آن 

برابر  (FWHM) نانومتر و پهنا در نصف بيشينه 576برابر با 

 . باشدمینانومتر  5/5با 

 

ی تابشی بر حسب قله ینحنی شدت بيشينه و پهنا در نصف بيشينهم: 3 شکل

 .3WOموالر  0216/0 ، برای محلولدمش ضربانانرژی هر 

ی تابشی گيری شدت دمش آستانه متناظر با قلهبرای اندازه

ی تابشی را بر حسب ظاهر شده، منحنی شدت بيشينه

 ی(. همچنين، پهنای قله3کنيم )شکلانرژی دمش رسم می

نشان  3تابشی بر حسب انرژی ضربان دمش را در شکل 

های حاصل از آزمایش و خط ها متناظر با دادهدایره ایم.داده

مشاهده های تجربی است. چين نيز برازش نمودار به داده

انرژی شدت تابشی با افزایش افزایش  که روند کنيممی

ناگهان با شيب  به بعد،یک انرژی دمش مشخص از  ،دمش

انرژی دمش  ،انرژی دمشاین  .افتداتفاق میتری بيش

مقداری از انرژی دمش است که به ازای  نام دارد و آستانه

ی الزم فراهم شده و نوسان ليزری برای مد آن، بهره

آستانه را تقریباً برابر شدت دمش ما  دهد.رخ می تشدیدی

 همچنين. آوریممیبه دست  ضربانبر  ميلی ژول 8/0با 

ی پهنای قله ،آستانهکنيم که در انرژی دمش یمشاهده م

دانيم گونه که مییابد. همانتابشی خيلی سریع کاهش می

ی در پهنای قلهسریع در شدت و کاهش ناگهانی افزایش 

از رخدادن نوسان ليزری هستند. بنابراین  تابشی دو مشخصه

 ی مورد بررسی که حاویگيریم که در نمونهما نتيجه می

 تصادفی است، نوسان ليزری 3WO از موالر 6021/0غلظت 

دست آمده از هر ه ی بهمچنين آستانه اتفاق افتاده است.

 ی بعددر مرحله بر هم منطبق است. 3دو منحنی در شکل 

را  3WOو فاقد ذرات  G6رودامين موالر  0048/0ی نمونه

به  دهيم و تابش فلوئورسانس حاصل راتحت دمش قرار می

 کنيمثبت می ضربانژول بر ميلی 4مش ازای انرژی د

 :(4)شکل

 
 ی آلیفقط رنگدانه موالر 0048/0: طيف گسيل بر حسب طول موج برای محلول 4 شکل

 .ضربان ژول برميلی 4و به ازای انرژی دمش 

تقریباً برابر با برای تابش فلوئورسانس پهنا در نصف بيشينه 

 .باشدمیومتر نان 570نانومتر و طول موج مرکزی نيز  5/56

 3WOد زمانی که ذرات ندهنشان می ایج به دست آمدهنت

ی آلی وجود داشته باشند، محلول حاوی رنگدانه درون

ی تابشی بسيار باریک و شدت آن نيز بسيار زیاد پهنای قله

به محلول،  3WOبه عبارت دیگر با افزودن ذرات  شود.می

بيشينه نيز برابر افزایش و پهنا در نصف  13شدت تابشی 

این افزایش در شدت  کند. برابر کاهش پيدا می 11تقریباً 
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. در این داده شده است نشان 5و کاهش در پهنا در شکل 

نانومتر مربوط  532ی مشاهده شده در طول موج شکل، قله

ساختار به کار رفته  نوریاست که برای دمش  دمشبه موج 

 است.

 
برای  ضربانژول بر ميلی 4ای انرژی دمش ه ازطيف گسيل بر حسب طول موج ب: 5 شکل

 . )منحنی قرمز( هاو فاقد آن)منحنی آبی(  3WOرات ذی حاوی محلول رنگدانه

گيریم که تابش ليزری تصادفی به دست بنابراین نتيجه می

به دليل وجود ذرات  3WOموالر  0216/0آمده از محلول 

3WO است که افتد. علت فيزیکی این پدیده آن اتفاق می

در محيط بهره باعث چند پراکندگی نور  3WOوجود ذرات 

نظمی در ساختار تصادفی و شود. هرچه ميزان بیمی

تر پراکنده شده و تر باشد، نور نيز بيشای بيشکاتوره

ماند. تری را درون محيط بهره باقی میبنابراین زمان بيش

ار نظمی ساختشود. ميزان بیتر تقویت میدر نتيجه بيش

درون  3WOتصادفی وابسته به ميزان و موقعيت ذرات 

محيط بهره است. بنابراین نوری که وارد یک ساختار 

شود، ممکن است در برخی نظمی زیاد میتصادفی با بی

نواحی دورن محيط جایگزیده شود و به دام بيفتد. این 

متناظر  .نامندنواحی را اصطالحاً کاواک ليزری تصادفی می

اک تصادفی، تعدادی مد تشدیدی برای ساختار با هر کاو

ی کافی زیاد شود که تصادفی وجود دارد و اگر بهره به اندازه

گسيل ليزر گاه ها غلبه کند، آنهای متناظر با کاواکبر افت

 افتد.های رزونانسی اتفاق میتصادفی در فرکانس

 
های برای محلول دمش ضربانبر حسب انرژی هر  ی تابشیمنحنی شدت قله: 6 شکل

 .3WO موالر 0216/0و  0144/0، 0072/0

را بر  3WOها، اثر تغيير غلظت ما در بخش بعدی از بررسی

کنيم )شکل ی گسيل ليزر تصادفی بررسی میروی آستانه

باعث کاهش  3WOکنيم که افزایش غلظت مشاهده می(. 6

گيری شده به ترتيب برای هی اندازشود. آستانهمی آستانه

برابر  3WO موالر 0216/0و  0144/0، 0072/0های حلولم

هرچه غلظت  .است ضربانژول بر ميلی 8/0و  8/1، 2/3با 

تر تر باشد، نور بيشدرون محيط بهره بيش 3WOذرات 

های شود و به این ترتيب ضریب کيفيت کاواکپراکنده می

کند. بنابراین در تصادفی شکل گرفته نيز افزایش پيدا می

 گسيل ليزری ، آستانهی الزمفراهم شدن بهره صورت

نتایج به دست آمده نشان  کند.تصادفی نيز کاهش پيدا می

 0216/0ی نمونه در تشدیدیدهد که ضریب کيفيت مد می

است. بنابراین تر بيشها نسبت به سایر نمونه 3WOموالر 

در یک انرژی  ی تابشی آن نيزانتظار داریم که شدت قله

ی تابشی نسبت به قله ،ی ثابت و معين()بهره دمش ثابت

تر بيش 3WO موالر 0144/0و  0072/0های نمونهمتناظر با 

توانيم مشاهده به خوبی می 8باشد. این نتيجه را در شکل 

 کنيم:

 
، ضربانژول بر ميلی 85/6: طيف گسيل بر حسب طول موج به ازای انرژی دمش 8شکل 

 .3WOهای مختلف با غلظت یهاحاصل از محلول

 گیرینتیجه -3
 3WOی ذرات پودری در این مقاله، یک ليزر تصادفی بر پایه

برای  Nd-YAG ضربانیدوم ليزر  هماهنگساخته شد. از 

های ما ساختار استفاده کردیم. نتایج بررسی نوریدمش 

های حاوی تابش ليزری تصادفی را از محلولتک مد گسيل 

داد. همچنين نشان می G6 ی رودامينو رنگدانه 3WO ذرات

ی مشاهده کردیم که افزایش غلظت ذرات پراکننده آستانه

 دهد.نوسان ليزری تصادفی را کاهش می
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( سنتز شده از طریق کندگی لیزری در مایع مورد بررسی قرار 2ذرات اکسید مس )نواله خواص ساختاری و نوری نادر این مق –چکیده 

 ، به عنوان محیط اکسیدکننده، و با استفاده ازvol%10 گرفته است. نانوذرات به وسیله کندگی ورقه مس خالص در محلول آب اکسیژنه 

سنتز  mJ/pulse350 و انرژی  هرتز 10 و نرخ تکرار هینانوثان 10تپ  ینانومتر، پهنا 1064با طول موج  Ce:Nd:YAG زریل یهماهنگ اصل

 و( FTIR) وریهف بدیلت یجنسفیط، (XRD) کسیپراش پرتو افاز و ساختار بلوری نمونه از طریق  دقیقه بود. 30دهی زمان تابش اند.شده

و رامان تشکیل نانوذرات  FTIRهای طیف .دهددر ماده تولید شده نشان می را Cu/CuOوجود دو فاز  XRDالگوی  رامان بررسی شده است.

CuO گسیل میدانی ی روبش یالکترون کروسکوپیمتصویر  کنند.را تایید می(FESEM)  دهد. را نشان می شکل ساختارهای پولکینانوسنتز

سنتز شده با نانوذرات  است. ماده سنتز شده برای eV2/2 گاف انرژی حدود دهنده ( نشانUV-Visibleفرابنفش )/یمرئبررسی طیف جذب 

    مختلف باشد. یدر کاربردها دیجذب نور خورش یآل برا دهیا ستیفوتوکاتال کیتواند یم یمرئ یتوجه به دارا بودن گاف انرژ

 آب اکسيژنه(، 2مس ) دياکس اگ،ی -وميمنئودی– ومیسر ،یزريل یکندگ -کليد واژه

Investigation of optical properties of laser ablated copper (II) oxide 

nanoparticles 

Hajar Azadi, Hossein Dizajghorbani Aghdam, Marzieh Esmaeilzadeh and Rasoul Malekfar 

Atomic and Molecular Physics Group, Department of Physics, Tarbiat Modares University,  

Abstract- In this paper, structural and optical properties of copper (II) oxide nanoparticles, synthesized by pulsed laser ablation 

in liquid, have been investigated. Nanoparticles have been synthesized using ablation of pure copper in 10 vol% hydrogen 

peroxide solution, as an oxidizing media, using the fundamental wavelength (1064 nm) of a pulsed Ce:Nd:YAG laser with 10 

ns pulse duration operated at a repetition rate of 10 Hz and laser pulse energy of 350 mJ/pulse. The ablation time was 30 

minutes. Phase and crystalline structure of the sample were studied with X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared 

(FTIR) and Raman spectroscopy. XRD pattern indicates that the product material is in two phases (Cu/CuO). FTIR and Raman 

spectra confirm the formation of CuO nanoparticles. Field emission scanning electron microscopy (FESEM) image of the 

sample shows synthesis of flake-like nanostructures. The UV-Vis absorption investigation shows that the synthesized material 

has a band gap of about 2.2 eV. The visible band gap energy makes the product material an ideal photocatalyst to harvest solar 

radiation for various applications. 

Keywords: Laser ablation, Ce: Nd: YAG, Copper Oxide (II), Hydrogen peroxide 

 ( سنتز شده از طریق کندگی لیزری2بررسی خواص نوری نانوذرات اکسید مس )

 زاده و رسول ملک فر لياسماع هياقدم، مرض یزجقربانید نيحس ،یهاجر آزاد

 14115-175 یمدرس، تهران صندوق پست تيدانشگاه ترب ه،یدانشکده علوم پا ک،یزيبخش ف ،یو مولکول یاتم کیزيگروه ف
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 مقدمه -1

های وسيعی که در با توجه به کاربرد ،یفلز یهادياکس

سازی مغناطيسی، ذخيره هایابزارمختلف مانند ی هازمينه

مورد ، دارند زوريکاتالتبدیل انرژی خورشيدی، الکترونيک و 

با توجه  ،یفلز دياکس یهانانوساختار یاز طرف توجه هستند.

 یمنحصر بفرد یکیزينسبت سطح به حجم باال و خواص فبه 

در این  .انددهند، مورد توجه قرار گرفتهکه از خود نشان می

های مس به دليل در دسترس بودن و سمی ميان اکسيد

آنها انتخاب مناسبی به شمار و زیست سازگار بودن نبودن 

  .[1] روندمی

با   pنوع ذاتی رساناییک نيم( CuO( )2اکسيد مس )

الکترون ولت  2/1 باریک( gE) انرژیميلی و گاف ساختار تک

جذب باالی با توجه به  ،اکسيد فلزیاین نانوذرات  باشد.می

ور کاتاليز، تبدیل انرژی خورشيدی هایکاربرددر ، نور مرئی

مورد  عفونی کنندگیميکروبی و ضدضدخاصيت ، نوری

های مختلفی مانند: روش .[2،3] اندتوجه قرار گرفته

رسوب بخار شيميایی  ،[5]ت الکترونشس، [4]وترمال الک

 به کار گرفته شده CuOو ... برای ساخت نانوذرات  ،[6]

 . است

برای  سنتز تميزروش کندگی ليزر تپی در مایعات یک روش 

مضر  توليد مواد با خلوص باال و بدون ایجاد پسماندهای

کنش تپ ليزر با ماده، تبخير آن، تيجه برهمن. باشدمی

ها، تشکيل و انبساط پالسما و در ونها و یشدن اتمکنده

ذرات توزیع اندازه و تراکم شکل،  نانوذراتی با نهایت سنتز

 با بهينه کردن برخی پارامترهای مؤثر می باشد.قابل کنترل 

 با روش کندگی ليزر تپی بر، CuOذرات نانو در این پژوهش

 10( 2O2Hمحلول آب اکسيژنه )ورقه مسی خالص در ی رو

ی ليزر تپ nm 1064 با طول موج ، تحت تابشدرصد

Ce:Nd:YAG وری و ساختاری های نویژگی وشدند  سنتز

  .شدبررسی  آنها

 یابیو مشخصه ساخت نانوذرات روش -2

به عنوان  98/99ورقه مس خالص % ساخت نانوذرات یبرا

 محلول آب اکسيژنهليتر ميلی 8 یظرف حاو کیدر هدف 

vol% 10 زريل پرتو .قرار داده شد Ce:Nd:YAG  به طول

نانوثانيه  10 تپو زمان  Hz 10 و فرکانس nm 1064 موج

همگرا به  یعدس کیتوسط تپ هر بر  mJ 350 و انرژی

بعد از  .هدف متمرکز شد یرو متريسانت 10یفاصله کانون

 به محلول کلوئيدی نارنجی رنگی یزريتابش ل قهيدق 30

ساعت در دمای اتاق  24به دست آمده محلول  .دست آمد

یابی زیر هود خشک شد و پودر حاصل به منظور مشخصه و

 استفاده شد. 

-UV) فرابنفش /یجذب مرئ یسنجفيط یهاروش

Visibleهیفور لی(، تبد ( مادون قرمزFTIR رامان، پراش ،)

 ليگسی روبش یالکترون کروسکوپي( و مXRD) کسیپرتو ا

سنتز شده  یهانمونه یابیمشخصه ی( براFESEM) یدانيم

-از طيف هانمونه یجذب فيط بررسی یبرا ده شدند.استفا

 استفاده شد. T80+ مدل UV-Vis PG Instruments سنج

با دستگاه  کسیپراش اشعه ابررسی ساختار فازی به وسيله 

XRD مدل  پسيليفXpert  با المپ انجام شد. الگوی پراش

 90تا  10در محدوده زاویه  78897/1با طول موج  کبالت

نوع پيوندهای تشکيل  به دست آمد. 02/0گام  و با اندازه

به  FTIRفاده از طيف شده و ساختار مولکولی نيز با است

طيف و  Shimadzu 4300سنج مدل دست آمده از طيف

 Almegaرامان مدل  سنجفطيرامان به دست آمده از 

Thermo Nicolet نييبه منظور تع نيهمچن. سی شدبرر 

مدل  FESEMاز دستگاه  ( ذراتی)مورفولوژ یشناسختیر

MIRA3TESCAN-XMU .استفاده شد 

 نتایج و بحث -3

برای شناسایی فاز و ساختار  Xررسی الگوی پراش اشعه ب

انجام بر روی پودر حاصل از نمونه بلوری ماده سنتز شده 

نمونه سنتز پودر حاصل از  Xالگوی پراش اشعه  1شکل شد. 

-004-0836 که با الگوی  استاندارد دهدشده را نشان می

مربوط به اکسيد مس  00-048-1548مربوط به مس و  00

( 2مس ) ديمس و اکس وجود دو فاز بيانگرخوانی دارد و هم

ميلی با ساختار تک CuOفاز  باشند.یمدر ماده سنتز شده 

و  38˚( واقع در زوایای 1 1 1( و )1 1 0و صفحات اصلی )

( 1 1 1) مکعبی و صفحات اصلیبا ساختار  Cuو فاز  45˚

 قابل شناسایی است. 59˚و  51˚ زوایای واقع در( 2 0 0و )

 1 -1های مربوط به صفحات )قلهکاهش قابل توجهی در 

 ها. حذف این قلهشوددیده می اکسيد مس (0 0 2( و )1

 ای نمونه باشد.نانوصفحه تواند ناشی از ساختارهای می

ودن دهنده کوچک بنشانهای الگوی پراش شدگی قلهپهن
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     ها در نمونه است.اندازه بلورک ميانگين

 
 یتپ زريبا ل نانوذرات ساخته شده X پراش اشعه : الگوی1شکل 

کند، یبه ورقه مس برخورد م یزريل کهیکه بار یدر واقع زمان

که خروج توده  یرود به طوریسطح مس باال م یدما

محصور  عیافتد. وجود مایاز سطح آن اتفاق م ییپالسما

دما و فشار توده پالسما  شی( باعث افزا2O2Hکننده )محلول 

 نيب ییايميش یهاواکنش یبرا یمناسب طيشود و محیم

-کند. همانیکننده فراهم مدياکس عیکنده شده و ما تذرا

ها واکنش نیکند، محصول ایم دیيتا XRD یطور که الگو

 هستند. Cu/CuOکامپوزیتی نانوذرات 

 
 υhبر حسب  )υh(2نمونه و منحنی  isV-UVجذب  طيف: 2شکل 

نشان داده شده  2در شکل سنتز شده طيف جذبی نانوذرات 

است،  nm 398است. طيف جذبی نانوذرات دارای پيکی در 

باشد. با می CuOکه مربوط به پيک مشخصه نانوذرات 

بر  )υh(2استفاده از طيف جذبی و روش تاوک نمودار 

رات رسم شده است. محل تقاطع خط برای نانوذ (hυ)حسب 

، که با روش xمماس بر بخش خطی این منحنی با محور 

را برای  eV 2/2یابی به دست آمده است، گاف انرژی برون

دهد. گاف انرژی نانوذرات با نانوذرات سنتز شده نشان می

تر از گاف انرژی توجه به آثار کوانتومی ناشی از اندازه بزرگ

 ماده حجمی است.

ثبت و رای بررسی ساختار تشکيل شده طيف رامان نمونه ب

-طيف رامان به دست آمده را نشان می 3شد. شکل  ضبط

سنتز شده دارای سلول واحد با ساختار  CuOنانوذرات  دهد.

6ميلی و متعلق به گروه فضایی تک
h2C این ساختار باشدمی .

ارنی قمد فونونی نوری با عناصر ت 9دارای 

gB2+g+AuB5+uA4  است، که در بين آنها تنها سه مد

gB2+gA حساس باشند که دارای تقارن ارتعاشی باالیی می

در طيف رامان به دست  [7]رامان هستند.سنجی طيفبه 

 cm-1 هایپيک و gAمربوط به مد  cm 259-1 پيکآمده 

گونه ولی هيچ هستند، gBمربوط به مدهای  617و   322

 شود.هده نمیمشا O2Cuمد مربوط به ساختار 

 
 رامان به دست آمده از نانوذرات سنتز شده: طيف 3شکل 

تا  cm 400-1از نمونه  FTIRطيف  CuOبرای تایيد تشکيل 

نشان داده  4حاصل در شکل  FTIRطيف گرفته شد.  4000

های پيک 576و  cm 443 ،513-1هایشده است. پيک

هستند.   Cu-Oمربوط به ارتعاشات کششی  CuOمشخصه 

مربوط به  cm 1400-1های حاصل در محدوده کپي

است که بر سطح نانوذرات جذب  -O-Hارتعاشات خمشی 

به دليل گروه  cm 1600-1و در محدوده  اندشده

 .[8] هيدروکسيل هستند
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cm-1در ناحيه طيفی  به دست آمده از نانوذرات سنتز شده FTIR: طيف 4شکل 

 -4000

400 

 FESEMبا استفاده از شده نمونه آماده شناسیریخت

در سنتز شده  نمونه FESEMتصویر  5شکل بررسی شد. 

 گر. این تصویر نشاندهدمینشان را نانومتر  500 مقياس

، به طوری استشناسی پولکی شکل با ریختذرات سنتز نانو

. اندکوچک و با ابعاد مختلف تشکيل شدههای که نانو ورق

  اند.تصادفی مرتب شدهخورده و به طور ها پيچاین نانوپولک

 

 نانوذرات سنتز شده FESEMتصویر : 5شکل 

 

 گیرینتیجه -4

 طول موجبا استفاده از  اکسيد مسنانوذرات  پژوهش نیدر ا

 یو به روش کندگ Ce:Nd:YAG تپی زرينانومتر ل 1064

، به عنوان محيط %10محلول آب اکسيژنه در  یزريل

ن دهنده نشا FESEMتصویر . ندشدسنتز  اکسيدکننده،

 XRDالگوی باشد. شکل بودن نانوذرات سنتز شده میپولک

کند. این نانوذرات را تایيد می CuOو  Cuتشکيل دو فاز 

-می eV 2/2و گاف انرژی  nm 398 پيک جذب در دارای 

دارای سه پيک مشخصه مربوط به  FTIRباشند. طيف 

نيز دارای سه پيک مربوط رامان طيف و ارتعاشات کششی 

-می CuOرامان طيف سنجی های فونونی حساس به به مد

روش  بنابراین، کنند.را تایيد می CuOتشکيل باشد و هر دو 

تواند به عنوان روشی می 2O2Hکندگی ليزر تپی در محلول 

نانوذرات اکسيد مس  ای برای سنتزتميز، ساده و تک مرحله

 به کار رود.با گاف انرژی مرئی 
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 با کاواک بیرونی(QCLs) آبشاری کوانتومی هایلیزر الگوی عددی برای تحلیل یک در این مقاله بر اساس معادالت نرخ دو سطحی –چکیده 

(EC) پویا و ایستای یک  یهامشخصهبا استفاده از الگوی ارائه شده،  شده است. ارائهEC-QCL  نتایج نشان . اندشدهلیتحلمحاسبه و

مود بیرونی بر تابش مود داخلی  تابش ،)در مقایسه با کاواک داخلی( کاواک بیرونی یهافوتونبودن طول عمر  تربزرگبه دلیل  دهندیم

 ،باشدیمبیرونی  کاواک فیزیکی از طول متأثرخود ی کاواک بیرونی که هاوتونبا تغییر طول عمر ف توانیم. عالوه بر این، باشدیمغالب 

 .کنندیمبا نتایج تجربی منتشر شده مطابقت  در این مقاله نتایج حاصل از تحلیل گذرا نمود.تابشی لیزر را تنظیم  موجطول

 ، معادالت نرخ، کاواک بيرونی، ليزر آبشاری کوانتومیموجطولتنظيم پذیری  -کليد واژه

Analysis and simulation of static and dynamic characteristics of an 

external-cavity quantum cascade laser 

Sahar Farokh-zadeh1, Hossein Reza Yousefvand2, Mohammad Bahador Najafi3 

1,2,3 Faculty of Engineering, Department of Electrical Engineering, Islamic Azad University, Islamshahr branch, Tehran 

Abstract- Based on a two-level rate-equation approach a numerical model is presented here to analyze the external-cavity (EC) 

quantum cascade lasers (QCLs). Using the presented model, the static and dynamic characteristics of an EC-QCL are computed 

and analyzed. Simulated results show that due to the longer photon-lifetime in the EC (compared to the internal-cavity), the 

external emission mode dominates on the internal mode. Additionally, the laser wavelength can be tuned by the change of 

photon lifetime in the EC, which are determined by the physical length of EC. Transient results obtained from this work are in 

agreement with experiment data reported earlier.  

Keywords: External Cavity, Quantum Cascade Laser, Rate equations, Wavelength tenability. 

یک لیزر آبشاری کوانتومی با کاواک  و ایستای پویا یهامشخصه یسازهیشبتحلیل و 

 بیرونی

 3 نجفی بهادر محمد ،2 ، حسين رضا یوسف وند1سحر فرخ زاده

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر -دانشکده فنی مهندسی -الکترونيک گروه 3و2و1
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 مقدمه -1

 تک و دوقطبی ليزرهای دسته دو به هادی نيمه ليزرهای

 بر مبتنی دوقطبی ليزرهای. شوندیم تقسيم قطبی

ظرفيت  نوار یهاحفره و هدایت نوار یهاالکترون بازترکيب

ليزرهای تک  در حالی که ؛باشندیمدر شکاف باند انرژی 

قطبی در عملکرد خود تنها از یک نوع حامل استفاده 

 [. ليزرهای1] شوندیمتک قطبی ناميده  رو نیااز  ؛کنندیم

تک نيمه هادی جزء ليزرهای  (QCLs) آبشاری کوانتومی

از طریق  هافوتون، هاآنکه در  شوندیمقطبی محسوب 

کوانتومی نامتقارن  یهاچاهنواری در -گذارهای نوری درون

به خاطر ليزرهای آبشاری کوانتومی . [2] شوندیمتوليد 

 300تا  3) هاموجطول وسيعی از توليد نور در طيف

شناسایی گازها کاربرد فراوانی دارند و تنها  ميکرومتر( در

 قرمزمادونهستند که در محدوده باالی  یهادمهين یزرهايل

 .رنديگیم استفاده قرار مورد ینور مؤثر بعامن عنوان به

 (EC-QCL)با کاواک بيرونی  آبشاری کوانتومی هایليزر

فيدبک  با آبشاری کوانتومی هایمحدودیت تنظيم ليزر

، بنابراین در دنکنیمرا برطرف  (DFB-QCL) شدهعیتوز

 یاژهیوميان ليزرهای آبشاری کوانتومی از جایگاه 

دسته از ليزرهای برخوردارند. به منظور بهبود عملکرد این 

، هاآنایستا و پویای  یهامشخصهکنترل  وهادی  مهين

تحليل و شبيه سازی معادالت حاکم ضروری به نظر 

کوانتومی )مبتنی آبشاری در این تحقيق، یک ليزر  .رسدیم

با استفاده از الگوی ( InAlAs/InGaAs ختاربر یک سا

و تحليل شده است. در  یسازمدلاستاندارد معادالت نرخ 

 آبشاری بخش دوم این مقاله، تئوری حاکم بر ليزرهای

و نتایج در بخش  شودیمارائه با کاواک بيرونی  کوانتومی

 .شوندیمبحث سوم 

 

 لیزرهای آبشاری کوانتومی با کاواک خارجی -2

با  (DFB-QCLs) شده توزیع فيدبک با QCL ليزرهای

 در که ندشد ساخته 1998 سال در اتاق دمای عملکرد در

 ميتنظ محدودهاما  ؛[3هستند ] مفيد بسيار سنجی طيف

است که  تابشی ليزر طول موج %1 از مترمحدود و ک هاآن

. سازدیممحدود  یسنج فيط قاتيتحق یرا برا هاآن مزایای

و  اندشدهساخته  EC-QCLs حدودیتم نیغلبه بر ا یبرا

 DFB-QCL یک با سهیدر مقا EC-QCL یک یاصل تیمز

 ني. همچنباشدیم هاآن ترگسترده ميمحدوده تنظ

طول موج  نیها که در آن چند QCLنامتجانس  یساختارها

 یبه عنوان راه کنندیممنتشر  مختلف را در مراحل مختلف

ارائه ها  EC-QCL ميتنظ یمحدوده شتريب شیافزا یبرا

 EC-QCLمطالعه در این مقاله یک سيستم مورد . شده است

است طور تجربی ساخته شده  به 2001که در سال  است

نشان داده شده  EC-QCLمای کلی یک ن  1شکلدر .[4]

 شودیمفرستاده توری پرتو نور به کاواک بيرونی  در است.

 طورهمان .گرددیبرم QCL تقيم به تراشهبه طور مس سپس

از سه  EC-QCL ساختار که نشان داده شده است، یک

لنز یک ، اصلی شامل یک ليزر آبشاری کوانتومی مؤلفه

انتخاب  که به عنوان فيلتر (Grating)توری یک موازی ساز و 

تشکيل شده  ،کندیمدر سيستم عمل  طول موج کننده

 .تاس
 

 

 مورد مطالعه در این مقاله. EC-QCL نمای کلی: 1شکل 
 

 EC-QCLالگوی معادالت آهنگ در یک  -1-2

 و هاحاملسطحی بيان کننده دیناميک دو معادالت نرخ 

 : [5] شوندیمزیر تعریف  صورتبه هافوتون

 

𝑑𝑛3

𝑑𝑡
=

𝐽

𝑒
− [𝑆𝐹𝑃𝑔𝐹𝑃 + 𝑆𝐸𝐶𝑔𝐸𝐶](𝑛3 − 𝑛2) −

𝑛3

𝜏3
                                       

                                          

(1) 

𝑑𝑛2

𝑑𝑡
=

𝑛3

𝜏32

−
𝑛2 − 𝑛2

𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚

𝜏2

+ [𝑆𝐹𝑃𝑔𝐹𝑃 + 𝑆𝐸𝐶𝑔𝐸𝐶] × 

(𝑛3 −

𝑛2)                                         

                                    (2) 

𝑑𝑆𝐹𝑃

𝑑𝑡
=

𝑐

𝑛
((𝑁𝑃𝑔𝐹𝑃(𝑛3 − 𝑛2) − 𝛼𝑡𝑜𝑡

𝐹𝑃 )𝑆𝐹𝑃 +

𝛽
𝑛3

𝜏𝑆𝑃
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(3) 

𝑑𝑆𝐸𝐶

𝑑𝑡
=  

1

𝜌𝑐𝑎𝑣

𝑐

𝑛
((𝑁𝑃𝑔𝐸𝐶(𝑛3 − 𝑛2) − 𝛼𝑡𝑜𝑡

𝐸𝐶 )𝑆𝐸𝐶 + 

𝛽
𝑛3

𝜏𝑆𝑃
                                     

                                             

(4) 

 سطحیچگالی  معرف به ترتيب 2nو  3n، (4) - (1)در روابط 

 طول 2τ و 3τ ليزر، یو پایين ئیباال سطوح انرژیدر  هاحامل

واهلش  زمان 32τ ،پائين و باالترازهای  در هاحامل عمر

 ،باشدیم پائينی سطح به باالئی سطح از فونونی حامل

𝑛2
𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚  در سطح پائينی  هاحاملمعرف جمعيت غير تعادلی

بيانگر زمان تابش  SPτو  یخود به خود ضریب تابش βليزر، 

چگالی معرف به ترتيب  ECSو  FPS ،باشدیم یخودخودبه

 .باشندیممودهای کاواک داخلی و کاواک بيرونی  ریشار نو

به ترتيب معرف بهره نوری مودهای  ECgو  Fg در ادامه

بيانگر سرعت  c/n ،باشندیمکاواک داخلی و کاواک بيرونی 

معرف ضریب شکست نور در داخل  nنور داخل کاواک )

کاواک بيرونی نسبت طول مسير نوری  معرف 𝜌𝑐𝑎𝑣 ، کاواک(

بيانگر تعداد طبقات  PNو  باشدیمبه کاواک داخلی ليزر 

𝛼𝑡𝑜𝑡 . در نهایتباشدیمآبشاری استفاده شده در ليزر 
𝐹𝑃  و

𝛼𝑡𝑜𝑡
𝐸𝐶  به ترتيب معرف تلفات کل مود تابشی کاواک داخلی

طول عمر  قابل ذکر است .باشندیمو کاواک بيرونی 

کاواک بيرونی با تلفات کل کاواک بيرونی رابطه  یهافوتون

 توانیمعکس دارد، بنابراین با افزایش طول کاواک بيرونی 

تلفات کل و درنتيجه طول عمر فوتون کاواک بيرونی را 

 د.تعيين کر
 

 نتایج و بحث -3

توان خروجی مودهای تابشی بيرونی و درونی  2ر شکلد

ليزر مورد مطالعه در حالت ماندگار نمایش داده شده است. 

 باشدیم A 1.9جریان آستانه ليزر حدود  شودیممالحظه 

از بازده  تربزرگو بازده کوانتومی مود تابشی بيرونی بسيار 

)توجه داشته باشيد:  باشدیمکوانتومی مود تابشی داخلی 

مود  توان مود بيرونی در محدوده چند ميلی وات و توان

 .در محدوده زیر یک ميکرو وات توليد شده است( درونی

در  هاحامل)الف( تغييرات زمانی چگالی حجمی  3در شکل 

ليزر در پاسخ به  (Level 2)و تراز پائين  (Level 3)تراز باال 

نشان داده شده  A 1.9ا دامنه یک جریان تزریقی پالسی ب

توليد شده  یهافوتون)ب( چگالی حجمی  3شکل است. در 

در مود بيرونی و مود داخلی نمایش داده شده است. با توجه 

به اینکه جریان تزریقی کمی باالتر از آستانه ليزر انتخاب 

از تراز باالی ليزر به تراز  هاحاملشده است، ميزان ریزش 

)ب( به  4 )الف( و 4 . در شکلباشدینم پائين قابل رویت

)در ترازهای باال و پائين( و  هاحاملترتيب تغييرات زمانی 

تابشی )در مودهای بيرونی و  یهافوتونتغييرات زمانی 

)باالتر از  A 2.3به ازای یک جریان تزریقی با دامنه  درونی(

 مالحظهنمایش داده شده است. جریان آستانه ليزر( 

در لحظات اوليه اعمال پالس مود درونی شروع  گرددیم

اما در انتها مود تابشی بيرونی غالب  باشدیمکننده تابش 

غلبه نمودن مود تابشی بيرونی بر مود تابشی درونی  .شودیم

بودن طول عمر  تربزرگمستقيم به  طوربه توانیمرا 

 یهافوتونبيرون کاواک نسبت به طول عمر  یهافوتون

 اک نسبت داد.درون کاو
 

 

 

: مشخصه توان بر حسب جریان تزریقی در مودهای تابشی 2شکل

 بيرونی و درونی.
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در ترازهای باال و پائين  هاحاملتغييرات زمانی چگالی )الف(  : 3شکل

به ازای یک  بيرونی و درونی مودهای تابشیتغييرات زمانی  ليزر و )ب( 

 .)متناظر با جریان آستانه ليزر( A 1.9 پالس جریان با دامنه 

 

در ترازهای باال و پائين  هاحامل)الف( تغييرات زمانی چگالی  : 4شکل

به ازای یک  بيرونی و درونی مودهای تابشیليزر و )ب(  تغييرات زمانی 

 .)باالتر از جریان آستانه ليزر( A 2.3  پالس جریان با دامنه

 

با تغيير طول فيزیکی کاواک بيرونی  توانیمقابل ذکر است، 

 یهافوتونتلفات کاواک بيرونی )و در نتيجه طول عمر 

تغيير طول کاواک  که یآنجائاز کاواک بيرونی( را تغيير داد. 

تغيير طول ، گرددیمبه تغيير طول موج تابشی ليزر منتج 

مستقيم به تنظيم پذیری طول موج تابشی  طوربهکاواک 

نتایج گذرای حاصل از  .شودیمنتومی ختم ليزر آبشاری کوا

مطابقت می  [6] در با نتایج تجربی منتشر شدهاین مقاله 

 کند.

 گیرینتیجه -4

یک الگوی  ،با استفاده از الگوی استاندارد معادالت نرخ

 عددی برای تحليل و شبيه سازی ليزرهای آبشاری

حالت  یهامشخصه .شدبا کاواک بيرونی ارائه  کوانتومی

 نتایج .محاسبه و تحليل گردیدليزر ماندگار و حالت گذرای 

توان نوری حاصل از  دهندیمنشان  حاصل از شبيه سازی

و  کندیممود تابشی بيرونی بر توان نوری مود درونی غلبه 

بودن طول عمر  تربزرگبه  توانیمعلت این غلبه را 

زر نسبت کاواک بيرونی نسبت به کاواک درونی لي یهافوتون

با تغيير طول  در این دسته از ليزرهای کوانتومی داد. لذا

 .طول موج تابشی ليزر را تنظيم نمود توانیمکاواک 
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 وزنی هاینسبتدر  lF/AiHT:PCBM/BCP/L3P/3ITO/MoOبا ساختار  با پیوند ناهمگون حجمی فتوولتاییک پلیمری یهاسلول مقالهدر این -کیدهچ

 HT:PCBM3P پلیمری با الیه فعال یهاسلول، در ناحیه فعالمواد  این وزنیهای نسبتاثر تغییر  به منظور بررسی. ساخته شد HT:PCBM3Pاز  یمتفاوت

، ضریب جریان مدار کوتاه، ولتاژ مدار باز از قبیلها سلول فتوولتاییکپارامترهای  .نداخته شدس 1: 6/0، 1 :8/0، 1: 5/1  ،1: 1ی نسبت وزن چهار در

با نسبت  شدهساختهکه سلول  حاکی از آن است هابررسی نتایج و گرفتند.قرار  لیوتحلهیتجزمورد تعیین و  نیز هاسلول بازده تبدیل توان و یپرشدگ

  تعیین شد.بهینه حامل بار حاکم بر سلول  انتقالولتاژ سلول، مدل -پایان با استفاده از منحنی جریاناز عملکرد بهتری برخوردار است. در  1:1وزنی

 بازده تبدیل توان، انتقال حامل بارپیوند ناهمگون حجمی، سلول فتوولتاییک پلیمری،  :لمات کلیدیک

The effect of weight ratios of Conjugated Polymers in the active layer of the 

bulk heterojunction photovoltaic cell 
 

 
1,2manianioleSishtasb V, *1,2Ghasemi, Mohsen 1hafaeiKivani D aharS 

Department of Physics, Faculty of Sciences, Shahrekord University, P.O. Box 115, Shahrekord, Iran1 

University, 8818634141 Shahrekord, Iran Nanotechnology Research Center, Shahrekord2 

 

 

 
Abstract-In this paper, bulk heterojunction polymer photovoltaic cells with structure of ITO/MoO3/P3HT: PCBM /BCP/LiF/Al 

were fabricated in different weight ratios of P3HT: PCBM. In order to investigate the effect of changing the weight ratios of 

these materials in the active layer; polymeric cells with active layer of P3HT:PCBM were prepared in four weights ratio of 1:1, 

1:1.5, 1:0.8 and 1:0.6. The photovoltaic parameters of the cells, such as short circuit current, open circuit voltage, fill factor 

and power conversion efficiency, were also determined and analyzed. The results show that the cell with a 1:1 weight ratio has 

better performance. Finally, by using the voltage-current curve, the transport mechanisms of charge carriers in optimized cell 

was determined.  

Key words Bulk heterojunction, polymeric photovoltaic cell, power conversion efficiency, charge carrier
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 مقدمه -1

ای است که در آن انرژی خورشیدی پدیده فوتوولتاییک

های سلول .شودمیجذب و به الکتریسیته تبدیل 

قطعات الکترواپتیکی هستند که بر  ازجمله فوتوولتاییک

 فوتوولتاییک هایسلولامروزه  .کنندهمین اساس کار می

کم، ساخت آسان و قابلیت ساخت روی سطوح  آلی با هزینه

پلیمری عالوه بر  هایسلول .اندگرفته قرار توجه موردبزرگ 

آلی را  هایحاللدر ،  قابلیت حل شدن ذکرشده هایمزیت

 ریپذانعطاف را خورشیدی هایسلولدارند که تهیه نیز 

که بیشترین مطالعات  ساختارهایییکی از  .]1[ندکمی

پایه روش اتصاالت  ، براست تاکنون روی آن صورت گرفته

رساناهای پلیمری ناهمگون حجمی است که در آن نیم

 .کنندیم عملگیرنده  عنوانبه هافولرندهنده و  عنوانبه

HT:PCBM3P (60-فنیل-(6و6: )هگزیل تیوفن-3پلیC-

بر پایه مواد فعال  نیترمعروفاز بوتریک اسید متیل استر( 

 پیوند ی تشکیل. برا]2[ندیآیم به شمار مزدوج هایمریپل

)در این  الکترون یگیرنده ماده حجمی ناهمگون

 ترکیب هم با (HT3P) دهندهماده و  (PCBM پژوهش

این نوع پیکربندی منجر به بهبود کارایی سلول  .شوندیم

 ند تبدیل نور به الکتریسیتهآیفر. ]3[خواهد شد فتوولتاییک

تولید یک و  تونوجذب ف شامل فتوولتاییکسلول  توسط

 جدایی ،اکسایتون پخش (،اکسایتون) حفره-الکترونجفت 

 به رسانامینبار از درون  یآورجمع تیدرنها وبار  انتقالو 

پلیمرهای  ترکیب. ]4[استه مربوطالکترودهای  سمت

ها یک روش مانند فولرن هاییمزدوج با الکترون گیرنده

به  دشدهیتولهای اکسیتون تجزیهجهت  آمدخیلی کار

های بار آزاد است. مطالعات فیزیکی نشان داده است حامل

تر خواهد هایی خیلی سریعترکیبکه انتقال بار در چنین 

اصولی فرآیند تزریق بار برای بررسی  شناخت .]5[بود

عملکرد سلول خورشیدی ضروری است. این فرآیند بر 

اساس ولتاژ اعمال شده به دو دسته گرمایونی و گسیل 

شود. در ولتاژ پایین که گسیل گرما یونی میدانی تقسیم می

انرژی گرمایی الزم برای غلبه بر  ،های بارحاکم است، حامل
                                                           

 

 
 

 
1ntsLimited Curre-Charge-Trap  

آورند. اگر ارتفاع سد پتانسیل ت میسد پتانسیل را به دس

 نزنی از میاتزریق به وسیله تونل ،زیاد و یا دما پایین باشد

درحالت دیگر اگر  .)1TCLC(شودسد پتانسیل انجام می

های بار کم باشد، برای شارش جریان باید تراکم حامل

های بار به کمک عوامل خارجی از طریق اتصال حامل

های بار حاملرد ساختار شوند. با افزایش ولتاژ، مناسب وا

شوند و زمانی که چگالی رسانا تزریق میاضافی به درون نیم

رسانا ایجاد ها به حد مناسب رسید اثر بار فضایی در نیمآن

رسانا را که میدان و جریان درون نیم )2SCLC(شودمی

 ساخت سلول منظور بهر این مقاله د. ]6[کندمشخص می

 پلیمری بر پایه پلیمرهای مزدوج، الیه فعال فتوولتاییک

HT:PCBM3P تجاری و  هایالیهبر روی  محلول صورت به

. هدف نهایی در این شودیمالیه نشانی  ITO در دسترس

پلیمرهای مزدوج و انتخاب  وزنی نسبت مقایسه پژوهش،

تعیین  براینسبت بهینه جهت افزایش بازده سلول است. 

 هاینسبت با هاسلول ،ناحیه فعال ینهیبه ترکیبنسبت 

پارامترهای  و شوندیمساخته  HT:PCBM3Pاز  یمتفاوت

ولتاژ مقایسه -با استفاده از نمودار جریان هاآنفتوولتاییک 

سلول  نیحامل بار حاکم بر ا قیمدل تزر تیدرنهاه و شد

  .شودیم نییتع

 بررسی ساختارمواد و -2
 نشانرا  مطالعه مورد دییخورش سلول ساختار 1 شکل

 دهنده عنوانبه P3HTاز  استاندارد این ساختاردر . دهدیم

 د.شومی گیرنده در الیه فعال استفاده عنوانبه PCBMو از 

 LiF/Al و  نقش کاتدITO آند را بر عهده  الکترود نقش

 عنوانبه BCP از میانگیر و یهیال عنوانبه 3MoO دارد. از

 .شودیماستفاده  یتونیاسکننده اکسد یهیال

 

 
 

 

 

 

2Space Charge Limited Current    
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 ساختار عمومی سلول خورشیدی پلیمری :1شکل 

ساخت سلول خورشیدی پلیمری با ساختار  برای

F/ALiHT:PCBM/BCP/L3P/3ITO/MoO  هایالیهاز 

 هایبسترهابتدا  استفاده شد. ITOتجاری و در دسترس 

ITO هاآن سپس. هیدروکلریک اسید سونش شدند توسط 

استون، اتانول، ایزوپروپانول  بادقیقه  8به مدت  به ترتیب را

و با گاز  هداد وشوشست در حمام اولتراسونیکآب دیونیزه  و

حفره  دهندهانتقالالیه  ازآنپس. کردیمن خشک نیتروژ

3OoM  بر نانومتر  5به ضخامت با روش الیه نشانی تبخیری

فعال سلول  برای ساخت الیهروی زیرالیه قرار داده شد. 

. به این منظور )برای دشتهیه  HT:PCBM3Pابتدا محلول 

از  گرمیلیم17و  HT3Pپودر از  گرمیلیم17 (1:1نسبت 

دی کلروبنزن به صورت  2 و 1 تریلیلیم 1در  PCBMپودر 

همزن ساعت بر روی  1و به مدت  هجداگانه حل شد

پس از . ندقرار داده شددرجه  45مغناطیسی در دمای 

 24دو محلول با هم ترکیب و به مدت  یک ساعت گذشت

مغناطیسی هم زده  همزنساعت در دمای اتاق بر روی 

محلول همان  آمدهدستبه. محلول نهایی ندشد

HT:PCBM3P هاینسبت) .است 1:1 وزنی با نسبت :

. (ندنیز به همین ترتیب ساخته شد 1: 6/0، 1: 8/0، 5/1:1

چرخشی  ینشان هیالبرای الیه نشانی الیه فعال از روش 

 الیه نشانیدور بر دقیقه  1200با سرعت  هاالیهاستفاده شد. 

درجه  150 دقیقه در دمای 20به مدت  آن از پس و

 LiF نانومتر، 10 با ضخامت BCP .ندخشک شدسلسیوس 

 100با ضخامت  Alاتد کت ینانومتر و در نها 2/1با ضخامت 

سلول  و گردید الیه نشانیحرارتی ر یبه روش تبخنانومتر 

برای بررسی عملکرد  پلیمری با ساختار مذکور ساخته شد.

 سازهیشبدر دستگاه  هانمونههمه  ساخته شده یهاسلول

 .گرفتخورشیدی قرار 

  نتایج و بحث-3
   .دهدیمرا نشان  HT:PCBM3P جذبی طیف 2شکل 

 
 متفاوت یهاهیالبا تعداد   HT:PCBM3P: طیف جذب 2شکل 

مختلف  وزنیهای نسبتمربوط به  J-Vمشخصه  یمنحن

در  P3HT:PCBMالیه فعال سلول فتولتاییک پلیمری با 

 گیریاندازه keitly2400توسط دستگاه  مختلف هاینسبت

این منحنی در حالت روشنایی و تاریکی تحت  است. شده

دو  در AM1.5و طبق استاندارد  100𝑚𝐴/𝑐𝑚2تابش 

 قابل مشاهده است. 4و  3شکل

 
 ییولتاژ تحت روشنا -انیجر یمشخصه چگال ی: منحن3شکل 

 ولتاژ تحت تاریکی-: منحنی مشخصه چگالی چریان4شکل 
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آمده  1در جدول  ها نیزپارامترهای فتوولتاییک این سلول

 .است

 فتوولتاییک یهاسلول: مشخصات 1جدول

ƞ(%)p FF (v)ocV 
scJ 

(𝒎𝑨/𝒄𝒎𝟐) 

نسبت 

 وزنی

12/0±71/1 7/2±7/52 01/0±60/0 20/0±40/5 6/0 :1 

15/0±06/2 2/2±4/49 01/0±59/0 25/0±01/7 8/0 :1 

16/0±12/3 2/2±5/56 01/0±60/0 22/0±13/9 1:1 

11/0±68/1 7/1±7/38 01/0±59/0 20/0±37/7 5/1:1 

 

روشنایی نمودار  ، در حالتشودیمکه مشاهده  طورهمان

آل شبیه به نمودار دیود ایده 1:1مربوط به نسبت وزنی 

توان  1:1در حالت تاریکی نیز برای نسبت وزنی . است

از کنیم. ها مشاهده مینسبتبیشتری را نسبت به سایر 

در که  میابییدرم هاسلولمقایسه پارامترهای مربوط به این 

  .بودخواهد باالتر و بازده بهتر  کارایی سلول 1:1نسبت وزنی 

ها نیز در این حالت نسبت به سایر حالت  ocVهمچنین مقدار 

در حالت دهند که ضرایب پرشدگی نشان می بیشینه است.

با رسم نمودار  .دارد یترمناسبسلول رفتار دیودی  1:1

LnJ-LnV  توانیمو با توجه به شیب منحنی در هر قسمت 

بار در سلول به دست  یهاحاملراجع به نوع ترابرد  یاطالعات

 اگر است، یاهم اتصال باشد 1 یخط قسمت بیش اگر آورد.

 باشد 2 از بزرگتر اگر و باشدمی SCLC تزریق مدل باشد 2

 کند.یم تیتبع TCLC مدل از

 یمریپل کییفوتوولتا سلول یبرا lnV-lnJ مشخصه یمنحن: 5شکل 

P3HT:PCBM 1:1نسبت وزنی  با 

 

 LnVپیداست به ازای مقادیر  5که از شکل  گونههمان

است، که  04/1برابر  حنیشیب منولت   -77/1 از ترکوچک

 ی بودن جریان در این محدوده است.اهم دهندهنشان

نمودار شیب  ولت، -538/0تا  -54/1در محدوده همچنین 

مدل تزریق حامل بار  دهدیمنشان  کهاست  00/4برابر با 

به دام  یبارهابه  محدودشدهجریان  از نوعاین ناحیه  در

 .است (TCLC)افتاده 

 یریگجهینت-4
بر  ماده گیرنده و پذیرنده وزنیثیر نسب تأدر این پژوهش 

 یپارامترها و یبررس یمریپل کییفوتوولتا یهاسلول ییکارا

 که سلول دهدیم نشان جینتا. شد یابیمشخصه هاآناصلی 

دارای  پلیمری که در آن ماده فعال دهنده و پذیرنده الکترون

. در این داشت خواهد یبهتر عملکرداست  1:1نسبت وزنی 

تبدیل بازده  و یپرشدگ بیضر لیقب از ییپارامترهاحالت 

 نوعهمچنین . دهندیم نشان را %12/3مقدار بیشینه  ،توان

 که شد نییتع برای این نسبت وزنی زیبار ن یهاحامل ترابرد

 در موردنظر سلول در بار یهاحامل قیتزر دهدیم نشان

 یرویپ  TCLCمدل از سپس و بوده یاهم صورتبه ابتدا

 .کندیم
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های زه با در نظر گرفتن همزمانِ حرکت مرکز جرم اتم و اتالفبا یک اتم دوترا گاوسی-الگر موجدر این مقاله، مدلی برای برهمکنش  –چکیده 

ی اساسی برای ماتریس دهیم. برای این منظور ابتدا هامیلتونی الکترونی همراه با هامیلتونی مرکز جرم را ارائه و به حل معادلهفازی، ارائه می

معادله اساسی و تعریف با استفاده از حل نماییم. ی اساسی وارد میدر معادله مچنین اثرات اتالف فازی را صراحتاًچگالی خواهیم پرداخت. ه

های تعدادِ ورتکس دهیم که بسامد تشدید جذب، به سببِ جابجایی دوپلری، بهقطبش، پذیرفتاری الکتریکیِ مدل را محاسبه و نشان می

ها( )تعداد ورتکس ایطیف جذب، عدد کوانتومی تکانه زاویه گیریتوان با اندازهن است که می. از نتایج مهم این مقاله آشودموج وابسته می

 .موج را استخراج نمود

 گاوسی، حرکت مرکز جرم، ضریب جذب -ای، برهمکنش اتم با ميدان الگریِ زاویههای فازی، انتقال تکانهاتالف -کليد واژه

 

Shift in the Atomic Absorption Resonance Frequency Due to 

Transfer of Angular Momentum from Laguerre-Gaussian Waves  
 

Somaye Abbaszadeh, Saheb Samimi and Mohammadmehdi Golshan 

Physics Department, Shiraz University, Shiraz, Iran, 71946-84795 

 

Abstract-The present article is concerned with the effects of phase damping and the motion of atomic center-of-mass involved 

in the interaction of a Laguerre-Gaussian wave and two-level atoms. To pursue this aim, we first present the total Hamiltonian, 

including both the electronic and center-of-mass Hamiltonians and then proceed to solve the corresponding master equation. 

To this end, the phase damping is explicitly included into the master equation. Making use of the solution to the later the 

polarization and, consequently, the corresponding susceptibility are calculated. We then demonstrate that the resonance 

frequency in the absorption spectrum, the detail of which depending on the transfer of orbital angular momenta (i.e.,  the number 

of vortices in the wave) suffers a shift. The present article, therefore, suggests that by a measurement on the absorption 

spectrum, the number of vortices in the Laguerre-Gaussian beam can be determined.    

Keywords:  Absorption Coefficient, Angular Momentum Transfer, Interaction of Atoms and Laguerre-Gaussian Waves,   

Motion Of Atomic Center-of-Mass, Phase Damping,   

گاوسی به -ای از موج الگر جذب در اثر انتقال تکانه زاویهجابجایی بسامد تشدیدِ

 اتمیی سامانه

 سميه عباس زاده، صاحب صميمی و محمد مهدی گلشن 

 71946-84795بخش فيزیک دانشگاه شيراز، شيراز، ایران، 
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 مقدمه -1

 دسته مهمی از پرتوهای نوری با 1گاوسی-پرتوهای الگر

این پرتوها خروجی . باشندتوزیع فضایی غيریکنواخت می

ای و تحت تقریب ليزرهای دارای کاواک با تقارن استوانه

های ای از جوابرا توصيف کرده و دسته 2پيرامحوری

 هااین پرتوهای از ویژگی[. 1، هستند ]3ی هلمهولتزمعادله

و اسپينی )به عبارت دیگر،  ای مداریزاویهی حمل تکانه

های بسياری رو کاربرد[ بوده و از این2( ]4های نوریورتکس

ترین کاربرد [. از مهم3اند ]مختلف پيدا نموده هایدر زمينه

 اطالعاتو پردازش  انتقال، ارتباطات نوریتوان به ها میآن

. [4] اشاره نمود (های نوریکوانتومی )در قالب ورتکس

ای این پرتوها، برهمکنش ترین راه مشاهده تکانه زاویهمهم

گاوسی -گرای پرتوهای الزاویهتکانه. [5] ها با ماده استآن

اثرهای مهمی  از شود.منتقل می در برهمکنش با اتم به ماده

توان از جابجایی که در این برهمکنش رخ می دهند می

می و گشتاور القایی وارد بر یدِ اتسمتی دوپلر در بسامد تشد

ی انتقال به مطالعهاین مقاله در رو از این[. 6] نام برداتم 

-مداری( از یک موج الکترومغناطيسی با نمایه)ایتکانه زاویه

ای از الکترون و همچنين کل سامانه بهگاوسی -ی الگر

پردازیم. از طرف دیگر، حرکت )هسته، یون( می جرم مرکز

-م، باعث برخورد الکترون با سایر اجزا شده و حالتمرکز جر

تفاوت اساسیِ مقاله حاضر و  گردند.ها دچار واهلش می

های قبل در آن است که اثر موج بر مرکز جرم و گزارش

-ی واهلش همزمان در محاسبات ما در نظر گرفته میپدیده

. برای این منظور الکترون را، در دستگاه مختصات [7] شود

–و اثر ميدان الگر گيریمرم اتم، دوترازه درنظر میرکز جم

در  ای باردار( را صریحاًگاوسی بر مرکز جرم )به عنوان ذره

جا که نمایيم. از آن الکترومغناطيسی وارد میرهمکنشِب

نيز  گاوسی-ضر با موج الگرایِ حمرکز جرم در مطالعه

کند، بسامدهای گذارِ الکترونی دچار یک برهمکنش می

 که جابجاییآن به توجهگردند. با جایی دوپلری میجاب

ایِ مداری به اتم است زاویهدوپلری متأثر از انتقال تکانه

رود که بسامد تشدید در جذبِ انرژیِ انتظار می

                                                           
 

1 Gaussian-Laguerre 

2 Paraxial Approximation 
3 Helmholtz Equation 

-در نتيجه با اندازهالکترومغناطيسی نيز دچار جابجایی شود. 

توان به روشی گيریِ جابجایی بسامد تشدید در جذب می

ی مذکور دسترسی یافت. به عنوان گيری تکانهاندازه برای

ای از مطالبی که در پی ی خالصهسازمان مقاله و نيز ارائه

های به مرورِ ویژگی 2خواهد آمد، پس از مقدمه، بخش 

ای گاوسی با تاکيد بر اندازه حرکت زاویه-های الگرميدان

به توصيف برهمکنشِ  3ها اختصاص دارد. در بخش آن

گاوسی همراه با هاميلتونی -های الگری اتمی و ميدانانهسام

جا که در این بررسی، همراه متناظر خواهيم پرداخت. ازآن

شود، تابش ها میبا حرکت مرکز جرم که باعث برخورد اتم

-اختصاص به محاسبه 4شود، بخش خودبخود نيز منظور می

 و سپس پذیرفتاریِ 5ی اساسیی ماتریس چگالی از معادله

الکتریکی خواهد داشت. نتایج محاسبات و توجيه فيزیکی 

 باشد.آن موضوع آخرین بخش مقاله می

 گاوسی-های امواج الگرمروری بر ویژگی -2

های امواج های بعدی، در این بخش به ویژگیجهت استفاده

ای، مداری اوسی همراه با تاکيد بر اندازه حرکت زاویهگ-الگر

ز ی هلمهولتز، ناشی امعادله پردازیم. اگرو اسپينی، می

 ای نوشتهمعادالت ماکسول در خأل، را در مختصات استوانه

های آن را به صورت و حل

ˆ( ) ( , , ) . .ikzE r e u z e c c   (ê  قطبش ميدان را

شود کند( در نظر گيریم، نتيجه زیر حاصل میمشخص می

[1.] 

 

 
2 2

2 2 1/2

2 2 / ( )

2 2 2
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(1) 

( از تقریب 1الزم به ذکر است که در به دست آوردن حل )

پيرامحوری استفاده شده است و )در نمادهای استاندارد( 
2
0

R

w
z




 ،بازه رایلی

2

0 2
( ) 1

R

z
w z w

z
  ی اندازه

lو  zلکه در هر 
pL ی های الگر از مرتبهایلهچند جمp

4 Optical Vortex 

5 Master Equation 
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توان نشان داد که برای موج هستند. می lو درجه )اندازه( 

ای ميدان الکترومغناطيسی، گاوسی، تکانه زاویه-الگر
3

0 ( )J r E B d r   اسپینیو  مداری، به دو جزء 

[. جزء مداری آن که صراحتاً از طریق 4شود ]تقسيم می

 وابسته است، l( به 1ی)معادله

(2                 )3
0 ( )

i i

i

L d r E r A   

 و جزء اسپينی آن برابر است با،

(3                             )3
0S d r E A


   

-اقعيت شناخته شده آن است که در امواج الگریک و 

[. در 4باشد ]گاوسی با قطبش تخت، تکانه اسپينی صفر می

ی اوسی )قطبيدهگ-ادامه به برهمکنش یک ميدان الگر

سامد ای موج بر بهای دوترازه، اثر تکانه زاویهخطی( با اتم

 تشدید و ضریب جذب، خواهيم پرداخت.

-موج الگرهای دوترازه و برهمکنش اتم -3

 هاِی فازیگاوسی در حضور اتالف

ا و های فاز شامل برخوردهجا که در این گزارش اتالفاز آن

ا شوند، بهای الکترونی در نظر گرفته میحالتِنيز واهلش

آنسامبلی آميخته مواجه خواهيم بود. توصيف حالت چنين 

ر پذیامکان آنسامبلی تنها از طریق عملگر )ماتریس( چگالی

لی های فازی عملگر چگای اتمی با اتالفبرای سامانه است.

 [،8ی اساسی ]از معادله

(4                      ) 
1

[ , ] ,
2

i
H       

عملگر ناهمدوسی سامانه  هاميلتونی کل و  Hکه در آن 

اتم  خطیِ مرکز جرم دری تکانهشود. اگر باشد، نتيجه میمی

باشند،  1و تراز پایه  2، تراز برانگيخته Pدوترازه

 هاميلتونی کل اتم در برهمکنش با ميدان الکتریکی خارجی

 عبارت خواهد بود از،

(5          )
2

0 . ( )
2

P
H E R

M
       

جرم اتمی و Mعملگر دوقطبی الکتریکی،  که در آن 
†

2 1    باشند. نردبانی الکترونی می عملگر

( در تقریب دوقطبی 5ی )شود که رابطهخاطر نشان می

الکتریکی در محل رو ميدان الکتریکی نوشته شده و از این

( 4گردد. برای حل معادله )، منظور میRمرکز جرم،

                                                           
 

6 Adiabatic Approximation 

معمول است که، با توجه به جرم بزرگ اتمی، از تقریب بی 

.،6دررو .c m e     0و 0. . ( ) ( )c m R R P P     

2صورت ماتریس چگالی [. در این6]استفاده شود  2 

ی مرکز جرم محاسبه خواهد بود و ميدان در محل اوليه

 2شود که واهلشِ تراز اتمی شود. همچنين فرض میمی

کشسان، با نرخ ، و کامالً 1به دو صورت ناکشسان، با نرخ 

2د که در این صورت ده، رخ می

, 1, 2
ij ij i

i j ،     ی های رابطهبوده و برای درایه

 ،[8] ( خواهيم داشت4)
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22از  11 22 11( ) 1eq       بهنجارش عملگر ،

ی اخير بهنجارش معادله استفاده شده است. چگالی،

 ماتریس چگالی در هر لحظه را به ماتریس چگالی در تعادل

مربوط  طور کامل انجام پذیرفت(که واهلش بهپس از آن)

ر تقریب امواج چرخان فقطد. [8سازد ]می

21 21 ( ) i tV E R e     جا شود. از آننظر گرفته میدر

 داریم، که در تقریب بی دررو
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 های ماتریس چگالی پس از واهلشجا که درایهاز آنشود. 
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)0، از طریقواضح است که ناکوکی، )r  به فاز موج

برای سهولت  وابسته است. (1ی )در رابطه گاوسی-الگر

0zشود که مرکز جرم در فرض می   قرار داشته و حول

. بدین ترتيب، ناکوکی به صورت، کندها دوران می zمحور 

0

l
v

r
    دانيم که ، در خواهد آمد. حال می

، برای یک محيط پذیرفتاری الکتریکی )خطی(، 

0Pرد به صورتهمسانگ E   ،که درآن قطبش ماده

  12 21( )P t Tr N   [8]باشد، خواهد بود، می .

برابر ، بدین ترتيب ضریب جذب نوری، قسمت موهومی 

 شود با، می
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 مطابق زیر تعریف شده است: 0که در آن 
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122 (،10ی )در معادله ( , 0) /z     بسامد

-ای موج( میزاویه تکانهوابسته به مکان مرکز جرم و رابی )

الذکر از ناکوکی، واضح تعریف فوق( و 10ی )باشد. از رابطه

0است که شرط تشدید،  ای ، تنها با تنظيم تکانه زاویه

 پذیر است.ها( امکانموج )تعداد ورتکس

 گیریبحث و نتیجه -1

ضریب جذب بهنجار شده بهمنحنی  1در شکل 

0 0 0/c   0 بر حسب 0( ) /      و انتخاب

0/v r  های این شکل برای ارائه شده است. منحنی

ای مداری متفاوت های زاویهگاوسی با تکانه-های الگرموج

1 رسم شده است. در این شکل همچنين  22 2     

10و  [8]   [6 ].چه آن در تایيد منظور شده است

دهد که با افزایش عددِ کوانتومیِ گذشت، این شکل نشان می

ها( در موج، بسامد ای مداری)تعداد ورتکستکانه زاویه

کند. از این ا میهای باالتر انتقال پيدت بسامدتشدید به سم

شود که پهنای طيف مستقل بينی میشکل همچنين پيش

شد )هرچند که باای مداری میاز عدد کوانتومی تکانه زاویه

ایم،به خاطر کمبود جا این نکته را ما صراحتاًًً اثبات نموده

 از آوردن جزئيات آن خودداری شده است(.

 
، متفاوت. جابجایی lای، های زاویه: طيف جذب برای تکانه1شکل

 ال مشخص است. کام lبسامد تشدید جذب برای این مقادیر 

گيری ی قابل توجه در این مقاله آن است که با اندازهنتيجه

ایی گاوسی با ماده-های الگرطيف جذب در برهمکنش موج

های توان به تعداد ورتکسمانند منيزیم )مدل دو ترازه ( می

 موج پی برد.
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دی الکتریک جاذب و دو ناهمسانگرد، قرار داده شده بین دو رسانای نامتناهی -با مدل سازی یک تیغه نامتناهی  ماده مغناطو –چکیده

ماکسول به تخت و موازی ، یک کوانتش کانونیک از میدان الکترومغناطیس   در حضور   این تیغه  بعمل می آید. قانون گوس و معادالت 

دی الکتریک  را مدل سازی می -الگرانژ  نوسانگرهایی که تیغه مغناطو-الگرانژ  استخراج می شوند.  معادالت او لر-عنوان معادالت اولر

دی الکتریک بر حسب -کنند معادالت ساختارمندی تیغه  را بدست می دهند.  تانسورهای نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطیسی تیغه مغناطو

بسط متغیرهای دینامیکی میدان دی الکتریک و میدان الکترومغناطیس بدست می آیند. -ورهای جفت کننده  تیغه مغناطوتانس

مد های ناحیه بین دو رسانا ارائه می شود و عملگرهای نردبانی میدان ویژه الکتریک بر حسب -الکترومغناطیس و  ماده  مغناطودی

 را مدل سازی می کنند معرفی می شودند.الکترومغناطیس و نوسانگرهایی که ماده 

 تيغه مغناطو دی الکتریک دو ناهمسانگرد، معادالت ساختارمندی، تانسورهای نفوذ پذیری، تا نسورهای جفت کننده  ،کوانتش کانونيک –کليد واژه ها  

 

Canonical quantization of electromagnetic field  in the presence of  

a bi-anisotropic absorbing magneto-dielectric slab between two  

parallel perfectly conducting plates 
 

Ali Shoghi , Majid Amooshahi 

Department of Physics , University of Isfahan 

Abstract- Modeling a bi-anisotropic absorbing magneto-dielectric slab by two continuum collections of the space-time 

dependent harmonic oscillators , a fully canonical quantization of electromagnetic field is achieved in the presence of such a 

magneto-dielectric slab inserted between two parallel perfectly conducting plates. The Gauss and Maxwell's laws are obtained 

as the classical Euler-Lagrange equations of the total system. Also the constitutive relations of the magneto-dielectric slab are 

obtained using the classical Euler-Lagrange equations of the harmonic oscillators modeling the magneto-dielectric slab. The 

electric and magnetic susceptibility tensors of the bi-anisotropic magneto-dielectric slab are expressed in terms of the coupling 

tensors that couple the electromagnetic field to the magneto-dielectric slab. The mode  expansions of dynamical variables of 

the electromagnetic field and the magneto-dielectric  slab  are given and the ladder operators of the total system are introduced. 

Keywords:  Canonical quantization, Bi- anisotropic magneto-dielectric slab , Constitutive relations, Susceptibility tensors, Coupling tensors. 

-کوانتش کانونیک میدان الکترومغناطیس در حضور یک تیغه نامتناهی ماده مغناطو

دی الکتریک دوناهمسانگرد جاذب قرار داده شده بین دو رسانای کامل نامتناهی 

 تخت و موازی

 علی شوقی ، مجيد عموشاهی

 گروه فيزیک-دانشگاه اصفهان

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

270 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  ه در سایتاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است ک

 مقدمه -1

کانونيک از کامال کوانتش روش یک  در سال های اخير

دی الکتریک -وطميدان الکترومغناطيس در حضور ماده مغنا

در این روش ماده را  [.1] ،[2] ،[3] جاذب ارائه شده است

با دو مجموعه پيوستار و مستقل از نوسانگرهای هارمونيک 

سه بعدی مدل سازی می کنند. یکی از  این مجموعه ها 

قطبش پذیری ماده و دیگری  مغناطش پذیری ماده را 

ارمندی توصيف می کند. معادالت ماکسول و معادالت ساخت

الگرانژ کل سيستم بدست می -ماده به کمک معادالت اولر

آید. تانسورهای نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطيسی ماده بر 

حسب تانسورهای جفت کننده ماده و ميدان 

الکترومغناطيس بدست می آیند. قطبش های الکتریکی و 

مغناطيسی نوفه بر حسب تانسورهای جفت کننده ماده و 

مغناطيس و نوسانگرهایی  که ماده را مدل ميدان الکترو

 بدست می آیند.0tسازی می کنند در 

 الگرانژ-معادالت اویلر -2

ماده  کل سيستم ) ميدان الکترومغناطيس و الگرانژی

گرد( به صورت زیر دی الکتریک جاذب دو ناهمسان-مغناطو

 پيشنهاد می شود:

(1)                          ].[)( int
3 lllrdtL ems

V

  

حجم بين دو رسانای کامل تخت و موازی در Vدر آنکه 

sem. می باشد ( 1شکل ) lll ,,int   چگالی های به ترتيب

الکتریک ، ميدان –ماده مغناطودی الگرانژی 

الکترومغناطيس و برهمکنش بين آنها است و به صورت زیر 
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  به ترتيب ميدان های

الکتریکی و مغناطيسی هستند که برحسب پتانسيل های 

Aو برداری اسکالر


 چگالی درنوشته می شوند.  

,2,1 (4الگرانژی ) igf ii  کننده تانسور های جفت

الکتریک  -مغناطو دیميدان الکترومغناطيس و ماده 

 است. دوناهمسانگرد 

 
و تيغه ی نامتناهی ميدان الکترومغناطيس سيستم کل شامل : 1شکل 

بين دو صفحه رسانای دی الکتریک دوناهمسانگرد جاذب –مغناطو 

 .کامل نامتناهی

( معادالت 4) و(3) (،2با استفاده از چگالی های الگرانژی )

Aو برداری  برای پتانسيل های اسکالر  الگرانژ -اویلر 


 

 قانون  ماکسول منجر می شوند.به قانون گاوس و به ترتيب 
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الکتریک را مدل سازی می کنند و تانسورهای –مغناطودی 

–جفت کننده ميدان الکترومغناطيس و ماده مغناطودی 
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نشانگر ترانهاده است.                    tدر این رابطه باال نویس که 

 :(  به شکل زیر است8معادله )پاسخ 
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( روابط ساختارمندی به شکل زیر 7( در )9با جایگذاری )
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(10) 

هستند  t›0 (t‹0)برای به ترتيب عالمت های مثبت )منفی( 

)(,4,3,2,1و تانسور های  ii ه تانسورهای پذیرفتاری ماد

بر حسب تانسورهای جفت کننده [2ودر مرجع ] .هستند

2,1, igf ii .( 10در معادله )  معرفی شده اندNN PM


, 

قطبش الکتریکی و مغناطيسی نوفه  هستند که  ميدان های

,2,1برحسب تانسورهای جفت کننده  igf ii   و

نوسانگرهایی که ماده را مدل سازی می کنند بدست می 

 [.2] آیند

  کوانتش کانونیک  -3

ميدان برای ر این بخش یک کوانتش کانونيک د

الکتریک بعمل می آید  -و ماده مغناطودیالکترومغناطيس 

0)برای این منظور  از پيمانه کولمب  A
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را به کمک  کنيم و درجه آزادی اضافی پتانسيل اسکالر 

( از الگرانژی سيستم حذف می کنيم . با 5قانون گوس )

را ( می توان پتانسيل اسکالر 5استفاده از قانون گوس )

به صورت زیر بر حسب چگالی بارهای الکتریکی قطبشی القا 

  الکتریک نوشت:-در ماده مغناطودی  شده
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( داده شده 7) يدان های قطبش و مغناطش با معادالتکه م

TPاند و عبارت


و عرضی بردار قطبش می باشد  مولفه 

 :بصورت زیر تعریف می شود
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ان الکترومغناطيس اکنون تنها متغيير دیناميکی ميد

Aپتانسيل برداری


با استفاده از چگالی الگرانژی  است.  

)1(),(متغيير های هميوغ ميدان های ( 21) trX


و  
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 :شکل زیر داده می شوند به ترتيب به
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غ کل سيستم در معادالت اکنون با داشتن متغيير های هميو

                :شودروی آنها اعمال می روابط جابجایی زیر  (15( و )14)
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می توان نشان داد معادله ماکسول  (16)و روابط جابجایی 

یر هایزنبرگ ( در تصو10( و معادالت ساختارمندی )6)

متغيرهای دیناميکی هميوغ  مانند. بسطاقی می معتبر ب

بر حسب  الکتریک-مغناطيس وماده مغناطودیميدان الکترو

 :( به شکل زیر است1شکل )مدهای ناحيه بين دو رسانا در
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 :صورت زیر داده می شوند
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 .عمود هستند 

عملگرهای نردبانی متغيرهای (18(و)17)در بسط های 

در روابط جابجایی  مغناطيس و مادهدیناميکی ميدان الکترو

 :زیر صدق می کنند

)()],(),,([ kktkatka nnوnnو  





 

           )()(

)],,()(),,,([
)(

,

)(

kk

tkbtkb

nn

ij
j

n

i
nو






















 

 نتیجه گیری -4

 کوانتشارائه شده در مراجع یک  روشتعميم در این مقاله با 

در حضور یک تيغه کانونيک از ميدان الکترومغناطيس  کامال

دی الکتریک جاذب دو ناهمسانگرد -نامتناهی ماده مغناطو

ی کامل تخت و موازی ارائه شده قرار داده شده بين دو رسانا

 .است

 مراجع
[1] M. Amooshahi, J. Math. Phys. 50, 062301 (2009).                      

[2] M. Amooshahi, Eur. Phys. J. D, 69:66 (2015).                              

[3]    M. Amooshahi, Int.J. Theor. Phys 55 ,3761-3776(2016). 
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شده مطرح ی سرطانی و موارد مشابههابافتن مانند تومورها، ی مختلف بدهابافتاز  ی مختلفی برای تصویربرداریهاروش تاکنون –چکیده 

و موج  قرارگرفتهتحت تابش لیزر مناسب  موردنظراست که در آن بافت   فوتوآکوستیک یربرداریتصو هاروشاین  نیترنینویکی از  .است

است و اثر  شده یسازهیشبتومور داخل مغز  یابرروش  نیمقاله ا نیدر ا شود.می ثبت ،ناشی از انبساط گرمایی بافت دشدهیتولآکوستیک 

 است. قرارگرفته یبررس موردزمانی  یحوزهمحدود در  اجزاءبا روش  شدهثبت کیدر موج آکوستجمجمه، و ضخامت  تومور عمق، اندازه

 

 وستیکفوتوآک،تصویربرداری پزشکی،یبعدسهانتشار موج حوزه زمانی، در محدود جزاءا -دواژهیکل

 

Investigation and simulation of photoacoustic signal propagation 

in heterogeneous human head by using finite element method 
 

Seyed Mohsen Ranjbaran1, Hamidreza Fallah1, Morteza Haji Mahmoodzadeh1, Mohammadreza Nasiri Avanaki2  

1 Physics Department, Sciences Faculty, University of Isfahan 

2Biomedical Engineering Department, Wayne State University 

Abstract- Several methods have been used for imaging soft tissue, tumors (especially cancerous tumor) and similar structure. 

One of the newest methods is photoacoustic imaging in which the tissue is illuminated by an appropriate laser pulse and the 

produced acoustic wave resulting from thermal expansion of the tissue is recorded. In this paper, this technique is simulated 

for a tumor inside the brain, and the effect of its size, depth and the thickness of the skull on the recorded acoustic wave by the 

finite element time domain method are investigated.    

Keywords: Finite Element Time Domain, 3D Wave Propagation, Biomedical Imaging, Photoacoustic 

سر انسان با محیط ناهمگن  انتشار سیگنال فوتوآکوستیکی در  یسازهیشببررسی و 

 روش المان محدودز استفاده ا

 سیدمحسن رنجبران1، حمیدرضا فالح1، مرتضی حاجی محمودزاده1 و محمدرضا نصیری اوانکی2

 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان1

 ین دیترویت امریکادانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه و2
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 مقدمه -1

مرتبط با آن،  یهابافتاز بدن و  یربرداریتصوبرای 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی،  مختلفی مانند یهاروش

 تصویربرداری پرتو ایکس، توموگرافی گسیل پوزیترون،

 یربرداریتصوسونوگرافی، توموگرافی همدوس اپتیکی،

 .[1]اندشدهمطرحفوتوآکوستیک و ... 

پزشکی،  بافت با یک ی فوتوآکوستیک زیستربرداریتصودر 

ی که نتیجه گیردمیی مورد تابش قرار اهینانوثانی تپلیزر 

جذب اپتیکی و انبساط  لیبه دل یصوت آن تولید یک موج

توسط  موج سپس این .[3, 2]گرمایی سریع بافت خواهد بود

 گردد و با استفاده ازثبت می شدههیتعبحسگرهای فشار 

 یدکنندهیتولبازسازی تصویر، تصویر بافت  یهاتمیالگور

 .[4]شودیمموج آکوستیکی بازسازی 

 روش انجام تحقیق -2

انتشار موج آکوستیکی در سر انسان  ینحوهبرای بررسی 

و  بیانابتدا روابط ریاضی حاکم بر انتشار موج آکوستیکی 

 یانتشار موج آکوستیک کامسول افزارنرمسپس با استفاده از 

یهیاولفشار  .است شدهیسازهیشبشرایط مختلف در 
0

p

را  شودمیی اپتیکی تولید کنندهجذبی یک لهیوسبهکه 

 صورتبه توانمی
0 ap T F نشان داد که در آنF شار ،

 عامل Tضریب جذب اپتیکی و aی جاذب،مادهلیزر در 

نایی بافت برای تبدیل شار لیزر که توا ستبافت ا گرینزین

تجربی  صورتبه الًدهد و معموبه فشار مکانیکی را نشان می

 امواج انتشار و تولید حالت کلی در .[5]شودمیمشخص 

و  هازمانی زیر در فوتوآکوستیک با استفاده  از معادله

 :[6]دیآیممختلف به دست  یهامکان

(1                   )
2

2

2 2

1
( , )

ps

H
p r t

c tv t

  
    
   

 

تحت تابش برای بافت  ینبساط حرارت حجمضریب ا ،که

ظرفیت گرمایی  pcسرعت موج صوتی در بافت،  sv،لیزر

در تصویربرداری  گرمایش است.تابع Hی بافت وویژه

فوتوآکوستیک به این دلیل که نور لیزر فرودی و موج 

در بافت اتالف خواهند داشت عمق  تولیدشده،ستیکی آکو

ور و اتالف آکوستیکی وسیله عمق نفوذ نتصویربرداری به

،خاموشی مؤثربا ضریب  نوری. عمق نفوذ شودیم محدود
1/2(3 ( ))eff a a s     ،شود که در آن مشخص می

a  ضریب جذب وs  ی یافتهضریب پراکندگی کاهش

/1عمق نفوذ، .[7, 4]بافت است eff  ،به مقدار 

ی طیفی فروسرخ موج وابسته است و در ناحیهزیادی به طول

 .[9, 8]متر برسدنزدیک ممکن است به چندین سانتی

 عددی یسازهیشب -3

بافت میان مغز و  ،مدل تقریبی مغز یسازهیشباین در 

 یسازهیشبو استخوان سر  شامهسختبه نام ان سر استخو

منبع تولد فشار در سر در نظر  عنوانبهو یک تومور کروی 

فشار در  یچشمهانتشار امواج ناشی از این  .است شدهگرفته

مختلف با استفاده از روابط ریاضی  یهامکانو  هازمان

در بخش قبل و حل مسئله با روش المان محدود  شدهانیب

چگالی و سرعت صوت  یهاعاملو تعیین  زمانی یحوزه در

بررسی و شدت کامسول  افزارنرمبا استفاده از  ،مواد مختلف

سیگنال فوتوآکوستیکی توسط چهار حسگر واقع بر روی سر 

زمانی بررسی این تغییرات  یبازه .شده است یریگاندازه

زیت با مرک زمانی گاوسی نمایهی با تپمیکروثانیه برای  250

میکروثانیه در نظر گرفته  2 انحراف از معیار میکروثانیه و 30

 ههمرا ذکرشده یهابافت  وارهطرح 1یشمارهشکل  .شد

قطر  a یهامتغیرکه با استفاده از  هاستآن یهاباضخامت

تا مرکز تومور  یفاصله c و سر ضخامت جمجمه bتومور، 

 است. شدهمشخص سطح داخلی جمجمه

  

 a ،bهای متغیرو  هابافتعیت مکانی حسگرها، : موق1شکل 

 cو 

برای انتشار  شدهگرفتهبا توجه به محیط ناهمگن در نظر 

امواج صوتی، با برخورد موج به مرزهایی که چگالی و سرعت 

داریم که توسط  هاییبازتابشود، صوت در آن عوض می

فشار  2یاست. شکل شماره یریگاندازهقابل حسگرها

http://www.opsi.ir/
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، bبرای  مترسانتی 1شی از یک تومور با قطر نا شدهثبت

mm14  وc ،cm5/5  صورتبهاولیه  یهاقله. دهدیمرا نشان 

مستقیم از بافت تومور و نوسانات بعدی ناشی از بازتاب موج 

 .هستصوتی از مرزها 

 

توسط حسگرهای  شدهثبتسیگنال فوتوآکوستیک : 2شکل 

 روی سر

موج  قلهبر اولین  کرشدهذهای متغیراثر مقاله به  ایندر 

  .است شدهپرداخته هاتوسط حسگر شدهثبت صوتی

 a متغیرو برای  b،cm 4/1  ،c ،cm5/5 متغیردر ابتدا 

. است شدهنظر گرفتهدر  متریسانت 3و  2 ، 5/1، 1 ،5/0اعداد

را  حسگرهاتوسط  شدهثبتفشار ی بیشینه 3یشمارهشکل 

 .دهدیمنمایش  هاحالتدر این 

 

نسبت به  حسگرهای فشار دریافتی توسط بیشینه: 3ل شک

 قطر تومور

زایش قطر تومور فشار که مشخص است با اف طورهمان

 3تا  1ابعاد   بین .ابدییمافزایش  حسگرهارسیده به 

 برازش توان خطی بر منحنیمی ،برای قطر تومور متریسانت

بی بندی مناسهنیزاین خط  یهادادهکرد و با استفاده از 

 متریسانت 1/0حداقل تا دقت  رسدیمانجام داد که به نظر 

افزایش تعداد حسگرها باشد. با  یریگاندازهقابلقطر تومور 

این ابعاد تومور،  یریگاندازه یهاگامو افزایش تعداد 

قطر تومور  یریگاندازهتر و دقت دقیق مراتببهبندی زینه

 .ابدییمبهبود 

سیگنال  شدت درجمه اثر ضخامت جمدر ادامه 

 a ،cm2(. در اینجا 4)شکل است شدهیبررسفوتوآکوستیک 

،c ،cm5/5  و برایb  5/17و14  ،5/11، 9، 5/6اعداد 

که مشخص  طورهمان .است شدهگرفتهدر نظر  متریلیم

در  مؤثراست با افزایش ضخامت جمجمه که یک عامل 

 یدامنهتضعیف شدت سیگنال فوتوآکوستیکی است، 

 .است افتهیکاهشال دریافتی در حسگرها سیگن

 

اثر ضخامت جمجمه بر روی فشار دریافتی توسط : 4شکل 

 حسگرها

اثر عمق تومور در شدت سیگنال فوتوآکوستیکی را  5شکل 

 a،cm2. در این شکل دهدیمنشان حسگر  4برای هر 

،b،mm9  وc ،5/5 ،6  است شدهگرفتهنظر در  متریسانت 7و. 

محل تومور، شدت سیگنال  ییجاجابهبا  5کلبا توجه به ش

، شدت 1. برای حسگراست شدهعوض حسگرهادریافتی در 

بیشتر  هازماناز  یدر بعضسیگنال ناشی از بازتاب از مرزها 

به  میمستق صورتبهایست که  یاهیاولاز شدت سیگنال 

شدت سیگنال بازتابی از  3و  2. برای حسگر رسدیمحسگر 

مشخص با شدت سیگنال  یهازماندر  مختلف یهابافت

دریافتی  یهاقلهزمانی  انتقال. شودیمبرابر  تقریباً اولیه نیز

. ستانیز در هر سه مرحله حاکی از افرایش عمق تومور 
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 عامل مختصات دقیق محل حسگرها و عمق تومور بنابراین

که با  شودیمبر روی شدت سیگنال محسوب  رگذاریتأث

محل تومور را با  توانمیسگرها افزایش تعداد این ح

 مناسب مشخص نمود. بندیزینه

 

توسط حسگرها برای عمق  شدهثبت: فشار 5شکل

 متریسانت 7(IIIو ) 5/5( ،II )6(Iتومور)

 یریگجهینت -4

انتشار یک سیگنال فوتوآکوستیک  ینحوهدر این مقاله 

در محیط غیر همگن مدل تقریبی  ناشی از یک تومور کروی

 همچون ابعاد تومور،  یرگذاریتأثهای عاملو اثر  سر انسان

 شدهیسازهیشبو  بررسی ضخامت جمجمه و عمق تومور

نال دریافتی تومور شدت سیگ یاندازه. با افزایش است

 بندیزینهکه با استفاده از  ه استتوسط حسگرها بیشتر شد

ابعاد تومور را با  توانمیمناسب و افزایش تعداد حسگرها 

ایش ضخامت . با افزمشخص نمود مترسانتی 1/0دقت 

 افتهیکاهشنیز  فشار حس شده توسط حسگرها  ،جمجمه

 یهاگنالیسکردن محل تومور شکل  جاجابهبا  .است

مق تومور در عمده و با افزایش عدریافتی نیز دچار تغییرات 

 توانمی هک است دادهرخزمانی نمودار فشار دریافتی، انتقال 

با مشخص بودن سرعت صوت در بافت عمق تومور را 

از  توانمی فتنتیجه گر توانمی. بنابراین مشخص نمود

از  یربرداریتصوبرای  روش تصویربرداری فوتوآکوستیک

تومور و  یاندازهتعیین  منظوربه سر یتومورهاو  هابافت

استفاده نمود. در آینده نیز  هاآنمشخص کردن محل 

 منظوربه هادادهاز این  الگوریتم مناسب برای استفاده

 .گرددیمارائه طراحی و بازسازی تصویر 
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ساخته شدند و سپس به روش  Ce:Nd:YAGی تپ( به روش کندگی لیزر 1مس/ اکسید مس) نانوذراتدر این مقاله   -چکیده 

شدند. نوع هدف، محیط کندگی و پارامترهای ( 2تبدیل به نانوذرات اکسید مس)سنتز شده  نانوذراتدر حضور اکسیژن  حرارت دهی

( در محیط آب تثبیت شده و در معرض تابش 98/99%)ند. صفحه مس خالص باش وثرمنهایی سنتز شده د درترکیب نانوذرات نتوانلیزری می

ار داده شد. نتایج نشان هرتز قر 10نانوثانیه و نرخ تکرار 8 تپنانومتر، پهنای  1064با طول موج   Ce:Nd:YAGهماهنگ اصلی لیزر تپی 

در آب می باشد. روش حرارت  (1)مس/ اکسید مس نانوذراتنانومتر روش مناسب و قابل انعطافی برای تهیه  1064دهد تابش لیزری  می

های طیف سنجی جذب  می باشد. نانوذرات ساخته شده با روش (2)به اکسید مس نانوذراتدهی یک روش ساده برای تبدیل این نوع 

گاف نوار انرژی نانوذرات .ند، مشخصه یابی شدSEM) الکترونی روبشی ) میکروسکوپ و  (XRD)(، پراش پرتو ایکسUV-Visمرئی/فرابنفش )

شکل  XRD الگوهای پراش  و جذبیطیف  باشد.نانومتر می 45نشان داد که اندازه میانگین نانوذرات حدود SEM  تصاویر نیزتعیین شد.

 کند.در نمونه را تائید می CuOو نانوذرات   O2Cu / Cu نانوذراتگیری 

(2(، اکسید مس )1مس/ اکسید مس ) نانوذراتیاگ،  -نئودیمیوم–سریوم ی، تپکندگی لیزر  -کلید واژه  

 

Optical and Structural Properties of Cu/Cu2O and CuO NPs Synthesized  

by Ce:Nd:YAG Pulsed Laser Ablation  
 

Hossein Dizajghorbani Aghdam, Hajar Azadi, Marzieh Esmaeilzadeh and Rasoul Malekfar 
Atomic and Molecular Physics Group, Department of Physics, Tarbiat Modares University,  

Tehran, P.O. Box 14115-175 I.R Iran. 

Abstract- In this paper, copper / copper oxide (I) NPs have been fabricated by Ce:Nd:YAG pulsed laser ablation method and 

then the prepared NPs converted to copper oxide (II) NPs by heating in the presence of oxygen. Target type, ablation medium 

and laser parameters can have impact on the structure of the final synthesized NPs. A copper sheet (with 99.98% purity) was 

stabilized in deionized (DI) water and exposed to the fundamental harmonic pulse radiation of Ce:Nd -YAG laser operating at 

1064 nm wavelength with the pulse width of 8 ns and a repetition rate of 10 Hz. In this study, the results show that 1064 nm 

laser radiation is a convenient and flexible method for the preparation of copper / copper oxide (I) NPs in DI water. Heating 

technique is a simple way to convert these types of NPs to copper oxide (I). The synthesized NPs were characterized by UV-

Visible absorption, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy SEM. The energy band gap of the nanoparticle 

was also determined .SEM analysis reveals that NPs have an average size of 45 nm. UV-Visible absorption spectra and XRD 

patterns confirm the formation of Cu / Cu2O NPs and CuO NPs in the sample.  

Keywords: Pulsed laser ablation, Ce:Nd:YAG, Copper / Copper Oxide (1) NPs, Copper Oxide (II)  

ساخته شده به روش   CuO و O2Cu / Cu ذراتنانوخواص نوری و ساختاری 

  Ce:Nd:YAGتپی لیزر  کندگی

 و رسول ملک فر هاجر آزادی، مرضیه اسماعیل زادهحسین دیزجقربانی اقدم، 

 14115-175صندوق پستی  بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهراناتمی و مولکولی، فیزیک گروه 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

278 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  ه در سایتاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است ک

 مقدمه -1

نانوذرات اکسید فلزی با توجه به خواص  های اخیر در سال

منحصربفردی که در زمینه های اپتیکی، مغناطیسی، 

الکترونیکی، مکانیکی و فوتوکاتالیستی دارند، توجه بسیاری 

.  در این میان ]1[از محققان را به خود جلب کرده است

رن، نانوذرات اکسید مس به خاطر اهمیت آنها در فناوری مد

باکتریایی، ضدپذیری، خواص آنها، مقیاسدستیابی آسان به 

ضد زنگ، خاصیت ابرآبدوستی، غیر سمی بودن و داشتن 

. نانوذرات می باشدمقاومت الکتریکی باال بسیار مورد توجه 

بوده  و گاف نواری آن در   p-اکسید مس  نیم رسانای نوع

محدوده  نور مرئی می باشد توجه به گاف نواری در محدوده 

د کارایی فوتوکاتالیستی باالیی را در حضور نور توانمرئی می

های مختلفی برای  روش کنونتا  .طبیعی داشته باشد

از میان این   ساخت نانوذرات اکسید مس استفاده شده است.

در  دگی لیزری تپی بر روی یک هدف فلزمسروشها ، کن

بوده  قابل توجه محققان اخیردر سالهای محیط مایع 

بدون  فلزاتی مانند مس روش نانوذرات نی. در ا]5-2[است

شوند و با کنترل  یم دیتول ییایمیبجا گذاشتن پسماند ش

 مله طول موج، فرکانس، اندازه لکهاز ج زریمشخصات پرتو ل

مشخصات نانوذرات  رلتوان به کنت یم زریو شدت ل

 ( 1)نتایج تحقیقات نشان می دهد که اکسید مس .پرداخت

که دارای  مایعیان از محیط را می تو (2)و اکسید مس 

و اندازه  مایع pHاکسیژن هستند به دست آورد. البته مقدار 

به   CuOلکه لیزر می تواند فاز نانوذرات اکسید مس را از 

O2Cu برای  در این پژوهش. ]6-7[و بالعکس تغییر بدهد

، ورقه مسی خالص در محیط O2Cu/Cu نانوذراتساخت 

  Ce:Nd:YAGی تپ تابش لیزرآب دوبار یونیزه شده، تحت 

، به آماده شده با روش حرارت دهی نانوذراترارگرفت. ق

ویژگی های نوری  تبدیل شدند و در نهایت  CuOنانوذرات 

و ساختاری نانوذرات ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت و 

-UVهای طیف سنجی جذب مرئی/ فرابنفش ) با روش

Visپراش پرتو ایکس ،)(XRD)   الکترونی  میکروسکوپو

 .، مشخصه یابی شدندSEM) روبشی )

 نحوه تهیه نانوذرات  -2

 نانوثانیه لیزر 8پایه  تپاز  O2Cuبرای ساخت نانوذرات  

Ce:Nd:YAG   نانومتر و فرکانس تکرار  1064به طول موج

صفحه مس هرتز استفاده شد. برای این منظور ورقه  10

ظرف حاوی آب ( در یک Sigma Aldrich 98/99%)خالص

میلی لیتر و ارتفاع  8دو بار یونیزه قرار داده شد حجم آب 

 2میلیمتر تنظیم شد، پرتو لیزر به قطر  2آن روی هدف 

توسط یک عدسی  تپمیلی ژول بر   480میلیمتر و انرژی 

سانتیمتر روی هدف متمرکز شده  10همگرا به فاصله کانونی

شد. تصویر  دادهدقیقه تحت تابش لیزری قرار  30و به مدت 

در  .نشان داده شده است b-1 محلول نانوذرات در شکل

مرحله بعد محلول نانوذرات ساخته شده را داخل دستگاه 

دور بر دقیقه 14000سانتریفیوژ قرار داده و نرخ چرخش آن 

دقیقه تنظیم شد. در این مرحله  20و به زمان چرخش 

 40ای نانوذرات جمع آوری شده و داخل آون خالء با دم

ساعت خشک گردید. در مرحله  6درجه سانتیگراد به مدت 

 30این نانوذرات به مدت  CuOبعدی برای ساخت نانوذرات 

درجه  300 دقیقه درون کوره قرار داده شد. دمای کوره

درجه  25/1 سانتیگراد و نرخ افزایش و کاهش دمای کوره

برای اندازه گیری طیف  سانتیگراد بردقیقه تنظیم شد.

 PG از طیف سنج  NIR -Vis-UV بی ذرات در محدودهجذ

 XRD ، پراش اشعه ایکس نمونه ها با دستگاه T80 مدل 

ریخت  و، برای اندازه گیری اندازه Xpertفیلیپس مدل 

شرکت   SEM  ذرات از دستگاه (مورفولوژیشناسی )

 استفاده شد.XL30 فیلیپس مدل

 

 نتایج و بحث -3

طیف جذبی نانوذرات به محض ساخته شدن گرفته شد و 

 O2Cu/Cuطیف جذبی نانوذرات   1همانگونه که در شکل 

، قله پالسمونی a-1در شکل  .نشان داده شده است CuOو 

نانومتر به چشم می خورد  640در حوالی  (1)نانوذرات مس 

 (1) یتونی مربوط به نانوذرات اکسید مساهمچنین قله اکس

 درهای نرمی که  قله انومتر شکل گرفته است.ن 235در 

های بریلوئنی مشاهده می شود مربوط به انتقال 345تا  275

برای نانوذرات اکسید مس  .]8[ندهست( 1)در اکسید مس 

پیک پالسمونی کامال از بین رفته و پیک اکسایتونی در  (2)

 تغییرفازبیانگر این موضوع شود. نانومتر مشاهده می 275

می باشد ( 2اکسید مس ) به ( 1مس ) دیاکسمس/  راتنانوذ

ت در اثر نانوذرا اکسیداسیون حرارتیدلیل آن می تواند  و 

نمونه محلول ساخته شده با  b-1باال رفتن دما باشد. شکل 

http://www.opsi.ir/
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باشد که رنگ سبز ی در آب دوبار یونیزه شده میتپلیزر 

 زیتونی دارد.

 

     CuO   نانوذرات و O2Cu/Cu نانوذرات( طیف جذبی a): 1شکل 

(b رنگ  ) یتپمحلول نانوذرات ساخته شده با کندگی لیزر زیتونی 

 
 

 
 

نانوذرات ( b) و  O2Cu/Cu نانوذرات گاف نواری انرژی( a): 2شکل 

CuO           کندگی لیزر تپی ساخته شده با 

 

است که گاف نواری انرژی نانوذرات ساخته شده، رسم شده  2در شکل 

همانگونه که دیده می شود محاسبه شده است.  ]9[ به کمک رابطه تاک

 eV 5.5 به   eV 2.5 گاف نواری انرژی نانوذرات با حرارت دادن  از

افزایش یافته است و دلیل آن می تواند تغییر فاز و افزایش اندازه 

ن بزرگ شد در نتیجه نانوذرات در اثر چسبندگی در اثر دمای باال و

و نانوذرات ورقه مسی بعنوان هدف  Xالگوی پراش اشعه  نانوذرات باشد.

   1548 -48 0836-04 ،هایکارتPDF از استفاده ) ساخته شده

میلی ژول بر  480ی با انرژی تپدر آب تحت تابش لیزر  (  ،78-2076

این الگو بعد از آماده سازی و  کهاستنشان داده شده  3در شکل تپهر

 40ساعت در دمای  6خشک کردن سوسپانسیون در آون خال به مدت 

  درجه سانتیگراد گرفته شد.
 

 

 

نانوذرات  (b)ورقه مس خالص    X (a): طیف پراش اشعه3شکل 

 O2Cu/Cu ( وc )  نانوذراتCuO ساخته شده، با لیزر تپی 

 3در شکل O2Cu/Cuمربوط به  یو قله ها یصفحات بلور

b-  دیمس و اکس دارای دو فازکه نانوذرات  دهندینشان م 

 یفاز بعد از حرارت ده ز،ین c-3باشند. شکل  ی( م1مس )

 زرینانوذرات ساخته شده با ل گرادیدرجه سانت 300 یدر دما

 انگریو ب دهدی( را نشان م O2Cu/Cu)  یدر مرحله قبل یتپ

ی داریاپنوع نانوذرات با توجه به  نیمسئله هست که ا نیا

با افزایش دما به  ( 1) و اکسید مس م نانوذرات مسک

تبدیل می شوند. به این  (2)نانوذرات پایدارتر اکسید مس 

و در  (1)صورت که ابتدا نانوذرات  مس به اکسید مس 

همچنین  .تغییر فاز می دهند (2)نهایت به نانوذرات مس 

 پو توزیع نانوذرات از میکروسکو، اندازه برای تعیین شکل

که  4( کمک گرفته شد. در شکل SEMالکترونی روبشی )

همانگونه که دیده می شود  استSEM مربوط به تصاویر 

شکل نانوذرات کروی بوده و میانگین اندازه نانوذرات 

(a) 

(b) 

http://www.opsi.ir/
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O2Cu/Cu نانومتر می باشد و میانگین اندازه   45 حدود

نانومتر بوده که در شکل به  55 حدود زین CuOنانوذرات 

  نانومتر دیده می شوند. 55صورت توده هایی بزرگتر از 

 

  

  O2Cu/Cu (  aو توزیع نانوذرات مربوط به ) SEM : تصاویر 4شکل

 CuO(  نانوذراتb) و

 گیرینتیجه -4

لیزر نانومتر  1064ی تپ ر این پژوهش با استفاده از لیزرد

Ce:Nd:YAG   روش کندگی لیزری مبادرت به و به

. ی یونیزه شدددر آب  O2Cu/Cu کامپوزیت ساخت نانو

سپس با استفاده از این نانوذرات و افزایش دمای آن در 

تسریع اکسیداسیون نانوذرات  یمعرض اکسیژن  و در نتیجه

  CuO، نانوذرات پایدار (1)کم پایدار مس و اکسید مس 

شکل گرفتند. خواص ساختاری، اپتیکی و همچنین اندازه 

نانوذرات با دو دستگاه متفاوت مورد بررسی و مقایسه قرار 

توان نانومتر می 1064 یتپگرفت. نتایج نشان داد، از لیزر 

استفاده کرد.  (1)مس/ اکسید مس ذراتنانو برای ساخت 

نجر به عنوان محیط کندگی که مدی یونیزه استفاده از آب 

محیط مناسبی را تواند ، میشود میبه اکسایش نانوذرات 

آورد. با تغییر فراهم  مس رای ساخت نانوذرات اکسیدیب

پارامترهای لیزری و همچنین پارامترهای محیطی می توان 

 اندازه و ساختار نانوذرات را کنترل کرد. 
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ی دلخواه مشکل آمیخته ی آن برای یک حالت، از آنجاکه محاسبهگی، مقیاس تالقی استتنیدهای درهمیکی از مقیاس -چکیده 

برای آن معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از این  راحتی قابل محاسبه باشند،است، یکسری حدهای باال و پایین که به

تنیدگی رنی، حدهای تنیدگی دیگری، به نام مقیاس درهمحدها و همچنین با استفاده از ارتباط بین این مقیاس و مقیاس درهم

2ی شود. سپس با درنظرگرفتن یک سامانهتنیدگی رنی معرفی میپایینی برای درهمباال و  بعدی، حدهای باال و پایین این  3

 .گیرددو مقیاس و کارآیی این حدود مورد بررسی قرار می

 

تنیدگیهای باال و پایین درهمتنیدگی رنی، حدتنیدگی تالقی، مقیاس درهممقیاس درهمتنیدگی، درهم -کلید واژه  

 

Investigation of Upper and Lower Bounds of Renyi entanglement Measure 
 

Mahboobeh Moslehi,  Hamid Reza Baghshahi and Sayyed Yahya Mirafzali  

Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan 
 

 

 

Abstract- One  of the entanglement measure is the concurrence entanglement measure since it is difficult to calculate for an 

arbitrary mixed state, a series of upper and lower bounds that are easily computable are introduced for it. In this paper using 

these bounds and also the relation between this measure and the other entanglement measure, called the Renyi entanglement 

measure, the upper and lower bounds for Renyi entanglement measure are introduced. Then considering a 2 3   system, the 

upper and lower bounds of these two measures and the efficiency of these bounds are investigated.   

 

Keywords: Entanglement, Concurrence entanglement measure, Renyi entanglement measure, Upper and lower bounds of 

entanglement 

 یرن یدگیتندرهم اسیمق نییباال و پا یحدها یبررس
 یحیی میر افضلیمحبوبه مصلحی، حمیدرضا باغشاهی و سید 

 رفسنجان، رفسنجان )عج(عصرولیدانشگاه دانشکده علوم، گروه فیزیک، 
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 مقدمه -1

 نیتریکیکالسریاز غ یکی یکوانتوم یدگیتنرهمد

را  ختهیاست. حالت آم یکوانتوم کیزیف یهادهیپد

از  یاگر نتوان آن را بصورت جمع محدب ندیگو دهیتندرهم

 ریحالت را جداپذ نصورتیا رینوشت، در غ یضرب یهاحالت

 یریجداپذ توانیم یبه سخت فیتعر نی. از آنجا که با اندیگو

 صیتشخ یبرا یاریمع افتنیکرد،  یررسب راحالت  کی

برخوردار  یاژهیو تیاز اهم یکوانتوم یهاحالت یریجداپذ

 یدگیتندرهم اهداف الزم است که مقدار  یبعض یبرا. است

تنها  یریجداپذ یارهایو از آنجا که مع میحالت را بدان کی

 نییرا تع یحالت کوانتوم کینبودن  ایبودن  دهیتندرهم

 یدگیتندرهم زانیم نییتع یبرا یاسیمق تنافی کنند،یم

 یدگیتندرهم اسیمهم است. مق اریمرکب بس یسامانه کی

 یرن یکه بر اساس آنتروپ هاستاسیمق نیاز ا یکی یرن

، ارتباط یحالت خالص دو جزئ کی ی. براشودیم فیتعر

 [:1است ] ریبصورت ز یرن یو آنتروپ یدگتنیدرهم نیب

(1 )                        ( ) ( ),AB BE S                   

(2   ) 2
1

( ) log ( ),
1

B BS tr 

 یچگال سیماتر B، و0و   1 که در آن

به سمت  ه ک یوقت ست.ا Bیسامانه ریز یافتهیکاهش

همگرا  منینو فون یبه آنتروپ یرن یآنتروپ کند،یم لیم کی

 .شودیم

( بصورت 1) ی، رابطهیجزئ دو یختهیحالت آم کی یبرا

 :شودیبسط داده م ریز

 ( ) min (| )AB i i AB

i

E p E 

(3)                              

بر  ABهای ممکن ی تمامی بسطکه در آن کمینه رو

های خالص بصورت حسب حالت

AB i i iAB
i

p حالت یبرا شود. گرفته می-

( کار چندان 3) یرابطه سازینهیدلخواه کم یختهیآم های

 .ستین ایساده

تنیدگی، مقیاس تالقی های پرکاربرد درهمیکی از مقیاس

ای یک حالت خالص دو جزئی بصورت زیر تعریف است که بر

 شود:می

)4(                          2( ) 2(1 )AB BC tr    

 Bی ی زیر سامانهیافتهماتریس چگالی کاهش Bکه 

ی دو جزئی نیز به مانند است. برای یک حالت آمیخته

تنیدگی رنی، تعریف مقیاس تالقی بصورت زیر یاس درهممق

 شود:بسط داده می

)5(                   ( ) min ( )AB i AB

i

C p C   

شود. ( تعریف می3ی )که در آن کمینه به مانند رابطه

 یمحدوده در (3ی )مورد نظر در رابطه ینهیکم

2 یختهیمآ هایحالت ی، برا[0.82,1.3] d یبعد 

 یدگیتنو درهم یتالق اسیمجذور مق نیب ریز یبه رابطه

 :[2,3]شود منجر می یرن

(6)

 

( )
2

( ( )),

1 1 1 1 1
( ) log [( ) ( ) ]2

1 2 2

ABE F c AB

x x
F x

 

2های آمیخته حالت برای حالت  ی بعدی محاسبه 2

)2مقیاس تالقی ( ))ABc   ای ه صورت تحلیلی کار سادهب

های با ابعاد باالتر محاسبه آن به طور است، ولی برای حالت

پذیر نیست. از این رو، برای در دست داشتن تحلیلی امکان

های با ابعاد باالتر، تنیدگی برای حالتتقریبی از میزان درهم

حدهای باال و پایین گوناگونی برای مقیاس تالقی در مراجع 

 صورت زیر معرفی شده است: به ]5[4,

(7              )   2 2 2 22 ( ) 2 1AB B AB Btr tr c tr      
 

پذیرهای توان آنها را بصورت چشمداشتی مشاهدهکه می 

 فیزیکی به صورت زیر نمایش داد:

 

   

   

 

 

2 2

2

(1) (2) (2)

(1) (2)

2 ,

2 1 ,

4 ,

4 ,    

AB B AB AB

B AB AB

tr tr tr v

tr tr k

v p p p

k I p

   

  

  



  

  

  

 

  

و از اینرو دارای این مزیت هستند که                   (8)

 گیری کرد. مستقیم اندازهتوان آنها را بطور می
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تنیدگی رنی، در این مقاله یک حد باال و پایین برای درهم

((، برای 6با استفاده از ارتباط آن با مقیاس تالقی )رابطه )

2های آمیخته حالت d کنیم. سپس با محاسبه معرفی می

ی برای تنیدگی رنحدهای باال و پایین مقیاس تالقی و درهم

2یک سامانه  باال و پایین  های، میزان کارآیی حدبعدی 3

      دهیم.شده را مورد بررسی قرار میمعرفی

  

 تنیدگی رنیمعرفی حدهای باال و پایین مقیاس درهم  -2

)با توجه به خاصیت یکنوا صعودی بودن   )F x  در بازه

( به 7توان از رابطه )((، می6)رابطه ) ه برای ذکر شد

 :]3[نامساوی زیر دست یافت 

(9)

     2 2 2 22( ) ( ) 2(1 )AB B AB BF tr tr F c F tr        
   

اکنون چون تساوی  2 ( ) ( )AB ABF c E    برقرار

لذااست  22(1 )BF tr  و 2 22( )AB BF tr tr   

تنیدگی رنی خواهند های باال و پایین درهمبه ترتیب حد

2ی بود. حال با درنظرگرفتن یک سامانه به بررسی این  3

پردازیم که آیا اختالف حدهای باال و پایین مقیاس نکته می

تنیدگی رنی از اختالف حدهای باال و پایین درهم

  متناظرشان برای مقیاس تالقی کمتر است یا بیشتر؟

 مثال -3

ی در این مثال یک سامانه دو جزئی، شامل یک زیر سامانه

ی سه و یک زیر سامانه 0و  1( با ترازهای Aدو ترازی )

ای به با حالت اولیه 2و  1، 0( با ترازهای Bترازی )

 گیریم:می صورت زیر در نظر

)10( 
1 1

(0) 00 ( 11 12 )
22

AB     

به صورت  یمارکوف یسامانه با معادله اصل نیا یزمان تحول 

L   ندبالندیکه در آن عملگر ل شودیداده م L  

دو  یبرا یموضع یهاکنششامل دو جمله   متناظر با برهم

 : است ریاتم به طور جداگانه و به صورت ز

(11) † † †2 , ,
2

i i i i i i iL i A B 

به صورت زیر، تحول زمانی باال  Bو  Aبا انتخاب 

 همدوسی دو اتم به صورت جداگانه است:وای دهندهنشان

(12                  ) 
2 0 0

1 0
, 0 1 0

0 0
0 0 0

A B 

باال و پایین  ( حدهای9( و )7های )اکنون با استفاده از رابطه

)تنیدگی رنی را برای مقیاس تالقی و درهم )AB t  به

های مختلف صورت تابعی از زمان محاسبه و به ازای 

 نماییم.های زیر رسم میها را در شکلنمودارهای آن

( اختالف بین حدهای باال و پایین 2( و )1های )در شکل

تنیدگی رنی به صورت تابعی از زمان، مقیاس تالقی و درهم

بر حسب زمان  1.2و  0.82به ترتیب برای 

ها با توجه به رسم شده است. در این شکل tی مشخصه

گاه اینکه مقیاس تالقی برای سامانه مورد بررسی، هیچ

بزرگتر از یک و کوچکتر از صفر نیست، بنابراین در 

هایی که حدهای باال و پایین آن بزرگتر از یک و زمان

ها را به ترتیب برابر با یک اند، مقدار آنکوچکتر از صفر شده

 ایم.و صفر قرار داده

 
: اختالف حدهای باال و پایین مقیاس تالقی )نمودار خط 1شکل 

 .0.82 گی رنی )نمودار توپر( به ازایتنیدچین( و درهم
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چین( : اختالف حدهای باال و پایین مقیاس تالقی )نمودار خط2شکل 

 .1.2 تنیدگی رنی )نمودار توپر( به ازایو درهم

 و 0.82( به ازای 2( و )1های )اتوجه به شکلب

تنیدگی اختالف حدهای باال و پایین مقیاس درهم 1.2

رنی همواره کوچکتر از اختالف بین حدهای باال و پایین 

-مقیاس تالقی است. بنابراین حد باال و پایین مقیاس درهم

تنیدگی رنی نسبت به حد باال و پایین مقیاس تالقی، به 

 .ترندشان نزدیکمقدار واقعی مقیاس

 

-: اختالف نسبی حدهای باال و پایین مقیاس تالقی )نمودار خط3کل ش

 .0.82تنیدگی رنی )نمودار توپر( به ازایچین( و درهم

 
-: اختالف نسبی حدهای باال و پایین مقیاس تالقی )نمودار خط4کل ش

 .1.2 تنیدگی رنی )نمودار توپر( به ازایچین( و درهم

( اختالف نسبی بین حدهای باال و 4( و )3های )در شکل

-پایین )تفاضل حد باال و پایین تقسیم بر حد باال( مقیاس

تنیدگی رنی  به صورت تابعی از زمان، به های تالقی و درهم

زمان  بر حسب 1.2و  0.82ترتیب برای 

رسم شده است. با استفاده از این نمودارها  tی مشخصه

توان تشخیص داد که کارآیی حدهای باال و پایین برای می

تنیدگی مورد بررسی بهتر است. چنانچه کدام مقیاس درهم

( توجه کنیم خواهیم دید که 4( و )3های )که به شکل

تنیدگی رنی ی مقیاس درهماختالف نسبی رسم شده برا

کوچکتر از اختالف نسبی رسم شده برای مقیاس تالقی 

-است، در نتیجه کارآیی این حدود برای مقیاس درهم

ها نشان داد که تنیدگی رنی بهتر است. همچنین بررسی

های کوچکتر نسبت به نمودار اختالف نسبی برای 

گیرد و این یعنی اینکه کارآیی تر قرار میهای بزرگتر پایین

های تنیدگی  رنی برای حدهای باال و پایین مقیاس درهم

 .کوچکتر بهتر است

 گیرینتیجه -4

تنیدگی رنی در این مقاله یک حد باال و پایین برای درهم

تالقی و ارتباط آن با  )بر اساس حد باال و پایین مقیاس

تنیدگی رنی( معرفی شد. سپس در یک مثال نوعی، درهم

تنیدگی رنی کارآیی این حدها در تعیین مقدار دقیق درهم

دهد که در مثال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می

0.82ی ذکر شده برای بازه کارآیی این حدها  1.3

 . و پایین تالقی بهتر استدر مقایسه با حد باال

 مراجع-5

 Phys, Lett. AR. Horodecki, P. Horodecki and M. Horodecki, ;] 1[

                                             .210(1996)377 
    

  A:Math. Theor J. S. Kim and B. C. Sanders, Phys. ]2[

                                                                 .  43(2010)445305 

     and Z. L. Cao W. Song, Y. K. Bai, M. Yang, M. Yang, ]3[

.                                                                   93(2016)022306

    

[4] F. Mintert and A. Buchleinter, Phys. Rev. 

Lett                                                                                           .

98(2007)140505 
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اطالعات مفیدی در رابطه با ساختار و حاوی ن کمیت ایدر فضاست.  فلورسانس قطبش گسیلبیانگر  فلورسانسناهمسانگردی   –چکیده 

بلو محیط جانبی است. در کار تجربی حاضر مقدار این کمیت برای ترکیب شیمیایی متیلنهای مولکولو برهمکنش آن با دینامیک مولکول 

های فوتودینامیکی و نوری در درمان گیری شده است. دو مورد از کاربردهای مهم این دارو یعنی استفاده از آن به عنوان حساسگراندازه

اهمیت نظری  بلومتیلنهای نوری ویژگیشود ست که باعث میبرهمکنش آن با نور مرتبط اآمیزی تشخیصی سلول و بافت به رنگدیگری 

بدست ی متفاوت با چسبندگبلو در دو حالل مختلف با طراحی و ساخت یک چیدمان اپتیکی، مقدار ناهمسانگردی متیلن. پیدا کندو عملی 

 گیری شد.موج تحریک نیز اندازهآمد. عالوه بر این وابستگی ناهمسانگردی متیلن بلو به طول

 کلید واژه- حساسگر نوری، قطبش نور، متیلنبلو، ناهمسانگردی فلورسانس

 

Fluorescence anisotropy of Methylene blue  
 

Zeinab Mollazehi 1 and Mohammad Shojaei 2 

1 Graduate university of advanced technology, Mahan, Kerman 

2 Shahid Bahonar university of Kerman, Kerman 

 

 

 

Abstract- Fluorescence anisotropy is a measure of the polarization of fluorescence radiation of the molecule. This quantity 

provides valuable information on the structure and dynamics of the molecule and the effect of its surrounding environment. In 

this work, fluorescence anisotropy of methylene blue has been measured. Methylene blue is considered as a drug, as a 

photosensitizer and as a dye for staining cells and tissues. Two latter applications involve the interaction with light, so optical 

properties of the methylene blue including its emission anisotropy find theoretical and experimental significance. An optical 

setup was designed and implemented. The anisotropy of methylene blue in two different solvents with different viscosities was 

measured. The excitation wavelength dependency was investigated, too. 

Keywords: Fluorescence anisotropy, Light polarization, Methylene blue, Photosensitizer 

 بلومتیلن فلورسانسگیری ناهمسانگردی تابش اندازه

 ۲،  محمد شجاعی۱زینب مالزهی

 و فناوری پیشرفته، ماهان، کرمان صنعتیدانشگاه تحصیالت تکمیلی  ۱

 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان 2
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 مقدمه -1

مندیِ میدان بیانگر جهت فلورسانساهمسانگردی ن

است که بصورت قطبش آن ظاهر  فلورسانسالکتریکی تابش 

شود. این ویژگی ممکن است از قطبش نور تحریک به می

های جهتی مولکول گسیلندة ارث رسیده باشد و یا از ویژگی

بررسی این کمیت اطالعات مفیدی در  تابش ناشی شود.

دست خواهد داد. ساختار و دینامیک مولکول بهرابطه با 

معموالً بصورت اختالف نسبی  فلورسانسقطبش تابش 

که شود های عمود و موازی میدان الکتریکی بیان میمؤلفه

 .کندمیزان قطبش را درصفحة عمود بر جهت انتشار بیان می

قطبش آن را در کل فضا نشان  ،اما کمیت ناهمسانگردی

 دهد و بصورتمی

(1) 









II

II
r

II

II

2
 

شدت نور خروجی در  IIIشود. در این رابطهتعریف می

 عمودیدر حالت هر دو حالتی است که قطبشگر و تحلیلگر 

 شدت نور خروجی مربوط به حالت قطبشگر Iباشند و 

 ناهمسانگردی .[1] استافقی و تحلیلگر  عمودی

 ناهمسانگردی واقطبشی، عوامل حضور رعدمد یورسانسفل

که ناشی از گزینش نوری و  دارد ( نام0r) پایه یفلورسانس

. [2]های جذب و گسیل است زاویة ذاتی بین ممان دوقطبی

چرخشی و انتقاالت انرژی   پخش پراکندگی، ازتاب،ب

غیرتابشی از جمله عوامل مؤثر بر ناهمسانگردی هستند. 

تر از آهنگ گسیل هنگ چرخش مولکول، آهستهزمانی که آ

باشد پخش چرخشی باعث واقطبش ناچیزی  فلورسانس

گیری کردن اثر پخش چرخشی در اندازهشود. برای کممی

ناهمسانگردی از منجمد کردن محلول یا افزایش چسبندگی 

 [.2 و 1] شودحالل استفاده می

با  گونهدر مواد نوردستگونه، جفت ایزومرهای دست از سویی

وجود خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه تنها در برهمکنش 

[. بنا بر 3] دهندبا نور قطبیده خواص متفاوتی را نشان می

تواند این مواد می فلورسانساین مطالعة ناهمسانگردی 

کاربردهای نظری و عملی بسیاری داشته باشد. بعالوه 

اندازه  تواند در تعیینی میفلورسانسبررسی ناهمسانگردی 

صلبیت  گیری حجم ظاهری،ها یا اندازهو شکل پروتئین

، تعیین یپروتئینبین  ، ارتباطمختلف مولکولیهای محیط

چسبندگی غشاها و سنجش ایمنی بسیاری از مواد مفید 

 [.4 و 2] واقع شود

متیلن بلو یا متیل تیوتینیوم کلراید ترکیبی شیمیایی است 

هایی چون مان بیماریکه عمدتاً به عنوان دارو در در

های هموگلوبینمی و به عنوان پادزهر مسمومیتمت

های . این ترکیب در درمان[6,5]شودسیانیدی استفاده می

است فوتودینامیکی یکی از حساسگرهای نوری متداول 

 و بافت آمیزی تشخیصی سلولبر این در رنگعالوه [. 8,7]

فتار نوری متیلن . نحوة ر[8]گیردمورد استفاده قرار مینیز 

در دو حوزة اخیر مهم است. به همین دلیل بخصوص بلو 

  ی جذب و گسیل این ماده مورد توجههابررسی ویژگی

پیوند با  و . اثر دما، حالل، مواد فعال سطحیاست

بر  آنهاطیف جذب وگسیل و نیز تأثیر  ها برماکرومولکول

 [.9ست ]از آن جمله ا فلورسانسانگردی ناهمس

گیری منظور اندازه اساس چیدمانی اپتیکی به بر این

سازی متیلن بلو طراحی و پیاده فلورسانسناهمسانگردی 

شد. در این چیدمان سعی شد از ساختاری ساده و قابل 

 دسترس استفاده شود.

 چیدمان -2 

در  فلورسانسگیری ناهمسانگردی رحوارة چیدمان اندازهط

یودی و دیودهای نشان داده شده است. از لیزرهای د 1شکل 

( به عنوان منبع استفاده شد که با توجه LEDگسیلندة نور )

دیودهای ترکیب  از LEDهایبه تکفامی نسبی و مزیت

های بنفش، آبی، سبز، کهربایی و قرمز( )رنگ گسیلندة نور

در طرح نهایی استفاده شد که تقریباً کل طیف مرئی را 

موجی را دهند و امکان بررسی وابستگی طولپوشش می

ها LEDپهنای باند طیفی کوچک  کرد. بدلیلفراهم می

و ای و شکاف عدسی استوانه کننده نبود.نیازی به تکفام

توزیع نور مناسب را برای تابش تحریک بر کووت ها، حائل

 کرد. محتوی محلول تولید می

تحریک توسط قطبشگر دورنگی تعیین  حالت قطبش نور

بل از ورود به محفظه قرار شد. این قطبشگر درست قمی

 حذفتا اثر واقطبش نور توسط قطعات دیگر  داده شده بود

های شود. بدلیل تغییر قطبش نور در عبور از دیواره

ای و کوارتز های شیشههای پالستیکی، از نمونهکووت

داد در ها نشان میگیریشکل استفاده شد که اندازهبی
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 فلورسانسگیری ناهمسانگردی چیدمان اندازهرحوارة : ط1شکل 

در  فلورسانسکنند. تابش حالت قطبش تغییری ایجاد نمی

)چیدمان موسوم به چارچوب  بازوی عمود بر جهت تابش

Lگیری شد. نور تابشی بالفاصله پس از خروج از ( اندازه

گر در حالت قطبش معین عبور و سپس از محفظه از تحلیل

شد. کرد رد میکه طیف تحریک را حذف می فیلتر نوری

کننده نور را بر روی آشکار ساز که فوتودیود و یا یک جمع

نگار بود، متمرکز ورودی فیبر نوری برای اتصال به طیف

بین طیف  مناسبفاصلة تکفامی منابع و کرد. بدلیل می

 ازطیف براحتی گسیل طیف تحریک و تابش متیلن بلو، غالباً 

  .بود تفکیک قابل تحریک

از نظر اپتومکانیکی، برای حذف نورهای سرگردان و 

های قطبش را گیریتوانست اندازهبازتابی که میبخصوص 

رنگی های کوچک سیاهمختل کند هر عنصر در داخل جعبه

ها ورود های روی این محفظهها و حایلقرار گرفت. شکاف

ای هکرد. محفظنورهای سرگردان و بازتابی را محدود می

های دارندهنمونه طراحی و ساخته شد. نگهداری نگهبرای 

قطبشگر و تحلیلگر قابلیت تنظیم زاویه را نسبت به خط 

کردند. با توجه به لزوم می عمود بر محور چیدمان فراهم

تعویض منابع، فیلترها، قطبشگرها و محفظة نمونه 

هایی تعبیه شد که ایجاد پایداری مکانیکی عناصر و قالب

کرد. کل می ها را فراهمت فضایی آنقابلیت تکرار وضعی

سیستم در یک محفظة ثانویه قرار داده شد تا اثرات نور 

محیط حذف گردد. برای کاهش خطا، سیستم بصورت 

فشرده با حداقل فاصله بین اجزا ساخته شد بنحوی که ابعاد 

 کرد.متر تجاوز نمیهر یک از بازوها از چند سانتی

 نتایج -3

و حالل اتانول و گلیسیرین در بلو در دحلول متیلنم

از آنجایی که های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. موجطول

ها ربط دارد و مستقل از ناهمسانگردی تنها به نسبت شدت

غلظتی انتخاب شد  ،غلظت است شدت کلی نور و متعاقباً

 2بدست آید. در شکل  فلورسانسکه در آن بهینة تابش 

نشان  بلو در گلیسیرینمتیلن فلورسانستحریک و طیف 

 700nmداده شده است. این طیف دو باند گسیلی اصلی در 

 دهد. را نشان می740nm و 

 

موج طول)در گلیسیرین  بلومتیلنتحریک و گسیل طیف : 2شکل 

 بازای زوایای افقی و عمودی قطبشگر و تحلیلگر (nm630تحریک 

شدت باند گسیلی در چهار  ،گردیگیری ناهمسانبرای اندازه

شدت بازای قطبشگر  HHI :حالت قطبشی در نظر گرفته شد

گر شدت بازای قطبشگر افقی و تحلیل HVIگر افقی، و تحلیل

گر افقی شدت بازای قطبشگر عمودی و تحلیل VHIعمودی، 

. (2)شکل  گر و قطبشگر عمودیشدت بازای تحلیل VVIو 

 ة مقدار ناهمسانگردی از رابط

(2)  
VHVV

VHVV

GII

GII
r

2


 

ید که در آنآبدست می
HH

HV

I

I
G   میزان عدم یکنواختی

دهد. مقادیر فوق نشان میرا حساسیت آشکارساز به قطبش 

گیری های مختلف تحریک در دو حالل اندازهموجبازای طول

ر جدول . نتایج دشده و مقدار ناهمسانگردی محاسبه گردید

انگردی در حالل گلیسیرین سممقادیر ناهدرج شده است.  1

بدلیل چسبندگی باال و کاهش پخش چرخشی به مقدار 

 ( نزدیکتر هستند.0rناهمسانگردی پایه )
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 بلومتیلن فلورسانسناهمسانگردی گیری شدة اندازه: مقادیر 1جدول

طول موج  در حالل اتانول در حالل گلیسیرین

(nm)  1باند  2باند  1باند  2باند 

0.016 0.018- 0.005- 0.018- 395 
0.213 0.256 0.047 0.047 450 

0.236 0.240 0.128 0.084 530 
0.164 0.197 0.058 0.072 592 

0.267 0.215 0.097 0.081 633 

 

طول موج تحریک بازای  نحوة تغییر مقدار ناهمسانگردی با

و  3های بترتیب در شکل فلورسانستلف تابش دو باند مخ

 دیده می شود. 4

 

باند موج تحریک در بر حسب طولبلو ناهمسانگردی متیلن: 3شکل 

 nm700 فلورسانس

 

باند موج تحریک در بر حسب طول بلوناهمسانگردی متیلن: 4شکل 

 nm740 فلورسانس

 یریگنتیجه -4

با  در دو حالل بلوی متیلنفلورسانساهمسانگردی ن

نانومتر  740و  700چسبندگی متفاوت برای دو باند گسیلی 

 موجطول وابستگی مقدار ناهمسانگردی به گیری شد.اندازه

  ریک بدست آمد.تح

موج تحریک تغییر دوقطبی گذار جذب با تغییر طول ممان

های جذب و دوقطبی کند. بنابراین زاویة بین ممانمی

 های تحریک و گسیل بهموجکند. اگر طولگسیل تغییر می

های گذار جذب و گسیل دوقطبی نزدیکتر باشند، ممان هم

شود. بزرگتر می 0rتر خواهند بود و در نتیجه مقدار جهتهم

موج گسیل، و طولموج تحریک فاصلة طولافزایش با 

 nm395ه در یابد، بطوری کناهمسانگردی کاهش می

  کمترین مقدار خود را پیدا می کند.

ی متیلن بلو با افزایش چسبندگی فلورسانس ناهمسانگردی

توان در آن حالل، افزایش یافته است. دلیل این امر را می

دوقطبی گذار گسیل با وجود عوامل واقطبشی دید که ممان

شود جا میجابه فلورسانساز جمله پخش چرخشی قبل از 

میزان چرخش بیشتر باشد زاویه بزرگتر و  و هر چه

( کمتر خواهد شد. با افزایش چسبندگی r) ناهمسانگردی

کمتر و در زمان گذار طی در چرخش مولکول میزان  ،حالل

شود. این مقدار به نتیجه ناهمسانگردی بزرگتر می

 است. ناهمسانگردی پایه نزدیکتر 
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( در 99%/99) TiN ص خالصقرمورد بررسی قرار گرفت.  (TiN) تیتانیوم نیترید نانوذرات ساخت ، Ce:Nd:YAGکندگی لیزر تپی  روشبه  مقالهدر این  -چکیده 

 هرتز قرار 10نانوثانیه و نرخ تکرار 8پهنای تپ با نانومتر،  1064با طول موج   Ce:Nd:YAG تپی محیط تولوئن تثبیت شده و در معرض تابش تپی هماهنگ اصلی لیزر

پراکندگی طیف سنجی ( ، FTIRتبدیل فوریه فروسرخ )طیف سنجی  (،UV-Visibleفرابنفش ) های طیف سنجی جذب مرئی/ با روش سنتزشدهنانوذرات  داده شد.

 گیری شکل FTIR طیف های و   XRDالگوهای پراش ، مشخصه یابی شدند. (TEM )عبوری میکروسکوپ الکترونی  و  (XRD)پرتو ایکسسنجی پراش رامان، 

 که دادنشان  UV-Visسنجی طیف این نوع نانوذرات می باشد ولی ، پالسمونی بودنTiN یکی از مهمترین خواص نانوذرات  .ندکندر نمونه را تائید می TiNنانوذرات 

که  است یماتریس کربن یشکل گیری هاله بخاطرعدم وجود قله پالسمونی در طیف جذبی  مشخص شد و دهنداز خود بروز نمی یخاصیت پالسمون سنتز شده نانوذرات

. طیف رامان نیز وجود هاله می کننداحاطه  را  TiNنانوذرات  این بافت های کربنی در نهایت و کربنی موجود در تولوئن بودههیدرودر نتیجه اندرکنش لیزر با پیوندهای 

 کربنی به صورت ماتریس گرافیتی روی نانوذرات را تایید کرد.

 ، تولوئنیاگ -نئودیمیوم–سریوم  تپی ، لیزرنیترید تیتانیوم، کندگی لیزری انوذراتن -کلید واژه

TiN NPs Synthesis Using Ce:Nd:YAG Pulsed Laser 
Marzieh Esmaeilzadeh, Hossein Dizajghorbani Aghdam, Hajar Azadi and Rasoul Malekfar 

Atomic and Molecular Physics Group, Department of Physics, Tarbiat Modares University, 

Tehran, P.O. Box 14115-175 I.R Iran 

 

Abstract- In this paper, the synthesis of titanium nitride (TiN) nanoparticles has been investigated by using Ce:Nd:YAG 

pulsed laser ablation method. A pure tablet of TiN (with 99.99% purity) was stabilized in toluene and exposed to the 

fundamental harmonic pulse radiation of Ce:Nd:YAG laser operating at 1064 nm wavelength with the pulse width of 8 ns 

and a repetition rate of 10 Hz. The synthesized NPs were characterized by UV-Visible absorption spectroscopy, Fourier 

transform (FTIR) spectroscopy, Raman spectroscopy, X-ray diffractometery (XRD) and Transmission electron microscopy 

(TEM), techniques. The XRD patterns and FTIR spectra reveal the formation of TiN NPs in the sample. One of the most 

important properties of the TiN NPs are the plasmonic characteristics of these NPs, but the UV-Vis spectroscopy showed that 

the synthesized nanoparticles did not exhibit plasmonic properties, and it was found that the absence of plasma peak in the 

absorption spectrum was due to the formation of the carbon matrix halation, which in the result, is the interaction of the laser 

with hydrocarbon bonds in toluene, which eventually surrounds the carbon of TiN NPs. The Raman spectra also confirmed 

the presence of carbon halation as a graphite matrix on NPs. 

Keywords: Titanium nitride nanoparticles, Laser ablation, Ce:Nd:YAG pulsed laser, Toluen 

 Ce:Nd:YAG به روش کندگی لیزرتپی TiNاخت نانوذرات س

 فرمرضیه اسماعیل زاده، حسین دیزجقربانی اقدم، هاجر آزادی و رسول ملک

    14115-175پستی  صندوقگروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 
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 قدمهم -1

نیترید فلزات واسطه برای برخی کاربردهای خاص در 

 پالسمونی به جای فلزات نجیب پیشنهاد شده اند.

جدید از  یمواد ( TiN, ZrN, HfNنیتریدهای فلزی )

خواص پالسمونی . این مواد نظر خصلت پالسمونی هستند

خواص این مواد دیرگداز بوده و  طال دارند. مشابه

فلز  تفاده از استوکیومتری نیتروژن/ها با اسپالسمونی آن

دیرگداز بودن  .[1]اند تغییر کندتوقابل تنظیم است و می

توانند دماهای باال را بدون به این معناست که این مواد می

رای ب ها رادن تحمل کنند. این خاصیت مهم آنذوب ش

مغناطیسی به کمک  ثبت و ضبط نندما اربردهاییک

 [3] های خورشیدی سلول یترموفوتوولتایو  [2] حرارت

مواد دارای خواص پالسمونی در این  .مناسب ساخته است

های بلند ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک موجطول 

پودر با  نانوذرات نیترید تیتانیوم به صورت .]3[هستند

 دی اکسیدیا  (Ti) تیتانیوماستفاده از نیتریداسیون 

از  .[4] شونددر دماهای باال تولید می (TiO2) تیتانیوم

توان به های تولید نانوذرات تیتانیوم نیترید میدیگر روش

آلیاژهای  ،تیتانیومدی اکسیدیا تیتانیوم  لیزری کندگی

    .[5] اشاره کرد مکانیکی و تکنیک پالسمای مایکرویو

 یکی ازیزری پالسی در محیط مایع کندگی لروش 

واد نانوساختاری در یابی به مدست هایروشترین مهم

کندگی لیزری روشی نسبتا ساده،  محیط مایع است.

 ییسازگار است. کنترل پارامترهازیست ارزان، موثر و 

 تپ ها، نرخ تکرار، تعداد تپموج لیزری، انرژی مانند طول

نانوذرات کلوئیدی با مشخصات و محیط مایع ساخت 

 .سازدهای مختلف مناسب میبرای کاربرد مطلوب را،

نانوذرات نیترید تیتانیوم و همکارانش  (Takadaتاکادا ) 

در  به روش کندگی لیزری  نانومتر  800ی را در  اندازه

  .ندمحیط نیتروژن مایع ساخت

 نانوذرات نیترید تیتانیوم در محیط سنتز تحقیق در این

منظور  به انجام گرفته و با کندگی لیزری تپی تولوئن

یابی نانوذرات کلوئیدی از طیف سنجی جذب مشخصه

فروسرخ طیف سنجی ،  (UV-Vis)فرابنفش مرئی/

(FTIR( پراش اشعه ایکس ،)XRD) ،سنجی طیف

  .استفاده شدTEM یر و تصو پراکندگی رامان 

 

 

  هاشمواد و رو -2

 8یتانیوم از تپ پایه رید تبرای ساخت نانوذرات نیت

نانومتر  1064به طول موج   Ce:Nd:YAGنانوثانیه لیزر

هرتز استفاده شد. بدین منظور  10و فرکانس تکرار 

با خلوص    Sgma-Aldrichنیترید تیتانیوم )پودر 

 Spark)پالسما جوشی و به روش تفتهیه  ( %99/99

Plasma Sintering)  به صورت قرص ساخته شد. برای

یک در را گرم پودر نیترید تیتانیوم  20ار ابتدا این ک

، سپس به طور همزمان تا پوشش کربنی قرار داده

 C/min 60 ی سلسیوس با نرخدرجه 2000دمای 

. پس از قرار گرفت MP40 تحت گرمادهی و فشار

دقیقه، اعمال فشار متوقف و  10گذشت مدت زمان 

س درجه سلسیو 300دقیقه دما به  10در مدت زمان 

برای انجام فرآیند کندگی لیزری قرص  کاهش یافت.

نیترید تیتانیوم در یک بشر حاوی تولوئن قرار داده 

میلی لیتر و ارتفاع آن روی هدف  7شد. حجم تولوئن 

میلی   200میلیمتر تنظیم شد. پرتو لیزر با انرژی 5

ژول بر تپ توسط روی هدف متمرکز شده و هدف  به 

لیزری قرار داده شد. دقیقه تحت تابش  10مدت 

نشان داده شده  b-3تصویر محلول نانوذرات در شکل 

برای اندازه گیری طیف جذبی ذرات در  .است

پراش  ،T80 مدل  PG از طیف سنج UV-Vis محدوده

فیلیپس مدل  XRD اشعه ایکس نمونه ها با دستگاه

Xpert ،ذرات نیز با استفاده از ساختارهای مولکولی نانو

در دمای  NEXUS 670 FTIRمدل  رخفروس سنجطیف

طیف پراکندگی رامان  یابی شده است.اتاق مشخصه

 Thermoطیف سنج رامان   ها نیز با استفاده ازنمونه

Nicolet Almega Dispersive Raman  ثبت و ضبط

 شده است.

 نتایج و بحث 

قرص نیترید تیتانیوم   Xپرتوالگوی پراش  1ر شکل د

لوری نانوذرات ساخته شده مورد استفاده و صفحات ب

 در حالل تولوئن نشان داده شده است.
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1-1-  

2-1-  

3-1-  

4-1-  

5-1-  

6-1-  

7-1-  

8-1-  

9-1-  

نانوذرات نیترید  X (a) پرتو: الگوی پراش 1شکل 

( قرص b) یوم سنتز شده به روش کندگی لیزریتیتان

 استفاده شده نیترید تیتانیوم

و  °49.89، °42.84پراش در سه قله  این الگور د

و  (111) ،(200) بلوری متناظر با صفحات 73.23°

شود. موقعیت و شدت مشاهده می TiNقرص  (220)

 گیریشکل یدهندهنشانa -1شکل درهای پراش قله

و ثابت   FCCبا ساختار  نیترید تیتانیومنانوذرات 

 هستند. nm a= 0.0424    یشبکه

 

10-1-  

 

 

 

 

 نانوذرات نیترید تیتانیوم.  FTIR: طیف 2شکل 

نشان  2تز شده در شکل نانوذرات سن FTIRیف ط

به  cm 3423−1نوار در این طیف  داده شده است.

و بخار آب ناشی از رطوبت   (H–O–H) پیوند کششی

  و cm 1603−1های نوارجذب شده اختصاص دارد.
1−cm  2960   متناظر با پیوندهای به ترتیب)C-C( 

 نوارهستند.  ((C-Hمربوط به تولوئن و پیوند کششی 

(C-C) دهد. ریس کربن گرافیتی را نشان میوجود مات

نیز به نانوذرات  cm 1030−1مشاهده شده در  نوار

حضور  بر یتیتانیوم اختصاص داشته و تایید نیترید

 نانوذرات نیترید تیتانیوم است.

 

 

 

 

 

 

 

کلوئیدی  و محلول  UV-Vis جذبی : طیف3شکل 

ن به شده در حالل تولوئساخته نانوذرات نیترید تیتانیوم 

 وش کندگی لیزری.ر

نانوذرات نیترید  UV-Visجذبی طیف  3در شکل 

تیتانیوم که در حالل تولوئن به روش کندگی لیزری 

شده اند، نشان داده شده است. این طیف بر  ساخته

خالف انتظار پیک تشدید پالسمون سطحی مربوط به 

وجود ی فروسرخ در محدودهنانوذرات نیترید تیتانیوم 

د قله پالسمونی در طیف جذبی عدم وجو ندارد.

ی ماتریس کربنی است که در بخاطر شکل گیری هاله

نتیجه اندرکنش لیزر با پیوندهای کربنی موجود در 

تولوئن بوده که در دما و فشار باالی ایجاد شده توسط 

های لیزری از هم گسسته شده و سپس بصورت  تپ

ماتریس کربنی گرافیتی تغییر فاز داده و در نهایت 

را   TiNاین بافت های کربنی گرافیتی نانوذرات 

حذف قله احاطه می کنند. این هاله های کربنی باعث 

پالسمونی در محدوده فروسرخ نزدیک طیف جذبی 

UV-Vis-NIR   نانوذراتTiN  شودمی. 
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ن نانوذرات نیترید تیتانیوم راماپراکندگی  : طیف4شکل 

 .لیزریشده در حالل تولوئن به روش کندگی ساخته 

 

 ساخته شده TiNنانوذرات  TEMتصویر  :5شکل

طیف رامان نانوذرات نیترید تیتانیوم نشان  4در شکل 

ی پهن مربوط به دو داده شده است، که در آن دو قله

 شود. قلهی کربن گرافیتی مشاهده میقله مشخصه

 1−cm   1336معرف  نوار D 1 و−cm   1574 

ی وجود ماتریس ندهاست که  تایید کن Gمعرف نوار 

کربن گرافیتی در پیرامون نانوذرات هستند و باعث 

شده اند قله مربوط به طیف رامان نانوذرات نیترید 

 .تیتانیوم در طیف رامان آشکارسازی نگردد

مشاهده می شود ، شکل  5طور که در شکل همان

کربنی که ذرات را احاطه  یهاله نانوذرات کروی است.

  .شودمشاهده می ضوحوبه نیز کرده است 

 گیرینتیجه

به روش  در این پژوهش نانوذرات نیترید تیتانیوم

شد. نتایج  ساختهدر حالل تولوئن تپی کندگی لیزری 

یاگ  -مومیینئودتپی دهد که با روش لیزر  نشان می

توان هماهنگ اصلی مینانومتر  1064و با طول موج 

لوب در با اندازه های مط یتانیومت یتریدننانوذرات 

نتایج مشخصه یابی های  ساخت. مقیاس نانو متری

انجام شده در این تحقیق موید این حقیقت می باشند 

نانوذرات ساخته شده دارای پوششی گرافیتی می که 

باشند که باعث حذف خاصیت پالسمونی نانوذرات 

نیترید تیتانیوم می شود و برای کاربردهای پالسمونی 

 اندرکنش لیزر باباشند. نمیاین نوع نانوذرات مناسب 

دما و فشار باال  همراه با ایجادکه تولوئن محیط 

پیوندهای درجه سلسیوس ( بوده  3000)دمای 

کربنی ساختار محلول تولوئن را از هم گسسته هیدرو

های تولوئن به  و در حضور دما و فشار باال،  کربن

این  ماتریس گرافیتی تغییر فاز داده و در نهایت شکل

پوشش می را   TiNنانوذرات  ،گرافیتیفت های با

  دهند.

 مراجع

[1] Lalisse, A., et al., Plasmonic efficiencies of 

nanoparticles made of metal nitrides (TiN, 

ZrN) compared with gold. Scientific reports, 

2016. 6. 
[2] Guler, U., et al., Performance analysis of 

nitride alternative plasmonic materials for 

localized surface plasmon applications. 

Applied Physics B, 2012. 107(2): p. 285-291. 
[3] Guler, U., et al., Local heating with 

lithographically fabricated plasmonic 

titanium nitride nanoparticles. Nano letters, 

2013. 13(12): p. 6078-6083. 
[4] Li, J., et al., Synthesis of nanocrystalline 

titanium nitride powders by direct 

nitridation of titanium oxide. Journal of the 

American Ceramic Society, 2001. 84(12): p. 

3045-3047. 
[5] Takada, N., T. Sasaki, and K. Sasaki, 

Synthesis of crystalline TiN and Si particles 

by laser ablation in liquid nitrogen. Applied 

Physics A, 2008. 93(4): p. 833-836. 
 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


  

293 
 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

 با استفاده ازنانو صفحات اکسید روی  .دشوساخته می نانو صفحات اکسید روی بر اساس لیزر تصادفی در این مقاله، یک –چکیده 

ی لیزر به عنوان محیط بهره Bی رودامین شوند. از محلول رنگدانهمیرشد داده  FTOهای بر روی شیشه یالکتروشیم الیه نشانی تکنیک

 تابشکنیم که هده میمشا .شودتأمین می ZnOنانو صفحات بازخورد اپتیکی از طریق پراکندگی نور توسط کنیم. تصادفی استفاده می

های دمش باالتر از و مدهای مجزا از هم به ازای انرژی چند مد استی آلی دارای و رنگدانه ZnOاز نانو صفحات  حاصل لیزری تصادفی

در  دهانرژی دمش آستانه را برای هر یک از مدهای لیزری برانگیخته ش ما در این بررسی، شوند.انرژی آستانه در طیف تابشی ظاهر می

 ،حاصل از نانو صفحات اکسید روی دهند که تابش لیزری تصادفیهای ما نشان می. همچنین نتایج بررسیگیریمنانو ساختار اندازه می

 وابسته است.  ؛گیرداز نمونه که تحت دمش قرار می محلیبه  همچنین ومند نیست جهت

 اکسيد روی. ی، ليزرهای تصادفی، نانو صفحاتروش رشد الکتروشيم -کليد واژه

 

Fabrication of Random lasers based on Zinc oxide nanosheets grown by 

electrochemical deposition 

Abbas Ghasempour Ardakani, Peymaneh Rafieipour 

Physics Department, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran  

Abstract- In this paper, a random laser is fabricated based on Zinc oxide nanosheets. Zinc oxide nanosheets are grown on 

FTO glasses using electrochemical deposition technique. We use Rhodamine B solution as the random laser gain medium. 

Optical feedback is provided by light multi-scattering from ZnO nanosheets. We observe that the random lasing emission 

from ZnO nanosheets is multi-mode and discrete modes appear in the emission spectrum for pumping energies larger than the 

threshold pumping energy. In this investigation we measure the threshold pumping energy for each of the lasing modes 

excited in the nanostructure. Our results also show that the random lasing emission from Zinc oxide nanosheets is not 

directional and furthermore it depends on the position of the sample which is pumped. 

Keywords: electrochemical deposition technique, random lasers, Zinc oxide nanosheets. 

 

اکسید روی رشد یافته به روش  صفحاتنانو  یتصادفی بر پایه هایساخت لیزر

 الکتروشیمیایی

 پور اردکانی، پيمانه رفيعی پورعباس قاسم 

 ی علوم، بخش فيزیکایران، شيراز، دانشگاه شيراز، دانشکده
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 مقدمه -1

چند از طریق  بازخورد اپتيکی ليزرهای تصادفیدر 

ها اگر ميزان پراکندگیشود. تأمين می پراکندگی نور

ضعيف باشد و نور پس از چند مرتبه پراکندگی از محيط 

نامند. به این خارج شود، ليزر تصادفی را ناهمدوس می

ها علت که مدهای ليزری رزونانسی در طيف تابشی آن

ها قوی باشد، اما اگر ميزان پراکندگی شود.یمشاهده نم

درون محيط به دام نور این امکان وجود دارد که گاه آن

درون محيط که و باقی ماندن آن به دام افتادن نور  بيفتد.

 شود که، باعث میاستتداخل سازنده  مستلزم شرط

ی بسيار هامد ليزری رزونانسی به صورت قله تعدادی

مشاهده شود. این دسته از ليزرهای  یباریک در طيف تابش

 شوند.تصادفی، ليزرهای تصادفی همدوس ناميده می

ها، شناسایی سرطانتوانند در ليزرهای تصادفی می

 [.1] و...کاربرد داشته باشندحسگرها  ،های نورتابتراشه

 هایليزر لتوخوف برای اولين بار وجود 1968در سال 

. در سال [2] ی کردتصادفی را به صورت تئوری پيش بين

 نيز اولين ليزر تصادفی همدوس به صورت تجربی 1998

در آن بررسی  .[3] ساخته شد توسط کائو و همکارانش

هم بهره و هم  که اکسيد روی از پودر تصادفی تابش ليزر

در سال . شدمشاهده کرد بازخورد اپتيکی را فراهم می

اکسيد  یساختارها نانوتابش ليزری تصادفی از نيز  2007

به روش تبخير حرارتی ساخته که روی به شکل نانو دیوار 

. برانگيختگی اپتيکی نانو [4ده بودند، به دست آمد ]ش

 با Nd-YAGساختارها توسط هارمونيک سوم ليزر پالسی 

 .صورت گرفتنانومتر  355طول موج 

اکسيد روی که به روش  از نانو صفحاتدر این مقاله، 

برای ساخت ليزرهای اند دهی رشد داده شالکتروشيم

در ابعاد  ZnOضخامت صفحات . کنيمتصادفی استفاده می

ی رشد یافتهجایی که نانو صفحات از آننانومتر است. 

، دارندای کاتوره نامنظم وی و اندازهشکل  ،اکسيد روی

بتوانند به عنوان  این نانو صفحاتبنابراین انتظار داریم که 

محلول  های تصادفی استفاده شوند.مراکز پراکننده در ليزر

را به نانو ساختار رشد داده شده  Bی رودامين رنگدانه

از کنيم تا به عنوان محيط فعال ليزر عمل کند. اضافه می

 532با طول موج  Nd-YAGهارمونيک دوم ليزر پالسی 

هرتز  5نانو ثانيه و نرخ تکرار  10نانومتر، پهنای زمانی 

 کنيم.استفاده می هانمونهاپتيکی  دمشبرای 

 آماده سازی مواد و چیدمان آزمایشروش  -2

ی رودامين رنگدانهاز موالر  0073/0غلظت محلولی شامل 

B  اتانول و اتيلن گليکول با نسبت حجمی برابر آماده  دررا

. برای دست یابی به یک محلول همگن، نمونه را کنيممی

 )هم زن دقيقه بر روی دستگاه استيرر 30به مدت 

 .دهيمقرار می مغناطيسی(

 رشد نانو صفحات اکسید روی -1-2

 سانتيگراد و یدرجه 70ی در دمای الیه نشانی الکتروشيم

 ولت نسبت به پتانسيل الکترود کلرید جيوه -1/1 پتانسيل

 یالیهیک شيشه که بر روی آن از انجام شده است.  اشباع

ه الیه نشانی شد (FTO) نازك اکسيد قلع آالیيده به فلور

 یک سلول در و شمارنده به عنوان الکترود کار  ،است

 20 از این سلول،در . کنيممیاستفاده  سه الکترودی

 08/0پتاسيم و  موالر کلرید 1/0محلول آبی  ليترميلی

. کنيممیالکتروليت استفاده الر نيترات روی به عنوان مو

پتانسيو ستگاه د توسط است ودقيقه دو زمان الیه نشانی 

ساعت یک ها به مدت . سپس نمونهشودمیانجام  تاستا

سانتيگراد حرارت داده  یدرجه 200 در دمایهوا در 

( SEMميکروسکوپ الکترونی ) تصویر 1شکلدر شوند. می

 نشان داده شده است. یافتهرشد  ZnOصفحات نانو 

 
 .ZnOاز نانو صفحات  SEM: تصویر 1 شکل

 ایشچیدمان آزم -2-2

 کنيم:مشاهده میچيدمان آزمایش را  2شکل در 

 
 چيدمان آزمایش. ای ازوارهطرح: 2 شکل

، Nd-YAG پالسی به ترتيب ليزر ،چپ به راست از

اند. قرار گرفته دیگرروبروی یک نمونه و دیافراگم، عدسی
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ی پمپ بر روی نمونه ی لکهاندازه تنظيماز دیافراگم برای 

سی نيز نور ليزر پمپ را بر روی کنيم. عداستفاده می

در با استفاده از یک فيبر نوری که کند. نمونه متمرکز می

فرودی ليزر پمپ قرار گرفته  نسبت به راستای ی زاویه

نمونه را ، تابش ليزر تصادفی گسيل شده از است

طيف کنيم. طيف سنج منتقل میآوری کرده و به جمع

 .شودثبت می یک کامپيوتر با استفاده از نيز تابشی

 بحث و نتایج آزمایش -3-2

را بر روی ساختار  Bی رودامين مقداری از رنگدانه ابتدا

سپس  .کنيموری می الیه نشانی غوطه ،رشد داده شده

را در مقابل تابش هارمونيک دوم ليزر  ی آماده شدهنمونه

به  تابشی از نمونهطيف  .دهيممیقرار  Nd-YAGپالسی 

نشان داده  3های مختلف پالس پمپ در شکل ازای انرژی

 شده است.

 
: تغيير طيف تابشی با افزایش انرژی دمش بر حسب ميلی 3شکل 

 ژول بر پالس.

در  ، دو قلهباال های دمشانرژی که در کنيممشاهده می 

در  اولين قله از سمت چپشود. می ظاهرطيف تابشی 

پمپ است که برای موج ط به مربو ،نانومتر 532موج طول 

ی دوم از دمش اپتيکی ساختار به کار رفته است. قله

ميم. طول موج مرکزی و ناسمت چپ را مد تابشی اول می

به  ،بر پالس ژولميلی 85/6انرژی دمش به ازای  پهنای آن

ی سوم از سمت نانومتر است. قله 6و  599ترتيب برابر با 

و طول موج مرکزی  .ناميمچپ را مد تابشی دوم می

. باشدمینانومتر  5/7 و 622برابر با  پهنای آن به ترتيب

 نانومتر است. 23اختالف طول موجی این دو مد برابر با 

را برای هر یک از دو مد تابشی  حال انرژی دمش آستانه

ی کنيم. برای این منظور، منحنی بيشينهگيری میاندازه

برای هر کدام از دو شدت تابشی بر حسب انرژی دمش را 

از روی شکل، انرژی دمش  کنيم.رسم می 4 شکلمد در 

ميلی  3و  5/4آستانه برای مد اول و دوم به ترتيب برابر با 

ی مد دوم نسبت به مد اول ژول است. بنابراین آستانه

کمتر است. دليل این امر آن است که ضریب کيفيت 

 باشد.تر میکاواك تصادفی مد دوم نسبت به مد اول بيش

 
ی تابشی بر حسب انرژی هر پالس پمپ : منحنی شدت قله4 شکل

 نانومتر. 622 و 599 هایمد تابشی با طول موجدو برای 

پمپ بر  یلکه موقعيت های بعدی از بررسیدر مرحله

کنيم که طيف مشاهده می دهيم وتغيير میرا  روی نمونه

 (:5)شکل  کندتابشی نيز تغيير می

 
ر موقعيت تغيير طيف گسيل بر حسب طول موج با تغيي :5 شکل

 ی پمپ بر روی نمونه.لکه

های ی پمپ را با شمارههای مختلف لکه، مکان5در شکل 

ایم. انرژی دمش در تمام از یکدیگر متمایز کرده 3و  2، 1

مشاهده بر پالس است.  ژولميلی 85/6برابر با ها حالت

 از نمونه پمپ شود، 1ی رهزمانی که موقعيت شماکنيم می

در  همچنين .شوندمی برانگيخته ساختاردو مد در هر 

نانومتر برانگيخته  622فقط مد با طول موج  2 موقعيت

توانيم تنها یکی پمپ می محلبا تغيير  شده است. بنابراین

مشاهده  3 در موقعيتاز مدهای ليزری را تحریک کنيم. 

تر دوم بيشمد  ت بهنسبمد اول تابشی شدت کنيم که می

 یکانمتغيير با بنابراین ست. ا 1که بر خالف موقعيت شده 

طيف  يمتوانمی ،گيردقرار می دمشکه تحت  از نمونه

را کنترل مدهای تحریک شده در ساختار شدت تابشی و 

که طيف د نکنبه صورت تجربی تأیيد مینتایج این . نيمک
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که در آن دمش نمونه از  محلیبه ليزرهای تصادفی تابشی 

وابسته است. این ویژگی پيش از این به گيرد صورت می

صورت تئوری و با استفاده از روش تفاضل محدود در 

 .[5] ی زمان نشان داده شده استحوزه

مند های تابشی ليزرهای تصادفی، جهتیکی از ویژگی

نبودن آن است. ما برای تحقيق این ویژگی، فيبر نوری را 

نسبت به خط عمود  46˚و  42˚، 38˚، 35˚های در زاویه

دهيم و تغيير طيف تابشی را با تغيير بر نمونه قرار می

ی به دست (. نتيجه7کنيم )شکل ی فيبر ثبت میزاویه

که تابش حاصل از ساختار، تابش  دهدآمده نشان می

 ليزری تصادفی است.

 
ی : تغيير طيف گسيل بر حسب طول موج با تغيير زاویه7 شکل

 ژول بر پالس.يلیم 85/6قرارگيری فيبر و به ازای انرژی پمپ 

به ترتيب را  Bی رودامين مقداری از محلول رنگدانه سپس

و سپس  FTO نشانی شده باالیه  یشيشه یک بر روی

در  هاطيف تابشی از آن .دهيمقرار میی تنها یک شيشه

 .داده شده استنشان  6شکل 

 
 85/6طول موج به ازای انرژی پمپ طيف گسيل بر حسب  :6 شکل

 ژول بر پالس.ميلی

کنيم نه تنها مدهای رزونانسی در طيف ظاهر مشاهده می

تر و نيز بسيار کم ظاهر شدهی اند، بلکه شدت قلهنشده

ی قرار داده رنگدانه زمانی کهپهنای آن بيشتر شده است. 

پهنا در تحت دمش قرار بگيرد،  FTOی شيشهشده بر 

طول موج مرکزی و نانومتر  20تقریباً برابر با  شينهنصف بي

ی قرار داده شده بر رنگدانهبرای . استنانومتر  628نيز 

 5/55پهنا در نصف بيشينه تقریباً برابر با  نيز ی تنهاشيشه

به دست نانومتر  595و طول موج مرکزی نيز نانومتر 

 مدچند  یگيریم که تابش ليزربنابراین نتيجه می .آیدمی

تابش ليزری تصادفی  ،وردیمبه دست آ که پيش از این

 است. ZnOمربوط به پراکندگی نور از نانو صفحات 

 گیرینتیجه -3

عنوان مراکز در این مقاله، از نانو صفحات اکسيد روی به 

. نانو صفحات پراکننده در ليزرهای تصادفی استفاده شد

ZnO ی های بر روی شيشهالکتروشيم با استفاده از روش

FTO ی از محلول رنگدانه سپس مقداری .ده شدندرشد دا

الیه نشانی بر روی آن  به عنوان محيط بهرهرا  Bرودامين 

 کردیممشاهده ها با دمش اپتيکی نمونه .وری کردیمغوطه

تصادفی حاصل از نانو صفحات  ی ليزرتابش در طيف که

ZnO، 622و  599های در طول موج مد مجزا از هم دو 

برای  را د. انرژی دمش آستانهنشومیبرانگيخته  ترنانوم

 دادنشان می ها. نتایج بررسیکردیمگيری اندازهمد  این دو

 ZnOتصادفی حاصل از نانو صفحات  ليزر تابش طيف که

ی فيبر نسبت به راستای و با تغيير زاویه جهتمند نيست

مشاهده  عالوه بر آن کند.فرودی ليزر پمپ تغيير می

محلی از نمونه که تحت دمش قرار ه  با تغيير کردیم ک

کند و به این شيوه تغيير مینيز طيف تابشی گيرد، می

توانيم تعداد مدهای تحریک شده در ساختار را کنترل می

  .کنيم

 سپاسگزاری
پریا کشاورز که در انجام  ها نيلوفر صادقی واز خانم 

 نيم.کمی سپاسگزاری ،پژوهش حاضر ما را یاری نمودند
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ی گرافن، یک فراسطح کایرال پیشنهاد شکل از جنس نقره بین دو تک الیه Lهای با قرار دادن یک آرایه از نانومیله در این مقاله، - چکیده

های دایروی راستگرد و چپگرد به صورت عمودی و مایل نور با قطبششود که دایکرویزم دایروی در آن قابل کنترل است. به این منظور می

سازی شود. نتایج شبیهگرافن محاسبه می های فرمی متفاوتانرژیبه ازای شده و طیف دایکرویزم دایروی آن نظر تابیده رد به ساختار مو

دهد را تنظیم رخ میطول موجی که در آن بیشینه و  دایکرویزم دایروی بیشینه مقدار طیف ،توان با تغییر انرژی فرمیمی دهد کهنشان می

 کرد.

ی گرافن، دایکرویزم دایروی، کایرال، نانوساختار.تک الیه ،انرژی فرمی -کليد واژه  

 

Tuning of circular dichroism in an array of L-shaped nanorods 

sandwiched between two graphene single layers 
 

Abbas Ghasempour Ardakani, Khatereh Moradi 

Department of Physics, College of Science, Shiraz University, Shiraz 71454, Iran 

Abstract- In this paper, by inserting an array of silver L-shaped nanorods between two layers of graphene, we propose a chiral 

metasurface in which circular dichriosm is tunable. Left and right-handed circularly polarized lights are normally and obliquely 

incident onto the proposed structure and circular dichroism spectrum is calculated for different Fermi energies of graphene. 

Our simulated results demonstrate that maximum value of circular dichroism spectrum and the wavelength in which maximum 

occurs can be tuned by changing the Fermi energy. 

Keywords: Fermi energy, Single layer of graphene, Circular dichroism, Chiral, Nanostructure. 

ساندویچ شده بین شکل  Lهای ای از نانومیلهپذیری دایکرویزم دایروی در آرایهکوک

  گرافن یدو تک الیه

 پور اردکانی، خاطره مرادیعباس قاسم

 بخش فيزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شيراز، شيراز
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 مقدمه -1

الکترومغناطيسی که از ساختارهای مصنوعی  فرامواد

مانند  ایالعادههای خارقاند، ویژگیمتناوب تشکيل شده

دهند که ضریب شکست منفی و ابرلنزها از خود نشان می

فرامواد که از واحدهای . ندوشدر مواد عادی دیده نمی

اند، الکتریک تشکيل شدهدی-ساختاری زیر طول موج فلز

ر کنترل انتشار امواج الکترومغناطيس، به علت کاربرد د

اند. ی اخير به خود جلب کردهتوجهات زیادی را در دهه

ی جدیدی از فرامواد هستند که سلول کایرال دسته فرامواد

و  دشوای خود منطبق نمیها بر روی تصویر آینهواحد آن

های متفاوتی به موج ، پاسخانشذاتي بخاطر غير متقارن بودن

دهند که دایکرویزم راستگرد و چپگرد میدایروی ی قطبيده

دایروی به صورت اختالف  . دایکرویزم[1] دایروی نام دارد

ی دایروی راستگرد و چپگرد عبور موج فرودی قطبيده

، پارامتر آنمشخص کردن ميزان  برای شود  ومیتعریف 

RCP دایکرویزم دایروی به صورت LCPT T    تعریف

ه ترتيب ضرایب عبور برای نور با ب LCPT و RCPT که شودمی

باشند. دایکرویزم قطبش دایروی راستگرد و چپگرد می

تواند های اسپکتروسکوپی است که میدایروی یکی از روش

های آلی و زیستی برای آشکارسازی و توصيف مولکول

ی دایکرویزم های اخير پدیده[. در سال2استفاده شود ]

[ 4[ و غيرذاتی ]3فرامواد کایرال ذاتی ]دایروی در هر دو 

فرود  هر دو برایاست. در فرامواد کایرال ذاتی  مشاهده شده

دهد در ی دایکرویزم دایروی رخ میعمودی و مایل پدیده

های واحد حالی که در فرامواد کایرال غيرذاتی که از سلول

ثر فقط تحت فرود مایل رخ اند، این اغيرکایرال تشکيل شده

ها فراسطوح دهد. فرامواد دو بعدی یا تخت که به آنمی

تر نسبت به تر و ساخت آسانافت کم دارای ،شودگفته می

 [.5هستند ]بعدی سه  فرامواد

گرافن به عنوان جانشينی برای فلزات در  ،های اخيردر سال

ت. های پالسمونی مورد توجه قرار گرفته اسساخت تراشه

با ضخامت یک های کربن دو بعدی از اتمی گرافن یک الیه

قرار زنبوری  یالنهشش ضلعی ی است که در یک شبکه اتم

های اپتيکی و گرفته است. این ماده دارای ویژگی

-با اعمال ولتاژ گيت، میاست. منحصر به فردی الکترونيکی 

گرافن و در نتيجه خواص اپتيکی آن را  انرژی فرمیتوان 

و  نواریگذار درون کنترل کرد. الزم به ذکر است که هر دو 

همچنين  مشارکت دارند.در رسانندگی گرافن  بين نواری

 رفتارهایهای حدود چند تراهرتز در فرکانسگرافن 

خواص اپتيکی گرافن  دهد.از خود نشان می قوی پالسمونی

شود که با استفاده از توصيف میبا یک رسانندگی سطحی 

آید و به صورت زیر ی کوبو به دست میفرمول شناخته شده

 شود:میبيان 
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ثابت پالنک  ħ ثابت بولتزمن، Bk بار الکترون، e در این رابطه،

رژی ان cμ دما، T ای فرودی،فرکانس زاویه ω کاهش یافته،

c، فرمی

fe





 ها،زمان واهلش حامل μ ک پذیری تحر

، جمله اول (1ی )در رابطه سرعت فرمی است. fv و هاحامل

ن نواری بينواری و  درون و دوم به ترتيب مربوط به گذارهای

 .هستند

شود الکتریک نسبت داده میی گرافن یک ضریب دیبه الیه

گرافن به صورت زیر ی آن بر حسب رسانندگی که رابطه

 :شودبيان می

(2)  
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,
, 2.5
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 35/0فن است که حدود ضخامت گرا dgدر این رابطه، 

 [.6نانومتر است ]

ای شامل آرایهپذیر کوکدر این مقاله، یک فراسطح کایرال 

ی بين دو تک الیهشکل از جنس نقره که  Lهای از نانوميله

شود. طيف پيشنهاد می، گرافن ساندویچ شده است

ختار تحت تابش عمودی ساناشی از این دایکرویزم دایروی 

-می های فرمی متفاوت گرافن محاسبهو مایل به ازای انرژی

-که از این ساختار می دهدسازی نشان می. نتایج شبيهشود

 توان برای کنترل طيف دایکرویزم دایروی استفاده کرد.

 سازیطراحی ساختار و شبیه -2

روی یک  نانومتر 1گرافن به ضخامت نازک  یالیه کی
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و با ضخامت  5/1زیرالیه از جنس شيشه با ضریب شکست 

za ی گرافن، یک بر روی این الیه .الیه نشانی شده است

ای از آرایه گيرد که در آنقرار می tی نقره به ضخامت الیه

شود که بين ایجاد میای شکل به گونه Lهای نانوميله

ی گرافن به عالوه الیه .باشدهوا  شکل Lی هانانوساختار

 Lهای ی نانوميلهروی آرایه نانومتر  1دیگری به ضخامت 

از سلول واحد این فراسطح ای وارهطرحگيرد. شکل قرار می

های ثابت yaو  xaنشان داده شده است که در آن  1در شکل 

به ترتيب طول بازوی افقی و عمودی و  wو  xd ،ydشبکه، 

ی نور فرودی زاویه θشکل و  Lی هنای بازوهای نانوميلهپ

 باشند.می

 
طراحی شده؛ )الف( یک  ای از سلول واحد نانوساختارواره: طرح1شکل 

ی ی گرافن. )ب( نانوميلهشکل قرار گرفته بر روی تک الیه Lی نانوميله

L ی گرافن.ک الیهشکل ساندویچ شده بين دو ت 

ی دایروی مفروض تحت تابش موج تخت قطبيده ساختار

 (θ°60=) و مایل (θ°0=)راستگرد و چپگرد با فرود عمودی 

نور از این ساختار، از  انتشاری گيرد. برای مطالعهقرار می

ه اساس آن روش انتگرال ک شوداستفاده می CSTنرم افزار 

-برای پارامترها در شبيهمقادیر استفاده شده محدود است. 

 ،xa، 250=ya، 002=za، 260=xd=450 سازی به صورت

100=yd، 30t= 30 وw=  هستند.نانومتر 

 بحث و نتایج عددی -3

های راستگرد و ی دایروی با قطبشابتدا یک موج قطبيده

طيف چپگرد به صورت عمودی به این ساختار تابيده و 

محاسبه های فرمی متفاوت دایروی به ازای انرژی دایکرویزم

 نشان داده شده است. 2شکل مربوطه در نتایج  شود.می

 
( یک موج θ°0=)برای فرود عمودی طيف دایکرویزم دایروی  :2شکل 

به ازای ی دایروی راستگرد و چپگرد به نانوساختار طراحی شده قطبيده

و  الکترون ولت 7/0تا  1/0ی های فرمی مختلف؛ )الف( در بازهانرژی

 الکترون ولت. 99/0تا  93/0ی در بازه )ب(

شود، با تغيير انرژی فرمی دیده می 2گونه که در شکل همان

 2کند. در شکل گرافن، طيف دایکرویزم دایروی تغيير می

الکترون  4/0به  1/0شود وقتی انرژی فرمی از )الف( دیده می

 یابد، طيف دایکرویزم دایروی بدون تغييرولت افزایش می

نانومتر  850تا  750ی طول موجی ماند و در ناحيهباقی می

است )منحنی آبی رنگ(. با افزایش انرژی فرمی  Δ=0تقریباً 

هایی در طيف دایکرویزم دایروی الکترون ولت، دره 7/0تا 

 93/0)ب(، به ازای انرژی فرمی  2شود. در شکل مشاهده می

یزم دایروی در برای دایکرو 6/0الکترون ولت، بيشينه مقدار 

های سمت دهد. همچنين قلهنانومتر رخ می 786طول موج 

راست طيف دایکرویزم دایروی در این شکل، با افزایش 

الکترون ولت، به سمت طول  99/0به  93/0انرژی فرمی از 

 شوند.تر جابجا میهای کوتاهموج

ی دایروی راستگرد و چپگرد تحت قطبيده حال یک موج

طيف  درجه به ساختار تابيده و 60ی زاویهفرود مایل با 

 هایهای فرمی متفاوت الیهانرژیبه ازای  دایکرویزم دایروی

نشان داده  3شکل مربوطه در نتایج  شود.میگرافن محاسبه 

 شده است.
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موج یک ( θ°60=): طيف دایکرویزم دایروی برای فرود مایل 3کل ش

به ازای  طراحی شدهساختار نانوی دایروی راستگرد و چپگرد به قطبيده

 7/0تا  1/0ی ی گرافن؛ )الف( در بازهمتفاوت الیه های فرمیانرژی

ی الکترون ولت و )پ( در بازه 9/0تا  75/0ی در بازه الکترون ولت، )ب(

 الکترون ولت. 99/0تا  93/0

-انرژیشود به ازای ( دیده میالف) 3گونه که در شکل همان

 الکترون ولت قرار دارند، 5/0تا  1/0 یهای فرمی که در بازه

نسبت به تغييرات انرژی فرمی طيف دایکرویزم دایروی 

دهد. با افزایش انرژی فرمی از تغييراتی از خود نشان نمی

الکترون ولت منحنی دایکرویزم دایروی تغيير  7/0تا  5/0

 960و  925های موجخواهد کرد و مقدار دایکرویزم در طول 

وقتی انرژی )ب(،  3یابد. مطابق با شکل ش مینانومتر افزای

های یابد، قلهالکترون ولت افزایش می 9/0تا  75/0فرمی از 

مشاهده شده در منحنی دایکرویزم در اطراف طول موج 

تر جابجا های کمنانومتر به سمت طول موج 950و  850

های مشاهده شده در این شکل در شوند. همچنين درهمی

نانومتر نيز با افزایش انرژی فرمی به  900 اطراف طول موج

ی شکل کنند. مقایسهتر ميل میهای کوتاهسمت طول موج

های فرمی دهد که به ازای انرژی)ب( نشان می 3)الف( با  3

تر ميزان بيشينه و کمينه در منحنی دایکرویزم بزرگ

-)پ( به این نتيجه می 3با بررسی شکل  یابد.افزایش می

الکترون  99/0تا  93/0گامی که انرژی فرمی از رسيم که هن

های مشاهده شده در منحنی یابد، درهولت افزایش می

تر تحت نانومتر بيش 875دایکرویزم در اطراف طول موج 

د و با افزایش انرژی نگيرثير تغييرات انرژی فرمی قرار میتأ

شوند. تر جابجا میهای کوتاهبه سمت طول موج ،فرمی

)پ( مقدار دایکرویزم به  3)ب( و  3های شکل همچنين در

-می 1های فرمی نزدیک ها و انرژیازای بعضی از طول موج

ترین مقادیر به دست آمده برای باشد که یکی از بيش

 شود.دایکرویزم دایروی محسوب می

علت بستگی منحنی دایکرویزم دایروی به انرژی فرمی 

های دوقطبیشود که گرافن از این حقيقت ناشی می

های فلزی به الکتریکی و مغناطيسی القا شده در نانوميله

ها وابسته است. با توجه به ضریب شکست محيط اطراف آن

ها قرار دارند و های گرافنی در اطراف نانوميلهاینکه الیه

ها به رسانندگی گرافن بستگی دارد، ضریب شکست آن

انرژی فرمی  ( با تغيير1ی )انتظار داریم که طبق رابطه

منحنی دایکرویزم دایروی در ساختار طراحی شده تغيير 

 کند.

 نتیجه گیری -4

شکل  Lهای از نانوميله ایفراسطح کایرال شامل آرایهیک 

ی گرافن ساندویچ شده بين دو تک الیهاز جنس نقره که 

است، پيشنهاد شد. طيف دایکرویزم دایروی برای هر دو 

 های فرمی متفاوتزای انرژیفرود عمودی و مایل و به ا

فن، محاسبه شد. نتایج محاسبات نشان داد که طيف گرا

به انرژی  طراحی شده شدیداًدایکرویزم دایروی در ساختار 

با تغيير انرژی فرمی در این  فرمی بستگی دارد. بنابراین

توان دایکرویزم دایروی و عبور نور با قطبش ساختار می

 دایروی را کنترل کرد.
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های باشند. سلولهای پیشرو در زمینه تولید ارزان برق خورشیدی میهای خورشیدی پروسکایتی یکی از فناوریسلول -چکیده 

نظور مباشند. در این مقاله، بهها هستند که برای تولید در ابعاد بزرگ مناسب میخورشیدی الیه نازک و دما پایین یکی از انواع این سلول

بررسی مشخصات فوتوولتائیکی سلول خورشیدی پروسکایتی الیه نازک و دما پایین، سلول هایی با دو ساختار متفاوت ساخته شد. ساختار 

اول بر پایه اکسید روی می باشد و درساختار دوم عالوه بر اکسید روی از فولرن و فتالوسیانین مس نیز استفاده شده و عملکرد این دو 

ای که در آن از فولرن و فتالوسیانین مس استفاده یابی صورت گرفته مشخص شد در نمونهگردید. پس از ساخت و مشخصه سلول بررسی

 شده است، عملکرد سلول خورشیدی بهبود یافته است.

 ولرناکسید روی، انتقال دهنده الکترون، انتقال دهنده حفره، سلول خورشیدی پروسکایتی، فتالوسیانین مس، ف -کلید واژه

 

Investigation Zinc Oxide thin film perovskite solar cell using 

Fullerene and copper Phthalocyanine 
 

H. Mehrnezhada,b, A. Behjata,b, N. Torabia,b, N. Jahanbakhshizadea,b 

a Photonics Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd, Iran 

 b Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd, Iran 

Abstract- Perovskite solar cell is one of the most popular technologies in the manufacturing low cost electricity. Thin film solar 

cells with low temperature is useful to apply in large dimension. In this article the Perovskite solar cell properties are 

investigated by two different structures. The first structure bases on the zinc-oxide and another one bases on the fullerene and 

copper Phthalocyanine. Both of them are investigated. We found that the efficiency of solar cells is improved by using fullerene 

and copper Phthalocyanine. 

Keywords: Copper Phthalocyanine, Electron Transport Material, fullerene, Hole Transport Material, Perovskite Solar Cells, 

Zinc Oxide  

ررسی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی الیه نازک بر پایه اکسید روی با ب

 استفاده از فولرن و فتالوسیانین مس
 1و2زادهو ناصر جهانبخشی 1و2،نعیمه ترابی1و2، عباس بهجت1و2حمید مهرنژاد

 گروه پژوهشی فوتونیک، مرکز تحقیقات مهندسی، دانشگاه یزد 1
 ده فیزیک، دانشگاه یزدگروه اتمی و مولکولی، دانشک 2
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 مقدمه -1

های خورشیدی، اولین بار در ستفاده از پروسکایت در سلولا

میالدی توسط میاساکا گزارش شد. از  2009سال 

 eVتوان به گاف انرژی مناسب )ویژگیهای این ماده می

حفره -( ضریب جذب باال و طول پخش زیاد الکترون55/1

ترین ماده پروسکایت مورد استفاده . رایج[2, 1]اشاره کرد 

معدنی متیل -های خورشیدی، ترکیب آلیدر ساختار سلول

آمونیوم لید تری هالید است. فرمول شیمیایی این ترکیب 

CH3NH3PbX3  است. اتمX های هالوژنی تواند یونمی

 6/1مانند برم، ید یا کلر باشد. گاف انرژی این ترکیب بین 

. این مقدار گاف [4, 3]ولت قابل تغییر است الکترون  2/2تا 

ای از نور خورشید تواند منجر به جذب بخش عمدهانرژی می

شود. از دیگر خصوصیات ترکیبات پروسکایت متیل آمونیوم 

ها و لید تری هالید این است که طول پخش الکترون

طول  .[5]ها در محدوده یک میکرون است حفرههمچنین 

پخش زیاد به این معنی است که این مواد قابلیت استفاده 

در ساختارهای الیه نازک را دارند. در این ساختارها، 

پروسکایت به طور  همزمان وظایف؛ جذب نور، جدایش 

های بار و انتقال حاملهای بار را بر عهده دارد. به طور حامل

ی هاهای خورشیدی مسطح برای ساخت دستگاهکلی سلول

 قابل انعطاف بسیار مفید هستند. 

در این تحقیق ابتدا سلول خورشیدی پروسکایت با ساختار 

FTO/ZnO/CH3NH3PbI3/Au  به عنوان سلول مرجع

( در این ZnOیابی شد. از اکسید روی )ساخته و مشخصه

شود نوع ساختار که به ساختار الیه نازک نرمال شناخته می

کننده حفره، و جایگزین و سددهنده الکترون در نقش انتقال

TiO2 شود، استفاده شده است. که به شکل رایج استفاده می

الکترون ولت است و  از  37/3اکسید روی دارای گاف نواری 

توان به تحرک پذیری باالی های آن میجمله ویژگی

ها، شفافیت زیاد، پایداری محیطی و نیاز نداشتن به الکترون

 .[6]رد دمای پخت باال اشاره ک

در ادامه برای بهبود عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی 

دهنده الکترون و  ( به عنوان انتقالC60از فولرن )

دهنده حفره  ( به عنوان انتقالCuPcفتالوسیانین مس )

های مصنوعی عنصر استفاده شد. فولرن، یکی از دگرشکل

شود. کربن است که از گرما دادن به گرافیت ساخته می

های فولرن خود انواع مختلفی دارد و می تواند به شکل

متفاوتی باشد. اما فتالوسیانین مس، یکی از ترکیبات مهم 

های فراوانی های فلزی است که کاربردخانواده فتالوسیانین

دارد. فتالوسیانین مس دارای پایداری گرمایی و شیمایی 

های ساختار شماتیک سلول 1شکل . [7]باشد مناسبی می

مولکول های اکسید روی، فولرن و  2ساخته شده و شکل 

 دهد.فتالوسیانین مس را نشان می

 

 
 )الف(                             

 
)ب(                                                                                           

سلول خورشیدی الیه نازک بر پایه الف: : ساختار 1شکل 

 اکسید روی ب: اکسید روی، فولرن و فتالوسیانین مس

 

 

 
 )ج(              )الف(               )ب(                

: مولکول الف: اکسید روی ب: فولرن ج: فتالوسیانین 2شکل

 مس

 

و  Cm-1VS-1 6/1 فولرن دارای تحرک پذیری الکترونی 

. همین امر [8]باشد می S Cm-1  103  *3/2گی رسانند

های خورشیدی در نقش انتقال استفاده از فولرن در سلول

سازد. فتالوسیانین مس هم یک دهنده الکترون را ممکن می
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های دهنده حفره برای سلولانتخاب خوب به عنوان انتقال

-ژگی های مهم آن میباشد. از ویخورشیدی پروسکایتی می

ها و قیمت نسبتاً ارزان پذیری باالی الکترونتوان به تحرک

گاف نواری فولرن و فتالوسیانین مس  3آن اشاره کرد. شکل 

 دهد.را نشان می

 
 )ب(                             )الف(          

 : گاف نواری الف: فولرن ب: فتالوسیانین مس3شکل 
 

 روش تجربی -2

اهم بر  15با مقاومت  FTOنظور ساخت سلول از به م 

های سلولمتر مربع به عنوان زیرالیه استفاده شد. سانتی

های خورشیدی الیه نازک و نانو ساختار، نسبت به آلودگی

زیر الیه مورد سطحی زیرالیه، بسیار حساس است. بنابراین 

چربی، رسوبات و سایر گونه  استفاده باید عاری از هر

ها در چندین مرحله باشد. به همین منظور زیرالیه هاآلودگی

با آب و صابون  FTOهای . ابتدا شیشهشودشستشو می

شود و با شستشو داده شده و درون یک بشر قرار داده می

محلول آب دو بار تقطیر، استون و اتانول به ترتیب هر کدام 

شود. شستشو داده می فراصوت حمامدقیقه در  15به مدت 

ها با جریان هوا خشک شده و در آون، تحت زیرالیهسپس 

شود تا مرحله گراد قرار داده میدرجه سانتی 100دمای 

، ابتدا ZnOنشانی در ادامه برای الیهشستشو به اتمام برسد. 

 72لیتر بوتانول، میلی 1گرم اکسید روی در میلی 6مقدار 

پس میکرولیتر متانول حل شد، س 72میکرولیتر کلروفرم و 

نشانی چرخشی )سرعت نشانی با استفاده از دستگاه الیهالیه

ثانیه( برای سه مرتبه  30دور بر دقیقه و به مدت  3000

نشانی در دمای ها بعد از هر مرحله الیهتکرار شد و نمونه

دقیقه پخت داده  15گراد و به مدت درجه سانتی 100

روش  شدند. در مرحله بعد به منظور تشکیل پروسکایت به

 PbI2های اکسید روی، محلول ای بر روی الیهتک مرحله

گرم پودر میلی 159میلی گرم سرب یدید،  461)متشکل از 

( به DMSOمیکرولیتر  71و  DMFمیکرولیتر  635مای، 

نشانی شد. در نشانی چرخشی بر روی زیرالیه، الیهروش الیه

بخیر نانومتر با روش ت 40نهایت الیه نازک طال با ضخامت 

در خالً بر روی الیه پروسکایت قرار گرفت. اما همانطور که 

گفته شد، برای بهبود عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی 

از فولرن و فتالوسیانین مس استفاده گردید. مراحل الیه 

نشانی فولرن مانند آنچه گفته شد انجام نشانی تا قبل از الیه

میلی گرم  10مقدار نشانی فولرن گیرد. سپس  برای الیهمی

کلرو بنزن حل شد و بعد از آن لیتر دیمیلی 1فولرن در 

الیه نشانی با استفاده از دستگاه الیه نشانی چرخشی 

ثانیه( انجام  40دور بر دقیقه و به مدت  2000)سرعت 

ساعت تحت  2نشانی نمونه ها به مدت گرفت. بعد از الیه

. در مرحله بعد، سانتی گراد پخت داده شدنددرجه 70دمای 

نانومتر( با روش تبخیر در  10فتالوسیانین مس )به ضخامت 

 40نشانی شد. در نهایت الیه طال با ضخامت خالً، الیه

نانومتر با روش تبخیر در خالً بعنوان الیه الکترود مقابل الیه 

شده با استفاده از دستگاه های ساختهنشانی شد. سلول

2400 Keithley ورشیدی ساز خو شبیهMw/Cm2100  با

G 1,5 AM به  1و جدول  4یابی شدند. شکل مشخصه

ولتاژ و مشخصات فوتوولتاییکی -ترتیب  نمودار جریان

 دهند.های ساخته شده را نشان میسلول
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های خورشیدی ولتاژ سلول-: مقایسه  نمودار جریان4شکل

 پروسکایتی ساخته شده

 

 

ی خورشیدی ها: مشخصات فوتوولتاییکی سلول1جدول

 پروسکایتی ساخته شده

 

 

 گیرینتیجه -3
ر این پژوهش، دو نوع سلول خورشیدی پروسکایت با د

های نازک ساخته شد. پس از ساخت و بررسیساختار الیه

ای که در آن از فولرن و صورت گرفته مشخص شد در نمونه

فتالوسیانین مس استفاده  شده است، عملکرد سلول 

خورشیدی بهبود یافته است. فولرن به دلیل تحرک پذیری 

باالیی که برای الکترون دارد در انتقال سریعتر الکترون از 

کند. الیه پروسکایت به فوتوآند نقش موثری را ایفا می

اف نواری مناسب، همچنین فتالوسیانین مس به دلیل گ

کند. وجود این دو نقش الیه انتقال دهنده حفره را ایفا می

حفره( از الیه -های بار )الکترونالیه، سرعت انتقال حامل

جاذب نور )پروسکایت( به فوتو آند و الکترود مقابل را 

دهد.  این موضوع باعث افزایش چگالی جریان افزایش می

های بار رکیب حاملهای ساخته شده و کاهش بازتسلول

شود که این خود منجر به بهبود عملکرد سلول می

خورشیدی پروسکایتی الیه نازک بر پایه اکسید روی خواهد 

 شد.
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هدف طراحی و شبیه سازی . ارائه شده استتحت عنوان فیلتر پالسمونیکی ، نقره از جنس از نانوذرات کروی یمتناوب آرایه عملکرد در این مقاله -کیدهچ

کاربردهای مخابراتی می برای فیلتر تنظیم پذیر نوری عنوانبه نانوساختار پیشنهادی  جنس آرایه نانوذرات در بستری از ،در ساختار ارائه شدهباشد. 

م بوده که به ی پوششی ژرمانیوی نانوذرات و الیهآرایهدر حد فاصل  شدت میدان محلی. هدف از این ترکیب مواد افزایش استقرار داده شده  ژرمانیوم

ی مادون قرمز منجر به تحریک توسط این آرایه را به دنبال خواهد داشت. تابش نور در محدوده جایگزیدهمیدان  اندازهخود افزایش چشمگیری را در نوبه

. یافته است انتقالپنجره مخابراتی  بهرکانس رزونانس این امواج سطحی های سطحی موضعی در نانوذرات شده و با هیبریداسیون بین ذرات، فپالسمون

رد فیلتری را در پنجره کتزویج نور به این امواج سطحی موضعی باعث حبس شدن نور بصورت میدان محلی در حدفاصل بین نانوذرات شده و عمل

ه شده از روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان )بخشد. به منظور مدل سازی و بررسی عملکرد ساختار ارائمخابراتی بهبود می FDTD استفاده شده )

مورد مطالعه قرار گرفته است. ،ها و نانوذرات بر کیفیت حبس میدان محلی و طیف فیلترینگاست. در این بررسی، تاثیر ابعاد الیه  

، ژرمانیوم.نانو ذرات نقره، طول موج مخابراتی، ونیکیلید واژه : فیلتر پالسمک  

 

Designing and simulating of plasmonic multilayer filters based on Ag 

nanoparticles arrays embedded in Ge layer on communication wavelength 

 

Seyyedeh Zainab Ebrahimi, Aydin Amini and Saeed Golmohammadi 

School of engineering emerging technologies, University of Tabriz  

 

Abstract- In this paper, a periodic array of Silver spherical-nanoparticles is considered to act as a tunable plasmonic filter in 

telecommunication window, in which, the array is embedded by a layer of Germanium and set on the silicon dioxide substrate. 

The purpose of this material configuration is to increase the local fiend between adjacent nanoparticle and Ge layer which in 

turn increases the absorption of optical fields by nanoparticles in array. Illumination at infrared region excites localized surface 

plasmons (LSPRs) of silver nanoparticles and due to the hybridization between these nanoparticles in array, the resonance 

frequency LSPRs red-shifts to telecommunication window. Coupling between LSPRs and incident field leads to confining 

optical field at the gap distance between nanoparticles and improves the quality of filtering at telecommunication window in 

the terms of optical absorption at the wavelength of interest. Finite difference time domain (FDTD) method have been used to 

both calculate filtering spectra and local field between adjacent nanoparticles. Also, the effect of size parameters of 

nanoparticles on quality of optical confinement and filtering spectra have been studied. 

Keywords: plasmonic filter, communication wavelength, Ag nanoparticles, Ge   

طراحی و شبیه سازی فیلتر پالسمونیکی چند الیه مبتنی بر آرایه ای از نانوذرات نقره 

 جاسازی شده در الیه ژرمانیوم در طول موج مخابراتی

 محمدین امینی، سعید گلزینب ابراهیمی، آیدییده س

 انشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران د
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 مقدمه -1

در سیستم های تصویربرداری رنگی و  ی نوریز فیلترهاا

های مختلف استفاده طیفی برای جداسازی نور طول موج

با استفاده از تکنیک  معمولیهای نوری . فیلتر[1]شودمی

ها فیلترهمچنین این  .شوندهای نازک ساخته میالیه

مصرفی باال حین فرآیند مشکالتی چون: ابعاد بزرگ و توان 

 جای فیلترهای معمولی،بنابراین اخیراً به ساخت دارند.

ابعاد یی همانند فیلترهای چند الیه پالسمونیکی بدلیل مزایا

و توانایی هدایت  ی فرودیتلورانس نسبتاً کم زاویهکوچک، 

 برای همچنین مورد توجه زیادی قرار گرفته اند.مؤثر نور 

 ،ی بسیاری مانندهاکاربردکوچک ی ابعاد این فیلترها

و باند  گذر، باند میانپهنای باند گسترده، باند باریک انتخاب

  .[1] ذکر نمودرا کناری 

ای از کارهای انجام شده در این زمینه در ادامه به خالصه

  اشاره خواهیم نمود.

کارتیک کومار و همکارانش آرایه های مختلفی از نانودیسک 

ال بر روی یک سطح بازتابنده قرار دادند های فلزی نقره و ط

حد  ز آن ساختار تصویری رنگی درتا بتوانند با استفاده ا

گوانگ یوان و   چندی بعد،.[2]چاپ کنند پراش نوری

های نقره، ای از نانومیلههمکارانش نیز با استفاده از آرایه

فیلترهای رنگی بازتابنده طراحی کردند که با تغییر هندسه 

فیلترهایی . [3]ا، طول موج فیلتر حاصل نیز متغیر بودهآرایه

گی مطلوب در طول موج طیف مرئی برای هندبا خواص بازتاب

جاسازی   دار نقره وسیلیکاپوسته-آرایه ای از نانوذرات هسته

توسط چیا  [4]شده درون ماتریکس پلیمری هم در مقاله

 وی هسو و همکارانش ساخته شد.

یلترینگ برای شبکه ای از نانوذرات خواص ف [5]ی در مقاله

نشانی الیه ITOای از فلزی با مقطع بیضوی که بر روی الیه

ی سیلیکا جاسازی شده در شده و کل ساختار داخل ماده

ساختار ی مرئی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بازه

با حداقل تلفات جذب  بازتاب قله است تاطوری طراحی شده

 .آید دستبهنگین سطح گذار و حداکثر میا

 فیلترهای نوری بر اساس طراحی و شبیه سازی در این مقاله

مدفون در ژرمانیوم ای متناوب از نانوذرات نقره کروی آرایه

انجام است، رار گرفتهقسیلیکا که مابین دو الیه از جنس 

هدف طراحی فیلتر برای کارکرد در طول موج  .شده است

 .نانومتر می باشد 1550

فیلتری که در این مقاله به طراحی و شبیه سازی آن 

رزونانسی  قلهبا  %80 تقریبی دامنه انتقالی ایم،پرداخته

 دارد.  را در طول موج مخابراتیبیشینه 

 

 ساختار و روش شبیه سازی -2

ای متناوب از نانوذرات کروی از ساختار پیشنهادی آرایه رد

و ثابت شبکه  (Agh) نانومتر و ضخامت 11نقره با شعاع  آلیاژ

را  y و xنانومتر در راستای محورهای مختصاتی  44 متناوب

در  (Geh) بهینه ژرمانیوم با ضخامت جنسای از درون الیه

بر روی بستری از جنس سیلیکا با  نانومتر 355 حدود

. شرایط مرزی دهیمقرار می نانومتر 1000( 2siohضخامت )

 PML های جاذبیهال بصورت در راستای عمود بر ساختار

و در راستای موازی با آن بصورت شرایط مرزی متناوب در 

منبع منظور تحریک ساختار از یک هنظر گرفته شده است. ب

با  z- جهتدر  وات بر میکرومتر مربع 1 موج تخت با شدت

از باالی نانومتر  2000تا  1200 ی طول موجیگستره

در  قت فضایید. استفاده شده استساختار و عمود بر آن 

ساختار  .مد نظر گرفته شده است نانومتر 5/0هر سه راستا 

این مقاله در محیط نرم  فیلتر پالسمونیکی پیشنهادی در

شبیه سازی و مورد ارزیابی قرار  FDTD SOLUTIONافزار 

  .[6]است گرفته

 
 پیشنهادیساختار  دو و سه بعدی از  شماتیک .1لشک

 

http://www.opsi.ir/
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 44آرایه متناوب با ثابت شبکه  هنگامیکه ازنمودار طیف عبور . 2کل ش

ای نانومتر داخل الیه 11با شعاع  نقرهجنس  از ی کرویاز نانوذرات نانومتر

 .قرار داده ایم نانومتر 355از ژرمانیوم با ضخامت 

 

طیف عبور حاصل از شبیه سازی برای ساختار پیشنهادی 

-. همانطور که مالحظه میاستنشان داده شده 2در شکل

منجر به  شود، ژرمانیوم با شیفت فرکانس پالسمون سطحی

 رزونانسی در طول موج مخابراتی شده است.  قلهتشکیل 

منظور مقایسه کیفیت رزونانس پالسمونیکی نانوذرات هب

هادی، از طیف شدت محلی در مرز بین فلزی و نیمه

گیریم زیرا میزان میدان محلی گویای نانوذرات بهره می

 3شکلباشد. نور ورودی به مد پالسمونیکی می ن تزویجمیزا

در فاصل بین نانوذرات نقره میدان محلی ایجاد شده در حد 

همانطور که  دهد.می یک سلول واحد از شبکه را نشان

و به هنگام استفاده از الیه ژرمانیوم  شود،مالحظه می

بدلیل باال بودن ضریب گذردهی منفی فلزات نانوذرات نقره 

، شدت میدان در مرز شده آالیشهای هادییمهنسبت به ن

شدید بوده و بین نسبتا بین نانوذرات و الیه ژرمانیوم 

. که رخ داده است شدیدتری تزویجات و الیه ژرمانیوم نانوذر

البته بدلیل خاصیت فلزی، بخشی از نوسانات بصورت تلفات 

اهمی میرا شده و از اینرو دامنه طیف انتقال کمتر از حالتی 

 . هادی استفاده کردیمست که از نانوذرات نیمها

 
در مرز بین نانوذرات  x-y . طیف شدت میدان محلی در صفحه3لشک

 .نانومتر 1550در طول موج  الیه ژرمانیوم درواقع نقره 

 

 هادیی نیمهبه بررسی تاثیر تغییر جنس الیه در انتها

سی، پردازیم. در این بررمی 2استفاده شده در ساختار شکل

با حفظ  InSbو  GaSbهای دیگری مانند هادیاز نیمه

به جای الیه ژرمانیوم استفاده  مقادیر اولیه برای ابعاد ساختار

 . (4)شکلکنیممی

 
 Ge ،GaSb ،InSbسه عنصر: به ازای ی طیف انتقال . مقایسه4شکل

 

در مرز بین  شدت میدان محلی تغییر با این تغییرات،

بترتیب  GaSbو  InSbهادی از نیمهای یهال درنانوذرات نقره 

  است. مشاهده قابل 6و  5هایدر شکل

 
در مرز بین نانوذرات  x-y طیف شدت میدان محلی در صفحه .5کلش

 نانومتر 1550در طول موج  InSbالیه  واقع در

 
در مرز بین نانوذرات  x-y طیف شدت میدان محلی در صفحه. 6کلش

 نانومتر 1550موج  در طول GaSbالیه  واقع در

 

 

 
 

http://www.opsi.ir/
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 نتیجه گیری -3

نقره در طول موج  پالسمون سطحیفرکانس ز آنجایی که ا

این  در واقع ،ی مخابراتی قرار داردهای پایین تر از پنجره

رزونانسی به سمت  قلهژرمانیوم است که منجر به شیفت 

بیشینه  نهایت باعث تشکیلو در شده طول موج های بزرگتر 

عالوه بر شود. می نانومتر 1550موج  رزونانسی در طول قله

باعث عملکرد تک نانوذرات  شکل دایرویمقطع این، وجود 

 .[7]شودمدی نانوذرات در واکنش به میدان ورودی می

و بسادگی بطوریکه این مدها همگی از نوع مد نوسانی بوده 

بدلیل تلفات ذاتی  ژرمانیوم شوند.می توسط میدان تحریک

دوپینگ شدید برای کاربردهای لیت قابپایین و همچنین 

فتونیکی در  هایافزارهانتخاب مناسبی برای  ،پالسمونیکی

همپنین بدلیل پایین . [8]است مادون قرمز میانیناحیه 

*جرم مؤثر ژرمانیوم )بودن  0.12m ) ، قابلیت ژرمانیوم

برای سطح دوپینگ  فرکانس پالسمای بزرگتری را تولید

از  ژرمانیوم گاف غیر مستقیمدارد. عالوه بر این،  یکسان

-جلوگیری میهای برانگیخته نوری بازترکیب سریع حامل

 .[8]کند

استفاده از نانوذراتی مثل نقره و در ساختارهایی مشابه با 

ساختار پیشنهادی ما در این مقاله منجر به رزونانس های 

را در که این نیز خاصیت فیلترینگ  شودپالسمونیکی می

ساختار ایجاد می کند ، با این تفاوت که نانوذرات نقره 

ایجاد می  UV-plasmonicخاصیت فیلترینگ در ناحیه 

 .[9]کنند 
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هَج ًَر فرٍدی را تعییي کرد. در ایي پژٍّش از  تَاى طَل دٍآیٌِ فرًل بب هشخص بَدى زاٍیِ رأس دٍآیٌِ هی بب استفبدُ از طرح تذاخلی

این. تغییر ًبگْبًی گرادیبى فبز  هَج ًَر فرٍدی ٍ زاٍیِ رأس دٍآیٌِ استفبدُ کردُ زهبى طَل طرح پراش فرًل دٍآیٌِ فرًل برای تعییي ّن

کیرشْف هحبسبِ شذُ است.  -شَد. تَزیع شذت پراشیذُ بب استفبدُ از اًتگرال فرًل پراش هیدر رأس دٍآیٌِ ببعث ایجبد الگَی 

گیری گبم تَزیع کٌذ. بب اًذازُّوچٌیي ًشبى دادُ شذُ است کِ ایي تَزیع شذت در راستبی اًتشبر هیبًگیي بب فرکبًس ثببتی تغییر هی

زهبى تعییي شذُ است. بب تحلیل  طَر ّنَل هَج ًَر ٍ زاٍیِ رأس دٍآیٌِ،  بِشذت در راستبی اًتشبر هیبًگیي ٍ در صفحِ عوَد بر آى، ط

  دست آهذ. بًِبًَهتر  6۶۶±۱هَج لیسر ّلیَم ًئَى  ًتبیج تجربی طَل

پزاػ فزًل، دٍ آیٌِ فزًل ، گزادیبى فبس -کليذ ٍاصُ  

 

Simultaneous measurement of the light wavelength and  

the apex angle of Fresnel double mirror using Fresnel diffraction 

 

Zahra Abbasi1, Ahad Saber2, and Ehsan A. Akhlaghi1,3 
1Department Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran 

2Department of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 56199-11367, Iran 
3Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran 

 

The interference pattern of Fresnel double mirror can be used to determine the wavelength of incident light knowing the apex 

angle of Fresnel double mirror. Here, we have used the diffraction pattern of Fresnel double mirror to determine the 

wavelength and the apex angle of Fresnel double mirror, simultaneously. Abrupt changes in the phase gradient of the wave at 

the apex of Fresnel double mirror causes Fresnel diffraction patterns. The diffracted intensity distribution is calculated using 

Fresnel-Kirchhoff integral. It is shown that intensity of the diffracted field varies with constant period along the average 

propagation direction. Measuring this value and the fringe spacing of the interference pattern on a plane normal to the 

average propagation direction, the apex angle of Fresnel double mirror and wavelength of the incident light is simultaneously 

derived. The experimental results analyzed and the wavelength of He-Ne laser is determined 633±1 nm. 

Keywords: Fresnel diffraction, Fresnel double mirror, Phase gradient. 

 دٍ آیٌِ فرًلرأس زهبى طَل هَج ًَر ٍ زاٍیِ  گیری ّناًذازُ

 بب استفبدُ از پراش فرًل
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 هقذهِ -۱

تغييزات ؽذیذ در داهٌِ ٍ فبس رجِْ هَد عجت ایزبد 

هغبلعبت ًظزی ٍ  ّبی اخيزدر عبلؽَد.  الگَی پزاػ هی

سیبدی در هَرد پزاػ ثِ دليل تکيٌگی در فبس کبرثزدی 

رجِْ هَد صَرت گزفتِ اعت. پزاػ اس پلِ فبسی در 

[. ثب 1-4ثٌذی ؽذُ اعت ] ّبی ثبستبثی ٍ عجَری فزهَل هذ

اعتفبدُ اس پبراهتزّبیی ًظيز ًوبیبًی فزیشّبی پزاػ ٍ 

لف ّبی هخت تَسیع ؽذت در راعتبی لجِ پلِ، پبراهتز

ؽکغت  ّبی ًبسک، ضزیت اپتيکی اس رولِ ضخبهت الیِ

هَاد ًَرگذر، عَل هَد ًَر فزٍدی، گزادیبى دهب در اعزاف 

گيزی ؽذُ اعت  ّب اًذاسُ عين داغ ٍ فبصلِ کبًًَی عذعی

[. ّوچٌيي ًؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ تغييزات تٌذ در 9-5]

 [. 10ؽَد ] هَد ثبعج تؾکيل الگَی پزاػ هی فبس رجِْ

هَد ًَر ٍرَد  گيزی عَلّبی گًَبگًَی ثزای اًذاسُرٍػ

ّبی تذاخلی کِ ثب تَاى ثِ رٍػ عَر هخبل هیدارد؛ ثِ

هَد ًَر را  تحليل فبس یب تحليل دٍرُ فزیشّبی تذاخلی عَل

گيزی عَل کٌٌذ اؽبرُ کزد. رٍػ دیگز اًذاسُهحبعجِ هی

هَد، اعتفبدُ اس سًؼ ًَری اعت. ّوچٌيي اس تغييز 

هَد ًَراعتفبدُ ؽذُ  گيزی عَلثزای اًذاسُ قغجؼ ًَر

فبسی،  ثز ایي، ثب ثزرعی پزاػ اس پلِ  [. عال11ٍُاعت ]

 [. 7گيزی ؽذُ اعت ] هَد ًَر اًذاسُ عَل

کيزؽْف ثزای دٍآیٌِ  -در ایي کبر، اًتگزال پزاػ فزًل

دعت آهذُ  فزًل حل ؽذُ اعت ٍ تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ثِ

رغن پيَعتگی در داهٌِ ٍ یؽَد کِ عل اعت. ًؾبى دادُ هی

دليل تکيٌگی در گزادیبى فبس، عزح پزاػ فبس رجِْ هَد، ثِ

ؽَد. ّوچٌيي تَسیع ؽذت در راعتبی  فزًل ایزبد هی

ؽَد کِ ثب  اًتؾبر هيبًگيي ثزرعی ؽذُ ٍ ًؾبى دادُ هی

گيزی گبم ایي  کٌذ. ثب اًذاسُفزکبًظ تقزیجب حبثتی تغييز هی

عَر ی گبم فزیشّبی تذاخلی ثِگيزتغييزات ٍ ًيش اًذاسُ

-هَد ًَر فزٍدی ٍ ساٍیِ رأط دٍآیٌِ اًذاسُ سهبى عَل ّن

 . ؽًَذ گيزی هی

 بٌذی پراش فرًل از دٍ آیٌِ فرًلفرهَل -2

ؽذُ  ًوبیؼ دادُ 1عزح کلی اس دٍ آیٌِ فزًل در ؽکل در 

در     ، در راعتبی ًيوغبس دٍ آیٌِ ٍ هحَر اعت. هحَر

. یک هٌجع خغی عوَد اعتراعتبی هحل اتصبل دٍ آیٌِ 

 قزار دارد.   در    ثز صفحِ

 

 ٌّذعِ پزاػ فزًل اس دٍ آیٌِ فزًل: 1ؽکل 

کيزؽْف هيذاى پزاؽيذُ در  -ثب اعتفبدُ اس اًتگزال فزًل

  ؽَد:هحبعجِ هی  (       ) هختصبت، ثِ  ًقغِ دلخَاُ 
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ّبی فزًل ثِ حغت اًتگزال ثز   ؽَد. تبثع هحبعجِ هی
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ثزاثز  P ؽَد. ؽذت هيذاى ثٌْزبر ؽذُ در ًقغِهی تعزیف

  اعت ثب:
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 ؽَد:صَرت سیز ثيبى هیثِ  zتَسیع ؽذت در اهتذاد هحَر 

(10 )  (     )  [( (  )     )  ( (  )     ) ]  

 :، ثزاثز اعت ثبzّب در اهتذاد هحَر فبصلِ هبکشیون ؽذت

(11 .                       )   
 

      

 

 

    ثٌبثزایي ثب داؽتي گبم فزیشّبی تذاخلی
 

     
در  

تَاى عَل هَد ًَر فزٍدی ٍ اهتذاد عوَد ثز اًتؾبر هی

 : عَر ّوشهبى اًذاسُ گزفتساٍیِ دٍ آیٌِ را ثِ

(12                         )     .   
  

  
             

  
 

  
 

 سبزیًتبیج شبیِ -۶

 2/0رأط تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ؽذُ اس دٍ آیٌِ ثب ساٍیِ 

دررِ، کِ تحت تبثؼ عوَد هَد تخت ثب عَل هَد 

)الف( تَسیع 2ًبًَهتز هحبعجِ ؽذُ اعت. ؽکل  8/632

دّذ،  را ًوبیؼ هی xzؽذت پزاؽيذُ اس دٍآیٌِ در صفحِ 

ثِ خَثی قبثل   ٍ   ای ؽذت در راعتبی   کِ ًَعبًبت دٍرُ

  )ة( ًوبیِ ؽذت در راعتبی هحَر 2هؾبّذُ اعت. ؽکل 

)د( ًوبیِ 2)د( ٍ 2ّبی  دّذ. ّوچٌيي ؽکل هی را ًوبیؼ 

      100  ٍ     20  ثزای  ؽذت در راعتبی 

ی تَسیع ّب دّذ. ثب تَرِ ثِ ؽکل، ثيؾيٌِ هی را ًوبیؼ 

کٌذ کِ هٌحصزا ثِ  تغييز هی  ؽذت در راعتبی هحَر 

  بى فبس اعت.علت پزاػ ًبؽی اس تکيٌگی در گزادی

 

؛ )ة( xz)الف( تَسیع ؽذت پزاؽيذُ اس دٍآیٌِ فزًل در صفحِ : 2ؽکل 

؛ )د( ٍ )د( ًوبیِ ؽذت در zًوبیِ ؽذت پزاؽيذُ در راعتبی هحَر 

 .    100  ٍ     20   ثزای xراعتبی 

 ًتبیج تجربی -4

ًوبیؼ دادُ  3عزح کلی اس چيذهبى آسهبیؼ در ؽکل 

ًبًَهتز،  8/632هَد  ًئَى ثب عَل -ؽذُ اعت. اس ليشر ّليَم

ثِ عٌَاى چؾوِ اعتفبدُ ؽذُ اعت. ثبریکِ ليشر ثب اعتفبدُ 

 (C)کٌٌذُ  ( ٍ یک عذعی هَاسیSFبیی )اس یک پبالیِ فض

ؽَد. ثبریکِ هَاسی ؽذُ ثِ عَر عوَد دٍآیٌِ  هَاسی هی

کٌذ ٍ ثبریکِ پزاؽيذُ ؽذُ تَعظ  فزًل را رٍؽي هی

-Basler, daA2500)ثِ عوت دٍرثيي  (BS)ؽکي  ثبریکِ

14um)  ّذایت ؽذُ ٍ تَسیع ؽذت پزاؽی تَعظ دٍرثيي

ؽَد. دٍرثيي رٍی یک ریل اپتيکی قزار گزفتِ  حجت هی

هتز هيلی 250تب  10رثيي را در فبصلِ تَاًذ دٍ اعت کِ هی

هتز حزکت دّذ. در ّز گبم ؽذت هيلی 1اس دٍ آیٌِ ثب گبم 

ثِ    ٍ    ؽَد. ثب ثزرعی تَسیع ؽذت،  حجت هی   

 mm02/0±82/33ٍ  74/51±01/0   تزتيت ثزاثز 

، تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ؽذُ ٍ 4در ؽکل هحبعجِ ؽذًذ.

ثزاثز ثب   ّب ثزای دٍ آیٌِ فزًل ثزای ًوبیِ هتٌبظز ثب آى

 )الف(

 )ة(

 )د( )د(
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 ؽذُ اعت.هتز ًوبیؼ دادُ  هيلی 56ٍ  39، 22

 

گيزی تَسیع ؽذت  اس چيذهبى آسهبیؼ ثزای اًذاسُ عزح کلی: 3ؽکل 

 پزاؽيذُ اس دٍ آیٌِ فزًل.

 

تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ٍ ًوبیِ فبس هتٌبظز ثزای دٍ آیٌِ فزًل: : 4ؽکل 

ّب  ٍ )ت(، )ث( ٍ )د( ًوبیِ فبس هتٌبظز )الف(، )ة(، )ح( تَسیع ؽذت

 هتز. هيلی 56ٍ  39، 22ثزای فَاصل ّب ثِ تزتيت  آى

 

 

 

( عَل هَد ًَر 12ٍ اعتفبدُ اس راثغِ )    ٍ   ثب داؽتي 

 3506/0±0008/0ًبًَهتز ٍ ساٍیِ دٍ آیٌِ  633±2فزٍدی 

ثِ تزتيت   ٍ    دعت آهذ. عذم قغعيت تعييي دررِ ثِ
  

 
 

  

 
  ٍ2

  

 
 

  

 
فبصلِ ثيي دٍ ًقغِ ثب   اعت، کِ   

ثيؾيٌِ ؽذت در دٍ اًتْبی ًبحيِ هَرد ثزرعی در اهتذاد 

 اعت.   هحَر 

 گیری ًتیجِ -5

کيزؽْف تَسیع  -در ایي هقبلِ، ثب اعتفبدُ اس اًتگزال فزًل

ؽذت پزاؽيذُ اس دٍ آیٌِ فزًل هحبعجِ ٍ ًؾبى دادُ ؽذ 

گيزی کِ ثب هغبلعِ تغييزات ؽذت در اهتذاد اًتؾبر ٍ اًذاسُ

هَد ًَر فزٍدی ٍ  تَاى عَلهی تذاخلیفبصلِ فزیشّبی 

گيزی ًوَد. ّوچٌيي ًتبیذ تئَری ساٍیِ دٍ آیٌِ را اًذاسُ

  عَر تززثی هَرد تبئيذ قزار گزفت.ِ ث
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یلتری مورد بررسی قرار ملکرد فاز لحاظ عآالیش شده با نانو ذرات نقره  PMMA-R6Gدر این مقاله خواص اپتیکی فیلم پلیمری  -چکیده 

با روش احیایی شیمیایی با  (ی آلی و غیر آلیهاحاللمحلول جوهری )قابل پخش در  صورتبه. نانو ذرات نقره استفاده شده ه استگرفت

در  هانمونهن عبوری از غلظت رنگینه بر توا ریتأثتعیین شد.  TEMپایداری باال تهیه گردید. اندازه و شکل نانو ذرات با استفاده از تصاویر 

بررسی طیف  منظوربهمورد ارزیابی قرار گرفت.  mW 50 توان و nm 532 موجطول بای لیزر از حضور و عدم حضور نانو ذرات نقره با استفاده

فیلتری  نعنوابهتواند ترکیب می این استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که CCD-S100 سنجفیطاز  PMMA-R6G-AgNPs عبوری فیلم

 مورد استفاده قرار گیرد. nm 50±532 یموجطولویژه در محدود ر محدوده مرئی بمناسب د

اپتيکی محدودکنندهفيلتر ليزری، جوهر نانو ذرات نقره،  -کليد واژه  

 

Investigation of Filtration Operation of Silver Nanoparticles 

Doped PMMA-R6G Polymeric Film 
 

Ayob Sadeghi, Javad Khalilzadeh, Rostam Adibi 

Faculty of Science, Imam Hossein University, Tehran 

Abstract- In this paper, the optical properties of PMMA-R6G have been investigated in the presence of silver nanoparticles 

from the filtering performance point of view .The used silver nanoparticles “inks” (dispersible in organic and inorganic 

solvents) were prepared by a high stability chemical reduction method. The size and shape of the nanoparticles were determined 

using the TEM images. The effect of dyes concentration on the transmission power of samples in the presence and absence of 

silver nanoparticles was evaluated by using a laser with a wavelength of 532 nm and a power of 50 mW. The CCD-S100 

spectrometer was used to study the PMMA-R6G-AgNPs film transmission spectrum. The results indicated that this compound 

could be used as a suitable filter in the visible range, especially at 532 ± 50 nm. 

Keywords: Laser Filter, Silver Nanoparticles Inks, Optical Limiting 

 آالیش شده با نانو ذرات نقره PMMA-R6G یمریپلبررسی عملکرد فیلتری فیلم 

 ایوب صادقی، جواد خليل زاده و رستم ادیبی

 دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسين )ع(، تهران

 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

314 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه -1

ویژه ليزر در سال راع منابع نوری با شدت باال و باز زمان اخت

های اپتيکی در حسگرم نياز به محافظت از چشم و  1960

صورت تصادفی و یا خصمانه تحقيقات برابر نور با توان باال به

های اخير توجهی را به خود اختصاص داده است. در سالقابل

این چالش ارائه شده و توسعه مواد و تجهيزاتی برای مقابله با 

های منظور حفاظت از چشم انسان و سيستمیافته است. به

اپتيکی حساس از اثرات مخرب تابش ليزری، شدت نور ليزر 

 1موقع کاهش یابد. مواد محدودکننده نوریفرودی باید به

(OL که عمل فيلتر کردن را بالفاصله با ورود نور انجام )

های سب برای حفاظت از گيرندهراه حل منادهند؛ یکمی

آیند. در این مواد نور شدید حساب میحساس اپتيکی به

جذب، شکست و فرایند هایی همچون وارد شده با 

تا حد زیادی دچار تضعيف شده و در نتيجه شدت پراکندگی 

توسعه سریع علوم و  .[1]یابدتابش منتقل شده کاهش می

یژه فناوری نانو فرصت جدیدی به سنتز مواد محدودکننده بو

توليد و مورد  OLنور بخشيد. در همين راستا نانو مواد 

ارزیابی قرار گرفتند و نتایج مطلوبی از خود نشان داده و 

در دو نوع آلی و معدنی،  OLعنوان کالس جدیدی از مواد به

. از [2]ر ليزر ایفای نقش کردندزمينه حفاظت در براب در

توان به فتالوسيانين ها، پورفيرین ها ، جمله این مواد می

اشاره ...  و اهها ، گرافنی  ، کربن نانو تيوبهای آلرنگينه

. در این ميان نانو  [3]هستند OL يتهکه دارای ماکرد 

ذرات فلزی دارای خواص منحصر به فردی بوده و  از جذابيت 

بيشتری برخوردار هستند زیرا پایداری بيشتری نسبت به 

های شيميایی کنترل نانو مواد دیگر داشته و اغلب با روش

. از طرف دیگر پاسخ باشندمیشده به سادگی قابل سنتز 

ناحيه وسيعی از طيف مرئی اپتيکی سریع این نانو ساختارها 

های کلوئيدی این د. محلولدهو فرابنفش را پوشش می

عالوه بر  nm 100تا  1ویژه نانو ذرات نقره در ابعاد ذرات ب

رفتارهای  اپتيکی خطی، در حالتی دیگر  رفتار اپتيکی 

های باالی شدت که ناشی از دهندغيرخطی هم  بروز می

ای است . محدودکنندگی اپتيکی پدیده [4]باشد ليزری می

 دو حالت است. طراحی محدودکنندهکه بيانگر مرز بين این 

برای  ،فيت باالدر ضمن شفاای است که نوری به گونه

های ورودی کم عبور باالیی دارند در حالی که به انرژی

                                                           
 

1Optical limiting materials  

مایر و همکارانش  دهند.باریکه با انرژی باال اجازه عبور نمی

 در R6Gهای آلینشان دادند با پخش کردن رنگينه  [5]
PMMA پتيکی بر توان به یک فيلتر امی( )پليمر شفاف

تابش فلورسانس دست پيدا کرد. یان و  اساس جذب نور  و

خواص فلورسانسی و خواص اپتيکی  [6]همکارانش 

حضور نانو  ريبا تأث  R6G-PMMAغيرخطی  فيلم پليمری 

ها مشاهده کردند با ذرات نقره مورد بررسی قرار دادند. آن

افزودن نانو ذرات نقره به فيلم پليمری ميزان جذب و 

فلورسانس اپتيکی نمونه حاصل به طور محسوسی افزایش 

 ابد . یمی

به دليل  R6Gترکيب نانو ذرات نقره و ، پژوهشدر این 

برای عنوان گزینه مناسب داشتن خواص منحصر به فرد به

گيرد. نانو ذرات استفاده شده، مورد بررسی قرار میاین هدف 

مورد ها و خواص آن شدهتهيه  شيمياییاحيای روش  به

در بستر  موادهای تهيه شده با این نمونه. قرار گرفتارزیابی 

آناليزهای الزم قرار گرفته و خواص اپتيکی  تتحپليمری 

ه کنتایج حاکی از این بود  مورد مطالعه قرار گرفت.ها آن 

عنوان یک کاندیدای مناسب جهت تواند بهاین ترکيب می

ورد استفاده در ادوات حفاظت کننده در مقابل باریکه ليزر م

 استفاده قرار گيرد.

 مواد و روش ها -2

در کلروفرم در دو غلظت  R6Gلول این کار ابتدا محدر 

 در)PMMA متفاوت تهيه و در ظروف جداگانه با محلول

هر نانو مخلوط گردید. جو mg·ml50-1غلظت با  (کلروفرم

به صورت محلول  این آزمایشدر  ذرات نقره استفاده شده

 با روش احيای شيميایی ،mg·ml50-1 با غلظت )در تولوئن(

ن و سپس با افزود [7]گردید گزارش شده است تهيه قبالًکه 

  mg·ml20-1محلول ر معينی از این جوهر درکلروفرم، مقدا

تفاده با اساندازه و توزیع نانو ذرات  از این جوهر آماده شد.

 نقرهنانو ذرات این . اندازه گردیدمشخص  TEM از تصویر 

 .(1شکل) نيز کروی بوده است هاآن شکلو  nm 5در حدود 

http://www.opsi.ir/
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 جوهر نانو ذرات نقره TEMویر تص: 1شکل 

مقادیر معينی  PMMA-R6G-AgNPsبه منظور تهيه فيلم  

افزوده و  R6G-PMMA يمریپلجوهر رقيق شده به ژل  از

تحت  هانمونهبه منظور یکنواختی محصول نهایی، 

پس  هانمونهاولتراسونيک و همزن مغناطيسی قرار گرفتند. 

ریخته شده و در  مناسب ایيشهشماده سازی در ظروف آاز 

 دمای اتاق خشک شده و از ظرف جدا گردیدند.

 

 مراحل ساخت فيلتر پليمری: 2شکل 

 و بحث نتایج -3

 یژهوخواص اپتيکی و ب در کهی ترین پارامترهاییکی از مهم

های پليمری تأثيرگذار است غلظت توان عبوری نمونه

رد. ن وجود داآست که در ا ایمحلول رنگينه و مقدار رنگينه

 PMMAنشان دهنده اثر غلظت رودامين در فيلم  3شکل 

نمودار در حضور نانو ذرات نقره )بر توان عبوری از آن فيلم 

(a  نمودار( و در عدم حضور نانو ذرات نقرهb) برای باشدیم .

 mW توان و nm 532با طول موج  ليزر دیودیاین منظور از 

توان خروجی به عنوان چشمه اپتيکی استفاده نموده و  50

تعيين نمودیم. در این آزمایش  آشکارسازرا با استفاده از 

، ميزان محلول رودامين مشاهده گردید با افزایش غلظت

افزایش مقدار رنگينه . ابدییمعبور دهی نمونه کاهش 

استفاده شده باعث افزایش ميزان جذب و پراکندگی شده و 

ميزان  OLدهد. در مواد را کاهش مینور در نتيجه عبور 

کاهش  یاعبور با افزایش غلظت رنگينه تا حد یک آستانه

 عالوهبه. رسدییافته و در توان عبوری مشخصی به اشباع م

یی که دارای نانو ذرات نقره هستند، هانمونهمشاهده شد 

در مقایسه با  هاآنميزان افت  وبه اشباع رسيده  ترعیسر

تا مقدار فت توان ی بدون نقره بيشتر است. این اهانمونه

mW3  رسدیمکاهش پيدا کرده و پس از آن به اشباع. 

غلظت  در حضور نانو ذرات نقره بدون محلول رودامين

mg/ml0.024 افزودن)با  در حضور نانو ذرات نقره وLµ20 

 mg/ml0.020 در غلظت جوهر نقره( mg·ml20-1از محلول 

 به اشباع می رسد.

 

 -نه بر توان خروجی فيلم پليمریبررسی اثر غلظت رنگي: 3شکل 

)بدون حضور نانو mg/ml0.024در غلظت  (mW3 aتوان در  نمودارها

 به)در حضور نانو ذرات نقره(  mg/ml0.020 ( در غلظتb و ذرات نقره(
 .رسندیماشباع 

ی موجطول یمحدودهبه منظور بررسی طيف عبوری و 

و  CCD-S100 طيف سنج از ،ساخته شده یلترهايفکارایی 

یک منبع نور با گستره وسيع )المپ زنون( استفاده 

 افزایش مقدار نانو ذرات ريتأثدر این آزمایش  .میينمایم

و رودامين بر ميزان برهم کنش بين رنگينه  استفاده شده

بر طيف عبوری فيلم پليمری  همچنين نانو ذرات نقره و

 مشاهده هانمونه این . دررديگیمجامد مورد بررسی قرار 

شود که حضور رنگينه ها باعث افت قوی شدت نور در می

شده و شدت نور در سایر  nm 50±532 موجطولمحدود 

. دهدیممرئی را به طور محسوسی کاهش  یهاجموطول

باعث افزایش ميزان  PMMA -R6G افزودن نقره به فيلم

افت شدت نور شده و با افزایش نقره ميزان عبور نور نيز 

http://www.opsi.ir/
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با مقایسه دو طيف عبوری )طيف سبز و زرد  .ابدییمکاهش 

با مقادیر یکسان نانو نقره و مقادیر متفاوت  (4در شکل 

شامل رنگينه  یانمونه نتيجه گرفت که توانیمرودامين 

 یتریمؤثرجذب  nm 50±532 موجطولبيشتر در محدود 

دیگر  ینمونهتفاوت اندکی با  هاموجطولرا داشته و در سایر 

بيشتر نانو ذرات  کنشبرهمناشی از  تواندمیپدیده  دارد. این

گردیده نور باشد که منجر به جذب بيشتر  R6Gنقره با 

از رودامين با مقدار  خاصی مقدار کنشبرهم . در واقعاست

 .دهدیممعينی از نقره جذب بهينه از خود نشان 

 

 هتهيه شده با جوهر نانو ذرات نقر یهالميفطيف عبوری از : 4شکل 

 گیرینتیجه -4

نانو ذرات نقره با مکانيزم ساده و با پایداری باال تهيه  در این مقاله

 R6G-PMMAبر خواص اپتيکی فيلم پليمری  هانآ ريتأثشده و 

نقره به این  نانو افزودن فت. مشخص شدمورد بررسی قرار گر

 نوری ترکيب باعث افزایش کارایی فيلم در کاهش عبور دهی

-PMMA-R6Gمشاهده گردید ترکيب  همچنين .شودیمنمونه 

AgNPs  ویژه محدودهمرئی ب یموجطولدر محدوده nm 

. از ميان دهدیمتوان ليزری را کاهش  مؤثربه طور  50±532

 نیبارزتر PMMAحاضر در  یهاگونهپارامتر گوناگون غلظت 

. به منظور تهيه فيلتر کنندیمایفا افت توان عبوری در نقش را 

فيلم  در این مؤثراز کمينه مقادیر  یستیبایمکيفيت باال ليزری با 

 استفاده نمود.

 سپاسگزاری
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و در واقع الیه جاذب نور خورشید است.  های خورشیدی پروسکایتی داردالیه پروسکایت نقش مهمی در بهبود عملکرد سلول –چکیده 

های خورشیدی ساخته شده تاثیرگذار پروسکایت مورد استفاده قرار می گیرند در کیفیت و عملکرد سلولهایی که برای ساخت الیه حالل

نشانی برای الیهمورد بررسی قرار گرفت.  آلی حاللای خورشیدی ساخته شده در دو هپارامترهای فوتوولتایی سلولدر این پژوهش است. 

( و DMFفرمامید)متیلمختلف دی حاللیدید در دو استفاده شد. در مرحله اول سربای مرحلهنشانی چرخشی دوپروسکایت از روش الیه

اکسید قرار گرفت. در مرحله دوم محلول دینشانی چرخشی بر روی الیه تیتانیوم( حل شد و به روش الیهDMSOسولفوکسید)متیلدی

نشانی قرار گرفتن الیه نشانده شد. نتیجه این دو مرحله الیهیدید نشانی چرخشی بر روی سرب( به روش الیهMAIآمونیوم یدید)متیل

مورفولوژی الیه به دست آمده از نتایج نشان میدهد که پارامترهای فتولتایی و نیز  .است  2TiO بر روی الیه متخلل  3MAPbIپروسکایت 

 مطلوب تر است. DMFحالل 

دو مرحله ایچرخشی الیه نشانی   -حالل های آلی -سولفوکسيدمتيلدی -فرماميدمتيلدی سلول خورشيدی پروسکایتی،-کليد واژه  

 

Investigation of the effect of solvents on photovoltaic parameters of 

perovskite solar cells by two-step spin coating method 

 

M.khodabandeh, Z. Bagheri, A. Moshaii*, A.Hosseinmardi, S.Abbasian, S.Nezaminezhad 

a Department of  Physics, Tarbiat Modares University 

b Institue for Research in Fundamental Science (IPM) 

Abstract  - perovskite  layers as a absorbing light play a key role in improving the performance of perovskite solar cells. The 

solvents used to make the perovskite layer are effective in the quality and operation of the solar cells. In this study, photovoltaic 

parameters of solar cells made with two organic solvents were investigated. Deposition were used by two step method. In the 

first step, lead was dissolved in two different organic solvents of dimethylformamide (DMF) and dimethylsulfoxide (DMSO) 

separately and deposited on a titanium oxide layer by rotary coating. In the second step, methyl aammonium iodide solution 

(MAI) was spin coated on lead iodide. The result of these two stages lead to formation of the MAPbI3 layer on the TiO2 porous 

layer. Studies show that, the photovoltaic parameters and morphology of the layer created with the DMF solvent is more 

favorable. 

Keywords: perovskite solar cell, DMF, DMSO, Organic solvent,  Two step spin coating. 

 

بررسی اثر تغییر حالل بر مشخصات فوتوولتایی سلول خورشیدی پروسکایتی با روش 

 اینشانی چرخشی دومرحلهالیه

  1،امير حسين مردی 1سبا نظامی نژاد ،2، سارا عباسيان 1، احمد مشاعی 1، زهرا باقری 1مجيد خدابنده
 دانشکده فيزیک، بخش فيزیک، تربيت مدرسدانشگاه 1 

 های بنيادی ، پژوهشکده فيزیکپژوهشگاه دانش 2
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 مقدمه -1

-آلی پروسکایتهای اخير استفاده از ترکيبات در سال

های در زمينه ساخت سلولبه عنوان جاذب نور  معدنی

به موادی با  خورشيدی افزایش چشمگيری داشته است.

کاتيون   A. گویندپروسکایت می 3ABX ساختار شيميایی

+)تک ظرفيتی آلی یا معدنی 
3NH3CH  ،+

2)2CH(NH  و
+Cs)  ،B  کاتيون فلزی دو ظرفيتی(+2,Ge+2,Sn+2Pb و )X 

ساختار  ( است. I-,Br-Cl,-های آنيون تک ظرفيتی ) هالوژن

اولين بار در سال . [1]است 1کریستالی آن همانند شکل

، از پروسکایت به عنوان [2]1مياساکا و همکارانش 2009

های خورشيدی حساس شده به رنگدانه رنگدانه در سلول

درصد رسيدند. از آن زمان  3.8و به بازده  استفاده کردند

ام شده است و بازدهی پژهش های زیادی در این زمينه انج

 22سلول های خورشيدی پروسکایتی اخيرا به بيش از 

های اپتيکی و یژگیها وپروسکایت . [3]درصد رسيده است

که از آن جمله می توان ضریب  الکتریکی مطلوبی دارند

، گاف [5]های بار، تحریک پذیری زیاد حامل[4]جذب باال

توان نام را می [7]، طول نفوذ زیاد[6]نواری مستقيم

 برد.                               

 

 3ABX: ساختار کریستالی پروسکایت، 1شکل

يرند گمورد استفاده قرار می هایی که برای ساخت الیه پروسکایت حالل

های خورشيدی ساخته شده تاثيرگذار در کيفيت و عملکرد سلول

 . در این پژوهش اثر تغيير حالل بر عملکرد سلول خورشيدی[8]است

 سکاتی مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت که در مرحلهپرو

و (DMF) دی متيل فرماميدساخت الیه پروسکایت از دو نوع حالل 

مورد استفاده قرار گرفت.  (DMSO) متيل سولفواکسيددی

ل های خورشيدی ساخته شده با دو حالپارامترهای فوتوولتایی سلول

 گيری و مقایسه شد.مذکور اندازه
 

                                                           
 

1 Miyasaka et al 

 انجام آزمایشروش  -2

 مواد موردنیاز -1-2 

، ، هيدروکلریک اسيد، پودر روی، اتانول(FTO)شيشه رسانا 

ر استون، محلول تيتانيوم ایزوپروپوکسيد، خمير نانوساختا

 اکسيد، پودر سرب یدید، پودر متيل آمونيومتيتانيوم دی

متيل ، دی(DMF) یدید، دی متيل فرماميد

 (DMSOسولفواکسيد)

 سلولروش ساخت  -2-2 

برای ساخت سلول خورشيدی پروسکایتی، ابتدا قسمتی از 

 2( توسط پودر روی و محلول FTOزیرالیه شيشه رسانا )

موالریته هيدروکلریک اسيد الیه برداری شد. سپس شيشه 

رسانا ابتدا با کف صابون و آب دیونيزه شستشو شد و سپس 

 انولدقيقه در حمام اولتراسونيک با استون و ات 15به ترتيب 

قرار گرفت. پس از خشک شدن زیرالیه ها، الیه سدکننده 

با استفاده از الیه نشانی چرخشی محلول  2TiO حفره 

 500اسيدی تيتانيوم ایزوپروپوکسيد در اتانول و پخت در 

دقيقه به دست آمد. برای به  30گراد به مدت درجه سانتی

ول دست آوردن الیه متراکم یکنواخت، زیر الیه ها در محل

دقيقه در  30موالر تيتانيوم تتراکلرید به مدت ميلی 40

ور گردید و سپس با آب گراد غوطهدرجه سانتی 70دمای 

 500دقيقه تحت دمای  30دیونيزه شسته شده و به مدت 

با الیه  2TiO گراد قرار گرفت. الیه متخللدرجه سانتی

رقيق شده  2TiOنشانی چرخشی محلول خمير نانوساختار 

گراد به درجه سانتی 500تانول و قرارگيری در دمای در ا

دقيقه تشکيل شد. دوباره الیه متخلل در محلول  30مدت 

تحت دقيقه  30ميلی موالر به مدت  40تيتانيوم تتراکلرید 

گراد قرار گرفت. برای درجه سانتی 500دمای 

نشانی چرخشی ، از روش الیه 3MAPbI پروسکایت

محلول برای پروسکایت نوع اول، ای استفاده شد، دومرحله

و برای  (DMF) موالر سرب یدید در دی متيل فرماميد 1

موالر سرب یدید در دی متيل  1پروسکایت نوع دوم، محلول 

درجه  70و در دمای  ( تهيه شدندDMSOسولفوکسيد )

 هر دو محلولسپس  نندگراد تحت چرخش قرار گرفتسانتی

دقيقه  3و مدت  ندالیه نشانی شد حاصل به روش چرخشی

http://www.opsi.ir/
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-درجه سانتی 100دقيقه در  5گراد و درجه سانتی 40در 

ها محلول . پس از خشک شدن زیرالیهندگراد خشک شد

متيل آمونيوم یدید در ایزوپروپانول به صورت چرخشی روی 

دقيقه در  5الیه نشانی شده و به مدت  زیرالیه سرب یدید

برای الیه انتقال دهنده د. خشک شگراد درجه سانتی 100

به روش چرخشی روی  Spiro-OMeTADحفره از محلول 

نانومتر الیه طال  60نشانی شد. سرانجام الیه پروسکایت الیه

Spiro-روی الیه (  2PVD)  تبخير حرارتی به روش 

OMeTAD  شد.الیه نشانی                         

 نتایج و نمودارها -3-2 

 های خورشيدی در واقع الیه جاذبالیه پروسکایت در سلول

 هاینمودار جذب نمونه 3شکل نور خورشيد است. 

طيف با  DMSOو  DMFپروسکایت ساخته شده با دو حالل 

کل شهمانطور که در  .دهدرا نشان میuv-vis سنجی 

نانومتر  600تا  400مشخص است در ناحيه طول موجی 

 DMFدرصد جذب الیه پروسکایت ساخته شده با حالل 

بيشتر است. البته افزایش جذب در این   DMSOنسبت به

های خورشيدی حالت لزوما به معنی نتایج بهتر در سلول

ها نيست، چون فوتون جذب شده ساخته شده با این الیه

ترون و باید بتواند توليد زوج الکترون و حفره کرده و این الک

ی را ها عبور کرده و جریان بهترحفره باید بتوانند از الیه

 برای سلول فراهم کنند. 

 
و  DMF سلول ساخته شده حاللطول . نمودار جذب بر حسب 3شکل

DMSO  

های های فووتولتایی سلولبرای بررسی بيشتر کميت 

 هر سلول ولتاژ-رشيدی ساخته شده، تغييرات جریانخو
 اندازه گيری  شد. 2mWcm100G, 1.5AMدهی تحتتابش

                                                           
 

2 DepositionPhysical Vapor  

چگالی جریان مدار (، ocVباز) پارامترهای ولتاژ مدار

و بازده تبدیل توان  )FF(، ضریب پرشدگی)scJ(کوتاه

گردآوری شده است. همان طور  1در جدول  (PCE)سلول

دهد سلول خورشيدی نشان می 4و شکل  1که نتایج جدول 

مشخصات فوتولتایی  DMFپروسکایتی ساخته شده با حالل 

 دهد.بهتری را نشان می

 

های . پارامترهای فوتوولتایی به دست آمده برای سلول1جدول

  DMSOو  DMFخورشيدی پروسکایتی ساخته شده بر پایه دو حالل 

 

 

های ساخته شده نمودار چگالی جریان بر حسب ولتاژ برای سلول 1شکل

 DMSOو  DMFدر دو حالل 

PCE 

% FF 

jsc 

(mA/c

m2) 

VOC 

(V) 

Sweep 

Direction 

پروسکایت 
MAPbI3 

 در حالل

7.2 0.45 20.8 0.76 FS 

DMF 
8.7 0.69 16.1 0.78 RS 

6.8 0.55 17.5 0.71 FS 
DMSO 

7.5 0.60 16.9 0.73 RS 
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های پروسکایت تهيه شده از سطح از سطح نمونه SEMتصاویر  5شکل

  )ب، د( DMSOو حالل  )الف، ج(DMF ساخته شده در حالل

 ایجاد شده باپروسکایت  الیه های SEMتصویر  5در شکل 

با دو بزرگنمایی مختلف نشان  DMSO و DMFحالل دو 

ایجاد شده با حالل  مقایسه الیه پروسکایت داده شده است.

DMF  الف ( با الیه ایجاد شده با حالل -5)شکلDMSO  (

-پوشش دهندهميکرومتر نشان 10ب(  در مقياس -5شکل 

پروسکایت الیه و ساختار عاری از منفذ  تر یکنواختدهی 

د -5ج و شکل  -5شکل . است DMFایجاد شده با حالل 

-پوشش کند. همين نتایج را با بزرگنمایی بيشتر تایيد می

الیه پروسکایت از اهميت زیادی در و بهتر دهی مناسب 

 منافذ  .است خورشيدی پروسکایتی برخوردار هایسلول

الیه  و برخورد  نفوذافزایش  احتمال ،ساختار پروسکایت

و باعث کاهش دهنده الکترون و حفره را بيشتر کرده انتقال

  گردد.های خورشيدی ساخته شده میسلول کارایی 

 DMSO و DMF های فيزیکی حالل هایویژگی. 2جدول

 حالل
نقطه 

 جوش

(°C) 

 چگالی

(g/mL, 25 

°C) 

 وزن مولکولی

(g/mol) 

 چسبندگی

(mPa·s, 

25 °C) 

DMF 153 0.944 73.09 0.8 

DMSO 189 1.095 78.13 2.0 

های استفاده که خواص فيزیکی حالل 2با توجه به جدول

دهد، سرعت تبخير باال و شده در این آزمایش را نشان می

خالص   DMSOخالص نسبت به  DMFچسبندگی پایين 

 باشد.تر میمناسب  برای تشکيل الیه پروسکایت

 گیرینتیجه

هایی که برای ساخت الیه پروسکایت مورد حاللنقش 

های استفاده قرار می گيرند در کيفيت و عملکرد سلول

خورشيدی ساخته شده غير قابل انکار است. در این پژوهش 

های خورشيدی ساخته شده پارامترهای فوتوولتایی سلول

-متيل( و دیDMF) فرماميدمتيلآلی دی در دو حالل

-مورد بررسی قرار گرفت. برای الیه( DMSOسولفوکسيد)

 نشانی چرخشی از روش الیه 3MAPbIنشانی پروسکایت 

دهد نتایج نشان می. ه استاستفاده شد ایمرحلهدو

 با و نيز مورفولوژی الیه به دست آمده  فوتوولتاییپارامترهای 

 .مطلوب تر است DMF حالل
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مطالعه  جهتمیتواند  بسیار مهم بوده و در حوزه بیوفتونیک (SPRمبتنی بر تشدید پالسمون سطحی )های نوری بیوسنسور -چکیده

 نوری بیوسنسور ،در این مقاله. دناستفاده گردجهت تشخیص بیماری  DNAپیوندهای پروئتینی، آشکارسازی آنزیمها و هیبریداسیون 

تاثیر حضور نانوکامپوزیت طراحی شده است.  گرافن-دی سولفید مولیبدن-ای  نانوکامپوزیت طالبا استفاده ار ساختار الیه ،SPRمبتنی بر 

بیشترین میزان حساسیت این بیوسنسور به دهد که نتایج ما نشان میشده است. همچنین،  بررسیور سزان حساسیت بیوسنطال بر می

 محاسبه شده است.  deg/RUI 16/106الیه گرافن برابر با  3الیه دی سولفید مولیبدن و  9نانومتری الیه نانوکامپوزیت ،  30ازای ضخامت 

 نانوکامپوزیت، یيت، تشدید پالسمون سطحبيو سنسور، حساس  -کليد واژه 

 

Enhanced Sensitivity of the Plasmonic Optical Biosensor Based on 

Graphene-MoS2 Nanostructure 
 

Cyrus Nadri and Hamid Vahed  

School Of Engineering Emerging Technologies University of Tabriz, Tabriz, Iran 

Abstract-The Optical Biosensor based on Surface Plasmon Resonance (SPR) are an important component in Bio-

photonic field. These biosensors are applicable for investigation of protein binding, enzymes detection and DNA 

hybridization for medical diagnostics. In this paper, the optical biosensor based on SPR is designed by using 

nanocomposite- MoS2 –graphene layered structure. We investigated the presence of the Au nanocomposite layer 

on the biosensor sensitivity. Also, our results show that the biosensor with nanocomposite layer thickness of 30 

nm, 9 layer of MoS2 and 3 layer of graphene have the maximum sensitivity 106.16 deg/RUI. 

Keywords: Biosensor, Nano-composite, Sensitivity, Surface Plasmon Resonance.  

 

 2MoS -افزایش حساسیت بیوسنسور نوری پالسمونی مبتنی بر نانوساختار گرافن

 سيروس ندری و حميد واحد

 دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
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 مقدمه -1

بر  یمبتننوری  یسنسورها گذشته، یدر طول دهه ها

 کاربردهای یبرا ،(SPR) یسطح تشدید پالسمون

به خود جلب  یشتري، توجه بدر حوزه پزشکی تشخيصی

روش  کی عنوانبه  ،DNAونيداسیبريه .[1]اندکرده

دو  DNAهای رشته نيب یکيکه ارتباط ژنت یکیولوژيب

قرار زیادی محققين کند، مورد توجه می ارزیابیرا  مسيارگان

 ،یطحاست. تکنولوژی تشدید پالسمون س گرفته

های  در زمينه تصویربرداری و تشخيص بزرگیپيشرفتهای 

دليل ابعاد  به DNAپزشکی از جمله هيبریداسيون 

 زیادو حساسيت  باال کوچک، وزن پایين، قابليت اطمينان

 یبرای تحریک پالسمونهای سطح [.2] داشته استبه دنبال 

الکتریک، الکترون های باند مشترک بين فلز و دی در مرز

ت فلز باید قادر به تشدید با نور فرودی بر سطح در یک هدای

سنسورهای نوری مبتنی بر طول موج مشخص باشند. 

و اٌتو کرتشمن ، بر دو ساختار یتشدید پالسمونهای سطح

در بيوسنسورهای مبتنی بر تشدید پالسمون . استوار هستند

جداسازی محيط حسگری  برایطال یا نقره معموال ، یسطح

صورت مستقيم بر روی منشور پوشش داده  و منشور، به

 به دليل ،شد. طال به عنوان یکی از مناسب ترین موادمی

در برابر اکسيداسيون و داشتن پایداری  باالمقاومت 

گيرد. با این شيميایی باال به عنوان فلز مورد استفاده قرار می

، طال پایين است اندرکنش بيومولکولها باحال، قابليت 

برای رفع  شود.می حساسيت سنسور اعث کاهشبنابراین ب

در مطالعات اخير بر روی ساختار بيوسنسورها  این مشکل،

به دليل باال بودن نسبت سطح به  از یک یا چند الیه گرافن

 و ساختار اتمی پایدار الکتریکی باال پذیری و تحرک حجم

عدم وجود گاف باند در گرافن، از [. 3استفاده شده است ]

ابل مالحظه حساسيت بيوسنسورهای مبتنی بر افزایش ق

کند. بنابراین، در جدیدترین طرح گرافن ممانعت می

پيشنهادی برای افزایش حساسيت بيوسنسورها، نانوساختار 

گرافن  – )2MoS)موليبدن دی سولفيد هيبریدی مبتنی بر 

 نيز )2MoS(موليبدن دی سولفيد  [.2پيشنهاد شده است]

بصورت الیه دوبعدی توسط روش  همانند گرافن ميتواند

CVD 1.8)باند گافدارای با گرافن  سهیدر مقا سنتز گردد و 

eV)ترو تابع کار بزرگ (%5) باالتر ی، جذب نور (5.1 eV )

در این مقاله، برای بهره بردن از خواص گرافن  .[4] باشدیم

بيوسنسور دو ساختار طراحی ، از هر دو  ماده در 2MoSو 

همچنين، در طراحی ساختار  ده شده است.پيشنهادی استفا

، بر روی منشور از الیه فلزی و در هایکی از بيوسنسور

ساختار بيوسنسور دوم از الیه نانوکامپوزیت استفاده شده 

ر در هر دو حالت محاسبه و واست و حساسيت بيوسنس

 مقایسه شده است.

 ساختار بیوسنسور پیشنهادی -2

پيشنهاد شده است. در  دو ساختار برای بيوسنسور نوری

داده  ابتدا یک الیه طال بر روی منشور رشدساختار اول، 

و  MoS2به ترتيب  ،طالالیه بر روی شده است و سپس 

، دوم در ساختار پيشنهادی نشانی شده است.الیه گرافن

دی اکسيد تيتانيوم -بجای الیه طال، از نانوکامپوزیت طال

(TiO2.استفاده شده است )  ساختار دوم شامل، بنابراین

است  گرافنو  MoS2دی اکسيد تيتانيوم، -نانوکامپوزیت طال

ضریب ( نشان داده شده است. 1که بطور شماتيک در شکل )

 است. ضخامت 723/1 ،شکست منشور در هر دو ساختار

MoS2، 65/0dMoS2=M×  گرافنو ضخامت 

34/0dGraphene=L×  که استانتخاب شده M، تعداد الیه-

ضریب شکست . استهای گرافن تعداد الیه ،Lو  MoS2های 

 گرافن در هر دو ساختار به ترتيب برابر باو  MoS2 طال،

4218/3+1726/0،i8/0+9/5 وi1487/1+3 [2است.] 

در ساختار اول و ضخامت الیه نانوکامپوزیت ضخامت طال 

  است.انتخاب شده  مترنانو 30در ساختار دوم برابر 

 
مبتنی  نوری ساختار پيشنهادی بيوسنسوراز شماتيک تصویر : 1شکل

و  2MoSهای نانوکامپوزیت، حاوی الیه یبر تشدید پالسمون سطح

 گرافن.
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 بندی ریاضی از بیوسنسورمدل -3

از  نور دهیانعکاسميزان  محاسبهدر هر دو ساختار برای 

اده شده است. برای هر استف (TMM)روش ماتریس انتقال 

و سپس  محاسبه شدهبه صورت مجزا  انتقال ماتریس ،الیه

، ماتریس انتقال کل هاانتقال الیه هایبا ضرب کردن ماتریس

 :[3] آیدساختار به دست می
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 برابر است با: P-که ضریب انعکاس برای نور پالریزه
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برابر با  P-دهی نور پالریزهو در نهایت انعکاس
2

pp rR  

ام، kالکتریک الیه ، ثابت دیkدر این روابط، خواهد بود. 

kd  ضخامت الیهk ،1ام  ،زاویه ورودی طول موج و ،

1n .ضریب شکست منشور است ، 

نانوکامپوزیت استفاده شده است. الیه در ساختار دوم، از 

يدمانی از نانوذرات فلزی در یک ماده چماده نانوکامپوزیت 

تریک است که اگر اندازه نانوذرات از طول موج الکميزبان دی

الکتریک موثر نانوکامپوزیت از نور کوچکتر باشد ثابت دی

 [:6و5گارنت برابر خواهد بود با]-مدل ماکسول
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-، ثابت دی2الکتریک نانوذرات فلزی، ، ثابت دی1که 

، کسر حجمی fالکتریک ميزبان و الکتریک ماده دی

در  .انتخاب شده است 65/0که اینجا برابر با  ،نانوذرات فلزی

این مقاله، الیه نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات طال در ماده 

کتریک لاثابت دی است. (2TiO)تيتانيوم  دی اکسيدميزبان 

 :[5]است با برابر Drudeطال طبق مدل 

(7) 
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2

2

1





icp

c


 

طول  طول موج پالسما و نشانگر به ترتيب cو pکه 

 ترتيب برابر با بهاست که  نور برخوردی موج

m7106826.1   وm7109348.8   است. ضریب

 دی اکسيدماده ميزبان نانوکامپوزیت، شکست 

 برابر است با: (2TiO)تيتانيوم

(7) 
0843.0

2441.0
913.5

22 



TiOn 

 

ميزان  ،یک بيوسنسورسنجش مهم ترین پارامتر برای 

نسبت را ميتوان بصورت حساسيت . حساسيت آن است

به تغييرات ضریب  یپالسمون سطحتغييرات زاویه تشدید 

S= بصورت یشکست محيط حسگری در زوایه برخورد

s

SPR

n

 بر حسبdeg/RIU .تعریف کرد 

 هانتایج وبحث -4

دهی برای دو ساختار پيشنهادی بعنوان ميزان انعکاس

رسم شده است.  2به ازای زاویه ورودی در شکل  بيوسنسور

، کامال مشخص است که 2با مقایسه دو منحنی در شکل 

ت به ب، نسگرافن -2MoS-ساختار شامل نانوکامپوزیت

دهی و از لحاظ ميزان انعکاس گرافن - 2MoS-ساختار طال

محاسبات پهنای منحنی از وضعيت بهتری برخوردار است. 

حساسيت بيوسنسور باالترین دهد که انجام گرفته نشان می

 گرافن، به ازای دو الیه-MoS2-طال برای ساختار اول شامل

و یک الیه از گرافن حاصل شده است که ميزان  2MoS از

 633برای طول موج برخوردی  deg/RIU 29/89حساسيت 

 برای ساختار دوم پيشنهادینانومتر به دست آمده است. 

 ميزانباالترین  گرافن،- 2MoS-نانوکامپوزیت شامل

تعداد الیه های موليبدن دی ، برای حساسيت بيوسنسور

حاصل شده است که  3 و تعداد الیه های گرافن 9سولفيد 

 ضخامت ساختار،این  رد است.deg/RIU16/106برابر با 

 600نانومتر و طول موج نور برخوردی 30 نانوکامپوزیت
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  .استنانومتر 

 

الیه اول  نوری کهبيوسنسور  دهیانعکاس: مقایسه ميزان  2شکل 

 است.)منحنی قرمز( انوکامپوزیت )منحنی آبی( یا ن طال ساختار، الیه
 

ساختار پيشنهادی  دهیانعکاسميزان  ،3شکل در 

حاوی الیه نانوکامپوزیت به ازای مقادیر متفاوت ور بيوسنس

بر حسب  41/1 به 335/1ضریب شکست محيط حسگری از 

زاویه ورودی رسم شده است که شيفت قابل مالحظه زاویه 

محيط تشدیدی با تغيير ضریب شکست کامال مشهود است. 

ضریب  با فسفات نمکِ محلول، هاحسگری در این بيوسنسور

زمانی که این ضریب شکست از  است. 335/1شکست 

 از تشدیدیزاویه  ،(sn)یابدتغيير می 41/1به  335/1

 یابد.درجه افزایش می 67/58درجه به  30/52

 

نسبت به تغيير ضریب شکست  بيوسنسور دهیانعکاس: تغييرات ميزان 3شکل 

 . محيط حسگری

یه ، ميزان حساسيت بيوسنسور حاوی ال4در شکل 

الیه  9نانومتر و   30 به ضخامت 2TiO-نانوکامپوزیت طال

2MoS   الیه گرافن محاسبه و و چهار سه  ،، دوو برای یک

رسم شده است که باالترین ميزان حساسيت برابر 

deg/RUI 16/106  دست آمده ازای سه الیه گرافن ببه

 است. 

 

تعداد الیه های  نسبت به تغيير بيوسنسور: تغييرات ميزان حساسيت  4شکل 

 .4به  1گرافن از 

 گیرینتیجه -5

حاوی ساختار  SPRدر این مقاله، بيوسنسور نوری 

طراحی شد و بهبود   گرافن - 2MoS-نانوکامپوزیت

حساسيت بيوسنسور به علت حضور الیه نانوکامپوزیت 

ی الیه فلزی طال نشان داده شد. وبه بيوسنسور حانسبت 

الیه بيوسنسور حاوی که اسبات نشان داد نتاج مح

 2MoSالیه  9شامل  نانومتر، 30به ضخامت  نانوکامپوزیت

بيشترین حساسيت به ميزان  الیه گرافن دارای 3و 

deg/RUI 16/106 .است 
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 زیشاره و ن-از مدل دو یریابررسانا شامل فرامواد را با بهره گ یفوتون یدر نانوبلورها یتراهرتز یسیانتشار امواج الکترومغناط -چکیده 

 یسیباالتر از آن فرکانس، اموج الکترومغناط یرا نشان دادند که در فرکانس ها یفرکانس قطع ج،ی. نتامیکرد یانتقال بررس سیروش ماتر

را  یکیلکترا یگذرده بیمربوط به فرامواد مانند ضخامت و ضر یاز پارامترها ینانو ساختارها منتشر شود. اثر برخ نیتوانند در ا یم

نانو ساختارها در  نیکند. ا یم میفرکانس قطع را به طور موثر تنظ ،یاعمال یکه ضخامت فرامواد همانند دما می. مشاهده کردمیمطالعه کرد

 شوند. یواقع م دیمف یکیاپتوالکترون یابزارها یطراح

 بررسانا، فراماده، فرکانس قطع، نانوبلور فوتونی.  ا -کليد واژه

 

 

THz transmittance in superconducting nano-photonic crystal containing 

metamaterial 

Aslan Zahiri Shadbad, Robabeh Talebzadeh 

Department of Physics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran  

Abstract- Electromagnetic waves transmission at THz in superconducting nano-photonic crystsls containing metamaterials 

has been theoretically investigated based on the transfer matrix method together with two-fluid model. The results show the 

existence of a cutoff frequency in such structures. Electromagnetic wave is allowed to propagate through the structure when 

its frequency is higher than cutoff frequency. We studied the effect of some parameters of metamaterials such as the 

thicknesses and electric permeability coefficient. It is seen that this cutoff frequency can be efficiently tuned dependent on 

thicknesse of metamaterials, and the operating temperature as well. These structures can be useful in design of optoelectronic 

devices. 

 Keywords: cutoff frequency, metamaterial, nano-photonic crystsl, superconductor. 

 

 

 

 

 

 شامل فرامادهنانوبلور فوتونی ابررسانا در تراهرتزی  تراگسیل

 *ربابه طالب زاده، شادباد اصالن ظهيری 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ک،یزيگروه ف
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 مقدمه -1

در شاخه  یعيوس یعمل یکاربردها یدارا یفوتون یبلورها

 کيو فوتون کياز جمله در حوزه الکترون مختلف یها

در سال و جان  چیابلونویبا انتشار دو مقاله مهم از هستند. 

که  یی. بلور ها[1-2] شدند یمعرف یفوتون یبلورها 1987

با  یسيطشان، امواج الکترومغنا یتناوب شیبه واسطه آرا

 یژگیو نیا .ابدی یدر آنها انتشار نم نيمع یفرکانس ها

 یبلورها مطالعه مهم کرده است یبرا ار یفوتون یبلورها

 ایدو و  ک،یمتناوب در  یا هیبه علت ساختار ال یفوتون

از  یکاربرد اريمنحصر به فرد و بس یکيسه بعد خواص اپت

 یليگسرات فيط یریپذ ميتنظ تيدهند. قابل یخود بروز م

آنهاست که با  یاساس یها یژگیاز و یفوتون یبلورها

بلور  یمواد استفاده شده در طراح یکيکنترل خواص اپت

 یکيمواد با خواص اپت نیشود. بنابرا یحاصل م یفوتون

 یمواد م نیقابل توجه اند از جمله ا اريقابل کنترل بس

 . [3-4] فرامواد اشاره کرد زيتوان به ابررساناها و ن

 شيتوسط وسالگو پ 1967با در سال  نيمواد که اول فرا

 یدارند و در سال ها یمصنوع ی، ساختار[3]شدند ینيب

این  .مورد استفاده قرار گرفته اندفوتونی  یدر بلورها رياخ

 جهيو در نت یمنف ییو تراوا یگذرده بیضرا یدارامواد 

مواد بر خالف مواد  نیهستند. در ا یشکست منف بیضر

 دانيو بردار م یکیالکتر دانيبردار م عت،يطبموجود در 

 یم ليدستگاه چپگرد را تشک کیو بردار موج  یسيمغناط

 یسيرو مطالعه انتشار امواج الکترومغناط نیدهند، که از ا

با توجه به  ی. از طرف[3] است تيحائز اهم وادم نیدر ا

اتالف  جهيابررساناها نسبت به فلزات و در نت نیيجذب پا

قابل  اريمواد ابررسانا بس یحاو یفوتون یها، بلورهاآن نیيپا

  [.4] ه اندتوج

هردو نوع بلورهای فوتونی ابررسانا و نيز بلورهای فوتونی 

با . [4-5] چپگرد به طور مجزا فراوان مطالعه شده اند

منحصر به فرد هر دو گروه مواد  یکيتوجه به خواص اپت

با  یفوتون یلورهانانو ب مقاله نیدر ا، و فرامادهابررسانا 

 فيو ط یمردک فراماده را مطالعه-بررسانا اتناوب دوتایی 

از روش  یريرا با بهره گ یفوتون یبلور ها نیا ليتراگس

نانو  نیا یکياپتپاسخ کرده و  یانتقال بررس سیماتر

ها و ...  هیرا بنا بر نوع و ضخامت ال ی الیه ایساختار ها

 .ميده یقرار م یمورد بررس

 مساله یو فرمول بندساختار  -2

که  میريگ یرا در نظر م یبعد کی یا هینانوساختار ال کی

از مواد ابررسانا و  ییسلول دوتا کیهر تناوب آن شامل 

بار در کنار هم قرار داده شده اند.  Nباشد که  یفراماده م

. مينام یم NS)-(Mرا به اختصار  ینانوبلور فوتون نیا

 1مورد مطالعه در شکل از نانوساختار  کيطرحواره شمات

ابررسانا،  یها هینشان داده شده است. در ارتباط با ال

توسط مدل دو  توان یخواص مواد ابررسانا را م شتريب

اگر نمونه را بدون اتالف در نظر  .[4]کرد  فيتوص ای شاره

 بیبوده و به تبع آن ضر یکامالً موهوم یرسانندگ میريبگ

و  ای شاره واز مدل دابررسانا با استفاده  شکست الیه

و استفاده از عمق نفوذ لندن در حالت  یاعمال های بیتقر

 یبدست م ریو بدون اتالف از رابطه ز صفر ريغ یدما

 :[4]دآی

 (1         )
2 2

0 0

1
( ,T) ( ,T) 1s s

L

n   
   

  

  

2که 

0 / 1 ( )L

c

T

T
   0ویعمق نفوذ لندن در دما 

 .باشد یابررسانا م یبحران یدما cTو  نیکلو صفر درجه

 نیانتقال است. بر اساس ا سیروش مطالعه ما، روش ماتر

مولفه  یوستگيپ یبرا یمرز طیروش با استفاده از شرا

توان عناصر دامنه  یم ،یسيو مغناط یکیالکتر دانيم یها

در هر zنقطه به فاصله در دو  یو بازتابش یتابش یها

بهم مربوط  یسیرا توسط ماتر های نانوساختار هییک از ال

 یم تقالان سیمشهور به ماتر سیماتر نیساخت که ا

 :[4]باشد

1
cos(k ) sin(k )

,

sin(k ) cos(k )

j j

z z

jj

j j

j z z

z z
iqM

iq z z

 
  

  
   

         )3(    

)2که در آن  / ) 1 (sin / )j

z j j j jk c       

ی باشد و بردار موج در هر یک از الیه ها م zمولفه 
2( / ) 1 (sin / )j j j j jq       . ماتریس بنابراین

انتقال کل برای نانوبلور فوتونی دو الیه مورد مطالعه 

 عبارتست از:
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1 2( )NM M M                                      )4(    

     

فراماده و ماتریس انتقال مربوط به الیه  1Mکه در آن 

2M یه ابررسانا می باشد. ماتریس انتقال مربوط به ال

نانوساختار  ندگیتراگسيل
2

( , ) ( , )T r t r   مطابق

رابطه زیر وابسته به عناصر ماتریس انتقال کل ساختار 

 مبی باشد.

22 11 12 21

2
( , )

( ) ( )
t r

M M i M M
 

   (5           )  

 
  NS)-(Mر فوتونی ابررسانا شامل فراماده: نانوبلو1شکل 

 جیبحث و نتا -3

تناوب  =100Nمتشکل از   NS)-(Mنانوساختار الیه ای 

در نظر  1الیه فراماده مطابق شکل -دوتایی الیه ابررسانا

با ضخامت  Nbمی گيریم. الیه ابررسانا را از جنس 

60sd nm   انتخاب کردیم که دمای بحرانی آن

9.2CT K  0و عمق نفوذ الندن آن 83.4 nm  

می باشد. الیه های فرامواد در نانوساختار را بدون اتالف و 

45mdبا ضخامت  nm  در نظر گرفتيم. فرض کردیم

10mضریب گذردهی الکتریکی الیه های فراماده    

1mو ضریب تراوایی آنها    .باشد 

 
با  NS)-(D: مقایسه طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا 2شکل 

NS)-(M 

با در نظر گرفتن ضخامت های معينی از  2مطابق شکل 

60sdالیه ابررسانا  nm  45والیه فرامادهDd nm ،

گسيل نانوساختار الیه ای را در دمای اعمالی ف تراطي

4.2T K  .گاف باندی درفرکانس های رسم کردیم

  پایين و نيز گاف باند فوتونی در گستره طيفی

THz 2036-1200 بار دیگر با  مشاهده کردیم

خامت جایگزینی دی الکتریکی بجای فراماده با همان ض

نتيجه گرفتيم که نانوساختار مورد  طيف را رسم کردیم.

مطالعه فرکانس قطعی در حوالی 190 THz  دارد و

همچنين عالوه بر گافی که در فرکانس های پایين ظاهر 

شده سه گاف باند براگ نيز دارد. که یکی از گاف باند ها 

فوتونی ابررسانا همپوشانی خوبی با گاف حاصل از نانوبلور 

 شامل فراماده دارد این گاف در گستره

 1266 1776 THz  .قرار دارد 

 

 ینانوبلور فوتون ليتراگس فيضخامت فراماده در ط ريتاث: 3شکل 

 هابررسانا شامل فراماد

به  یفوتون یدر بلورها یفوتون یبا توجه به منشا گاف ها

را  یفوتون یها رسد که ضخامت فرامواد گاف ینظر م

مختلف  یضخامت ها یبه ازا نیقرار دهد بنابرا ريتحت تاث

 3مطابق شکل را ی نانوبلور فوتون ليتراگس فيفرامواد ط

تغييرات عمده ای را در مقدار فرکانس قطع رسم کردیم و 

ساختار و نيز گستره طيفی گاف بر حسب تغييرات 

ضخامت فرامواد مشاهده کردیم طوری که با کاهش 

، فرکانس قطع تا حوالی 20nmامت فرامواد تا ضخ

2300THz  جابجا می شود و گاف باند فوتونی دوم دیگر

قابل مشاهده نيست در حالی که با افزایش ضخامت 

بر تعداد گاف ها افزوده می شود ضمن  nm 90فرامواد تا 

آنکه گاف اولی در حال ناپدید شدن است. بنظر می رسد 

سبب آن تغيير اختالف اد و به افزایش ضخامت الیه فرامو

راه نوری منجر به تشکيل باند گاف های دیگر و نابودی 

به گاف اول در طيف تراگسيل نانو بلور فوتونی می شود. 

واضح است که با افزایش ضخامت ازای سایر ضخامت ها، 

 فرامواد بر تعداد باند گاف ها افزوده می شود.
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شکست  بیضرتوان به  یاز خواص منحصر بفرد مواد م

نانوبلور را  ليتراگس فيط یوابستگ نیآنها اشاره کرد. بنابرا

 یوابستگ نیو ا میفرامواد مطالعه کرد یگذرده بیبه ضر

ها را ثابت در  هی. ضخامت المیرسم نمود 4را مطابق شکل 

 همشاب فرامواد یگذرده بیضر راتيي. تغمينظر گرفت

کانس قطع فر زيدر تعداد و ن یعمده ا ريضخامت آن، تاث

که پارامتر ضخامت و  ییآنجا زدارد. ا ینانو بلور فوتون

 یفوتون یشکست دو پارامتر و مشخصه مهم بلورها بیضر

کننده محل  نييرابطه براگ ) که تع قیاست که از طر

باشد( در محل  یم یفوتون یدر بلورها یفوتون یگاف ها 

 بیضر رييگذار هستند. در واقع با تغ ريتاث ها افگ ليتشک

 یدهنده بلور فوتون ليتشک هیجنس ال فرامواد، یگذرده

رسد که با نانوبلور  یکه بنظر م یشود طور یعوض م

 .میسروکار دار یگرید یفوتون

 

 

 

تاثير ضریب گذردهی فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور  :4شکل

برحسب ضخامت فراماده الفNS)-(M   )فوتونی ابررسانا شامل فراماده

10m     )6بm      )2و    جm   

 یاز دما م یابررسانا تابع هیشکست ال بیکه ضر ییاز آنجا

 یابررسانا هیشکست ال بیضر ريتاث یبررس یباشد برا

 ینانوبلور فوتون ليتراگس فيط یموجود در ساختار بر رو

با در  نی. بنابراميده رييرا تغ یمالاع یکه دما ستيکاف

 فيطابررسانا  هیاز ال نيمع ینظر گرفتن ضخامت ها

 راتيينمودار تغ .میکردبررسی را  ینانوبلور فوتون ليتراگس

در  یاعمال یساختار را بر حسب دمانانو فرکانس قطع 

 .هست ندهیافزا راتييتغ نیکه ا میرسم کرد 5شکل 

 
  یدر فرکانس قطع نانوبلور فوتون یلاعما یدما ريتاث: 5شکل    

 تیجه گیرین -4

 شیابررسانا باعث افزا یحضور فراماده در نانوبلور فوتون

در طوری که شود  ینانوساختار م یباند گاف ها پهنای

گستره  1266 1776 THz دو این  یباند گاف ها

عالوه بر آن فرکانس  .دارند یباهم همپوشان هاساختارنانو 

 شیبا افزای در چنين ساختارهایی وجود دارد که قطع

بسمت ی فرامواد ها هیضخامت الی و گذرده بیضر

. اما بسته به شود یکوچکتر جابجا م یفرکانس ها

پارامترهای مختلف نانوساختار، فرکانس قطع آنها در 

گستره 570 600 THz نتایج نشان  .رخ می دهد

مالی تا نزدیکی دمای بحرانی داد که با افزایش دمای اع

ابررسانا، فرکانس قطع نانو ساختار به سمت فرکانس های 

 باالتر جابجا می شود.
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ه شده در نانو ساختار پالسمونی ارائ LSPRحسگر بر اساس تشدید پالسمون سطحی جایگزیده در این مقاله، طراحی یک زیست –چکیده 

شود. با افزایش ضریب شکست می LSPRاست. تغییر ضریب شکست در محیط پیرامون نانوساختارهای پالسمونی منجر به جابجایی طیف 

ها در سطح را بدون توان اتصال ملکولکند. با استفاده از این ویژگی، میاین ساختارها جابجایی قرمز پیدا می LSPRمحیط، طیف تشدید 

حسگر شناسایی کرد. در این مقاله نانوساختار دمبل شکل جدیدی معرفی و امکان استفاده از آن در زیست گذاری قبلینیاز به برچسب 

را نشان  6/5با شاخص شایستگی  RIU/nm1323دستیابی به حساسیت  FDTDسازی عددی به روش نوری بررسی شده است. نتایج شبیه

 داده است.

زیست -کليد واژه   طحی جایگزیده، زیست حسگر، نانوساختارشدید پالسمون س، تپالسمونی حسگر

 

LSPR Biosensor Using a Dumbbell-Form Plasmonic 

Nanostructure 
 

M.Hashemi1 , M.J.Bavarsadiankhah1 , M.Ebnali-heidari1 , A.A.Ebnali-heidari2  

1 Faculty of Engineering, University of Shahrekord, Shahrekord 

2 Farhangian University 

Abstract-In this paper, design of biosensor structure based on localized surface plasmon (LSPR) of plasmonic nanostructures 

is presented. Change in refrective index at boundary of metal-dielectric lead to a shift in resonance peak of LSPR structures. 

Plasmonic nanostructurs are very sensitive to changes of surrounding environment. Increasing refractive index of surrounding 

environment cause a red shift in LSPR spectrum of these structures. Thus with this feature we can distinguish absorption or 

connection of molecules to the surface without prelabeling (Label Free). In this article we introduced a new dumbbell shape 

nanoparticle and its ability in biosensing is investigated. Numerical simulations show that a high sensitivity of 1323nm/RIU 

for refractive index changes of surrounding the suspended gold nanostructure with a figure of merit (FOM) of 5.6. 

Keywords:optical biosensing, localized surface plasmon resonance, biosensor, nono structure 

 

  شکلبا استفاده از نانوساختارپالسمونی دمبل LSPRحسگر زیست

  2اکبر ابن علی حيدریعلیدکتر ،  1مجيد ابن علی حيدری دکتر،  1محمدجواد باورصادیان خواه ، 1محبوبه هاشمی

 گروه برق –دانشکده فنی و مهندسی  –دانشگاه شهرکرد  1

 گروه فيزیک –دانشگاه فرهنگيان  2
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 مقدمه -1

های دها در کاربرکولملقابليت شناسایی سریع زیست ها باحسگرزیست

های نوری به علت حسگر[. زیست1مورد نياز هستند] پزشکیمختلف 

ی اقتصادی ی کوچک و صرفهقدرت تشخيص و حساسيت باال، اندازه

سنتی هستند. یکی از زیستهای شناسایی جایگزین مناسبی برای روش

تواند های روز کامال سازگار بوده و میحسگرهای نوری که با پيشرفت

های زیستی محسوب شود، زیست شناسایی ملکول توسعهگام بزرگی در 

های اخير که طی سال استمبتنی بر تشدید پالسمون سطحی  حسگر

حوزه نانو در [. 2و1توجه بسياری از محققان را به خود جلب کرده است]

های نور و ماده در ساختارهای کنشهای پالسونی، برهم ساختار های

کنش موج شود. برهمموج نور بررسی میفلزی در ابعاد کمتر از طول

های آزاد دگی با الکترونشالکترومغناطيسی با نانوساختار از طریق جفت

تابش  بسامدشود. هنگامی که جمعی می تسبب القا نوسانا

خوانی داشته باشد، های جمعی همنوسان بسامدبا  یمغناطيسالکترو

 دیتشدهای پالسمون مقيد سطحی موسوم به منجر به ایجاد مد

نانوساختارهای پالسمونی  .شودمی LSPR دهیگزیجا یپالسمون سطح

الکتریک پوشاننده هستند که در طيف شامل یک الیه فلز و یک الیه دی

های می شود. قله دیده ییهاها قلهپراکندگی و جذب( آنخاموشی )

الکتریک، شکل نانوساختار و به محيط به نوع فلز و دی LSPRتشدید 

تغييرات ضریب شکست ناشی از برهم پيرامون آن حساس هستند و

 .[2-5کنند]گيری میملکولی در سطح حسگر را اندازههای زیستکنش

در سطح  ملکولیستزی هایکنشاز برهم یشکست ناش یبضر ييرتغ

آن  LSPR یدتشد يفطجابجایی باعث پالسمونی  نانوساختارحسگر 

ساختار پالسمونی نانوای جاذب بر سطح یهال واناگر بت ینبنابرا، شودمی

از  توانیهای هدف در محلول را جذب کند، مملکولیستنشاند که ز

 یستشکست در سطح که وابسته به غلظت ز یبضر ييرتغ يزانم

 یغلظت و حت يزانم تعيين و ییشناسا برایای هدف است هملکول

رو  یدر حوزه .[6کرد] در محلول استفاده یملکولیستهای زکنشبرهم

ای برای کاربردهای جدید در های گسترده، پژوهشکبه رشد پالسموني

توان به استفاده ها، میحوزه فناوری انجام شده است. از جمله این کاربرد

های لولس و نانو ساختارهای پالسمونی در فناوری هاذرهاز نانو

ها و بسياری از کاربردهای دیگر حسگرزیستنانواپتيک، خورشيدی، 

 ساختارکالت پيش رو، نانوبررسی مش، با مقالهدر این  .[7-9]اشاره کرد

نوری  حسگر و اثرات تقویت ميدان نوری در معرفی جدیدی دمبل شکل

 .مبتنی بر تغييرات ضریب شکست محيط پيرامون آن بررسی شده است

 پیشنهادی نانوساختار ساختار -2

معلق در  ای از حسگر پالسمونی مبتنی بر نانوساختار، طرح واره1شکل 

-دهد. در این ساختار از طال برای مدل سازی زیستیمحلول را نشان م

این که نانوساختارها از با وجود  حسگر پالسمونی استفاده شده است.

یب شکست محيط ه حساسيت بهتری نسبت به تغيير ضرجنس نقر

های آبی اما به علت این که این فلز در محلول [10]دهندنشان می

پالسمونی قابل کند که رفتار شود و ترکيباتی ایجاد میاکسيد می

حسگر دهند، در این زیستقبولی از خود نشان نمی

 جنس طال استفاده شده است.از نانوساختار از 

 
قطر d1 حسگر مبتنی بر نانوذرات معلق در محلول.بعدی مدل زیست نمای سه: 1شکل 

 ضخامتL1های موضعی، با نانودیسکميله  اختالف شعاع نانو ΔRنانوسيم مرکزی، 

سطح  در ملکولیضخامت الیه اتصال زیست tbها و فاصله بين آن L2 ها ونانودیسک

 .مشخص شده است الکتریک هر الیه در شکلاست. ثابت دیحسگر زیست

 شبیه سازی نانوساختار پیشنهادی -3

های تجربی مدل برای تحليل آثار ميدان الکترومغناطيسی، از داده

های حقيقی و موهومی پذیرفتاری جانسون و کریستی مربوط به بخش

سازی حسگر پالسمونی به روش تفاضل محدود مختلط طال در مدل

ی [. ضخامت الیه11-13استفاده شده است] FDTD)ه زمان )حوز

حسگر، ملکولی به طور یکنواخت در سطح زیستاتصال زیست

nm10tb=  در نظر گرفته شده است که به طور تقریبی کمتر از طول

های زیستی [. محلول14نانوساختار است] LSPRمحوشوندگی ميدان 

سازی اثر تغيير برای شبيهمغناطيسی هستند در نتيجه جاذب و غيرغير

ملکولی سطحی، ضریب شکست محيط در اثر برقراری اتصاالت زیست

ضریب ی پيرامون نانوساختار را در محدودهضریب شکست کلی محيط 

سازی با استفاده از های زیستی تغيير می دهيم. شبيهشکست محلول

 در FDTD، برای حل معادالت ماکسول به روشlumericalنرم افزار 

حالت سه بعدی و با استفاده از یک منبع موج تخت در گستره طول 

ی طيف خاموشی، شده است. برای محاسبه انجام nm2200-400موج 

[. برای 15کنيم]از نمایه ميدان پراکنده شده و شدت ميدان استفاده می

اینکه انرژی الکترومغناطيسی تابيده شده به مرز جذب شود و بازتاب 

استفاده شده است. نوسان  PMLاز شرایط مرزی  مرز کاهش یابد،

های نوار رسانش با بسامدی برابر با بسامد موج الکترومغناطيسی الکترون

گردد. در طيف نوری می LSPRتابشی منجر به ایجاد یک تشدید قوی 

موج این تشدید به شکل نانوساختار، محيط پيرامون آن و جنس طول

محلول  [. تغيير ضریب شکست16،17فلز به کار رفته بستگی دارد]

موج تشدید توان معادل با جابجایی محل طولپيرامون نانوساختار را می

LSPR [شکل17در نظر گرفت .]مشخصه برانگيختگی نانوساختار با  2

تخت را نشان می دهد. در این شکل پيکان با رنگ  موج TM-قطبش

ميدان را نشان قطبش  ،جهت تابش فرودی و پيکان با رنگ آبی ،ارغوانی

پيشنهاد شده  طيف سطح مقطع خاموشی نانوساختار 3شکل دهد.می

و  nm 40=1L  ,nm50=2L  ,nm60=RΔ  ,nm40=1dرا با مشخصات

( RI=1در هوا ) nm50همچنين برای یک نانوکره طالی منفرد با شعاع 

شود، طور که در شکل مشاهده میدهد. همانبرای مقایسه را نشان می

 nm507 موجخاموشی نانوساختار طراحی شده یک قله در طولدر طيف 

که در وجود دارد. درحالی nm856تر در طول موج ی قویو یک قله

طول  یب، وجود یک تشدید قابل توجه و غالب در محدوده-3شکل 

الف نتایج -4کامالً مشهود است. در شکل  nm1910های بلندتر، موج

در نانوساختار پيشنهادی نسبت به سازی جابجایی طيف خاموشی شبيه
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 ،335/1 – 44/1 ییب شکست محلول زیستی در محدودهتغيير ضر

ی تشدید ب جابجایی قله-4ی اول و دوم و در شکلشامل جابجایی قله

طور که جهت جابجایی طيف نشان سوم، نشان داده شده است. همان

های تشدید دهد، افزایش ضریب شکست محيط سبب جابجایی قلهمی

LSPR شود.های بلندتر )جابجایی قرمز( میموجبه سمت طول 

 
جهت  همراه با نمایش Lumericalافزار سازی شده در نرممدل نانوساختار شبيه :2شکل

 . الف( نمای دو بعدی ب(نمای سه بعدی(E)و قطبش منبع نوری (K)انتشار

 
پيشنهادی )آبی(  خاموشی نانوساختار سازی طيف سطح مقطعنتایج شبيهالف(  :3شکل

، nm40=1L،nm50=2L ،nm60=RΔ( با RI=1)هوا در ،)سبز( nm50و نانوکره با شعاع 

nm40=1d .هایموج تشدید در طولهای قله nm507=1λ، ب( وnm856=2λ  سومين و

 رخ می دهد. nm1460=3λغالب در  LSPRتشدید  یقله

 حسگر طراحی شدهحساسیت زیست -4

به ميزان  تغيير ی تشدید جابجایی قله ، نسبتحسگرزیستحساسيت 

 شود:طبق رابطه زیر تعریف میباشد و میضریب شکست محيط 

(1                 )         
n

S LSP







 

ناشی از تغيير   LSPRی تشدیدجابجایی قله nm( LSPΔλ(در این رابطه، 

بيشتر مطالعات در این است.  Δnی ضریب شکست محيط به اندازه

های طول موج های تشدید دراند که جابجایی قلهنشان داده زمينه،

 مشابه منجر به حساسيت مشابه نسبت به تغييرات ضریب شکست

شد که بينی می[. بنابراین پيش18شوند]محيط پيرامون نانوساختار می

موج موج تشدید آن به طولحساسيت تشدید اول به علت نزدیکی طول

خواهد  nm50با شعاع  تشدید نانوکره، در حدود حساسيت نانوکره طال

 سازی نيز این موضوع را تایيد کرد.بود و نتایج شبيه

 
پيشنهادی نسبت به تغيير ضریب شکست  ساختارخاموشی نانو جابجایی طيف : 4شکل 

ول محدوده ط در LSPRاول و دوم تشدید  یقله)الف 335/1-44/1در محدوده  محيط

نشان  nm1700-2200  موجدر محدوده طول  LSPRسوم تشدید )ب nm1400-400موج 

 .داده شده است

حسگر طراحی شده نسبت به تغيير ضریب نمودار حساسيت زیست

نشان داده شده است. برای  5شکست محلول زیستی پيرامون، در شکل

خاموشی نانوساختار پيشنهادی، ی اول تا سوم در طيف سطح مقطع قله

 nm/RIU 652)خاکستری(،  nm/RIU134های رتيب حساسيتتبه 

)قرمز( محاسبه شده است. برای نانوکره طال با  nm/RIU1352 )آبی( و

)سبز( به دست آمده است که  nm/RIU162حساسيت  nm50شعاع 

رفت توان نتيجه گ[. بنابراین، می17-20باشد]مطابق با نتایج تجربی می

موج تشدید بزرگتر باشد، حساسيت بهتری را نسبت به که هرچه طول

دهد. به این از خود نشان میتغيير ضریب شکست محيط پيرامون 

های بلندتر طول موج نتایج بسيار بهتر در قسمت سوم طيف و در ترتيب

دهد. ب محل و شدت این تشدید را نشان می-3شکل شود.دیده می

سطح مقطع خاموشی سه قله به وضوح مشخص  ی طيفاختالف دامنه

-های زیستی در قلهاست و بهبود قابل توجه حساسيت شناسایی ملکول

ی تشدید سوم به علت دارا بودن باشد. قلهی سوم طيف، مورد انتظار می

در طيف باعث شده است که این اندک  FWHMموج باال و طول

ابد. شاخص دست ی 6/5( FOMنانوساختار به شاخص شایستگی )

حسگر به پهنای خط طيف تشدید شایستگی، نسبت حساسيت زیست

(FWHMاست ) [21]شودی زیر حاسبه میو از رابطه: 

(2                  )
FWHM

n
FOM LSP 


/ 
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کست محلول بر حسب تغيير ضریب ش LSPRهای تشدید قلهجابجایی  : نمودار5شکل 

در طيف سطح  اول تا سوم یقله. طبق شکل به ترتيب برای وساختارزیستی پيرامون نان

)خاکستری(،  nm/RIU134های پيشنهادی حساسيت ساختارمقطع خاموشی نانو

nm/RIU652  ،)آبی(nm/RIU1352  و برای نانوکره طال با شعاع )قرمز(nm50  حساسيت

nm/RIU162 .سبز( به دست آمده است( 

 نتیجه گیری-5

حسگری مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی در این مقاله زیست

جایگزیده با استفاده از نانوساختار دمبل شکلی از جنس طال معرفی شد. 

های تشدید مرتبه باالتر نانو ساختار پيشنهادی، نتایج نشان دادند که قله

دارای حساسيت بيشتری نسبت به تغيير ضریب شکست محيط پيرامون 

منجر به حساسيت باالی  nm1874هستند. تشدید در طول موج 

nm/RIU1323  شده است. با  6/5همراه با شاخص شایستگی باالی

موج تشدید سوم به طول موج بلند ، طولنانوساختار تغيير اندک ابعاد

nm1910 و توانستيم به حساسيتی برابر با  تغييرکردnm/RIU1352  با

 دست یابيم. 4/5شاخص شایستگی 
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 زیشاره و ن-از مدل دو یریابررسانا شامل فرامواد را با بهره گ یفوتون یدر نانوبلورها یتراهرتز یسیانتشار امواج الکترومغناط -چکیده 

 یسیباالتر از آن فرکانس، اموج الکترومغناط یرا نشان دادند که در فرکانس ها یفرکانس قطع ج،ی. نتامیکرد یانتقال بررس سیروش ماتر

را مطالعه  یکیلکترا یگذرده بیمربوط به فرامواد مانند ضخامت و ضر یاز پارامترها ینانو ساختارها منتشر شود. اثر برخ نیتوانند در ا یم

 ینانو ساختارها در طراح نیکند. ا یم میفرکانس قطع را به طور موثر تنظ ،یاعمال یکه ضخامت فرامواد همانند دما می. مشاهده کردمیکرد

 شوند. یواقع م دیمف یکیاپتوالکترون یابزارها

ابررسانا، فراماده، فرکانس قطع، نانوبلور فوتونی.   -کليد واژه  

 

THz transmittance in superconducting nano-photonic crystal 

containing metamaterial 
 

Aslan Zahiri Shadbad, Robabeh Talebzadeh 

Department of Physics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran  

Abstract- Electromagnetic waves transmission at THz in superconducting nano-photonic crystsls containing metamaterials has 

been theoretically investigated based on the transfer matrix method together with two-fluid model. The results show the 

existence of a cutoff frequency in such structures. Electromagnetic wave is allowed to propagate through the structure when its 

frequency is higher than cutoff frequency. We studied the effect of some parameters of metamaterials such as the thicknesses 

and electric permeability coefficient. It is seen that this cutoff frequency can be efficiently tuned dependent on thicknesse of 

metamaterials, and the operating temperature as well. These structures can be useful in design of optoelectronic devices. 

 Keywords: cutoff frequency, metamaterial, nano-photonic crystsl, superconductor.

 

 شامل فرامادهنانوبلور فوتونی ابررسانا در تراهرتزی  تراگسیل

 *ربابه طالب زاده، شادباد اصالن ظهيری

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ک،یزيگروه ف
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 مقدمه -1

در شاخه  یعيوس یعمل یکاربردها یدارا یفوتون یبلورها

 کيو فوتون کياز جمله در حوزه الکترون مختلف یها

در سال و جان  چیابلونویبا انتشار دو مقاله مهم از هستند. 

که  یی. بلور ها[1-2] شدند یمعرف یفوتون یبلورها 1987

با  یسيطشان، امواج الکترومغنا یتناوب شیبه واسطه آرا

 یژگیو نیا .ابدی یدر آنها انتشار نم نيمع یفرکانس ها

 یبلورها مطالعه مهم کرده است یبرا ار یفوتون یبلورها

سه  ایدو و  ک،یمتناوب در  یا هیبه علت ساختار ال یفوتون

از خود  یکاربرد اريمنحصر به فرد و بس یکيبعد خواص اپت

 یليگسرات فيط یریپذ ميتنظ تيدهند. قابل یبروز م

آنهاست که با کنترل  یاساس یها یژگیاز و یفوتون یبلورها

 یبلور فوتون یمواد استفاده شده در طراح یکيخواص اپت

قابل کنترل  یکيمواد با خواص اپت نیشود. بنابرا یحاصل م

توان به ابررساناها  یمواد م نیقابل توجه اند از جمله ا اريبس

 . [3-4] فرامواد اشاره کرد زيو ن

 شيتوسط وسالگو پ 1967با در سال  نيمواد که اول فرا

 یدارند و در سال ها یمصنوع ی، ساختار[3]شدند ینيب

این  .مورد استفاده قرار گرفته اندفوتونی  یدر بلورها رياخ

 جهيو در نت یمنف ییو تراوا یگذرده بیضرا یدارامواد 

مواد بر خالف مواد  نیهستند. در ا یشکست منف بیضر

 دانيو بردار م یکیالکتر دانيبردار م عت،يطبموجود در 

 یم ليدستگاه چپگرد را تشک کیو بردار موج  یسيمغناط

 یسيرو مطالعه انتشار امواج الکترومغناط نیدهند، که از ا

با توجه به  ی. از طرف[3] است تيحائز اهم وادم نیدر ا

اتالف  جهيابررساناها نسبت به فلزات و در نت نیيجذب پا

قابل  اريمواد ابررسانا بس یحاو یفوتون یها، بلورهاآن نیيپا

  [.4] ه اندتوج

هردو نوع بلورهای فوتونی ابررسانا و نيز بلورهای فوتونی 

با توجه . [4-5] چپگرد به طور مجزا فراوان مطالعه شده اند

و منحصر به فرد هر دو گروه مواد ابررسانا  یکيبه خواص اپت

با تناوب دوتایی  یفوتون یلورهانانو ب مقاله نیدر ا، فراماده

بلور  نیا ليتراگس فيو ط یمردک فراماده را مطالعه-بررسانا ا

 یانتقال بررس سیاز روش ماتر یريرا با بهره گ یفوتون یها

را بنا بر  ی الیه ایساختار هانانو  نیا یکياپتپاسخ کرده و 

 .ميده یقرار م یها و ... مورد بررس هینوع و ضخامت ال

 مساله یو فرمول بندساختار  -2

که  میريگ یرا در نظر م یبعد کی یا هینانوساختار ال کی

از مواد ابررسانا و  ییسلول دوتا کیهر تناوب آن شامل 

بار در کنار هم قرار داده شده اند.  Nباشد که  یفراماده م

. طرحواره مينام یم NS)-(Mرا به اختصار  ینانوبلور فوتون نیا

نشان داده  1مورد مطالعه در شکل از نانوساختار  کيشمات

خواص مواد  شتريابررسانا، ب یها هیشده است. در ارتباط با ال

کرد  فيتوص ای توسط مدل دو شاره توان یابررسانا را م

 یرسانندگ میرياگر نمونه را بدون اتالف در نظر بگ .[4]

ابررسانا  شکست الیه بیبوده و به تبع آن ضر یکامالً موهوم

و  یاعمال های بیو تقر ای شاره واز مدل دبا استفاده 

و بدون  صفر ريغ یاستفاده از عمق نفوذ لندن در حالت دما

 :[4]دآی یبدست م ریاتالف از رابطه ز

 (1         )
2 2

0 0

1
( ,T) ( ,T) 1s s

L

n   
   

  

  

2که 

0 / 1 ( )L

c

T

T
   0ویعمق نفوذ لندن در دما 

 .باشد یابررسانا م یبحران یدما cTو  نیکلو صفر درجه

 نیانتقال است. بر اساس ا سیروش مطالعه ما، روش ماتر

 یمولفه ها یوستگيپ یبرا یمرز طیروش با استفاده از شرا

 یتوان عناصر دامنه ها یم ،یسيو مغناط یکیالکتر دانيم

در هر یک از zنقطه به فاصله در دو  یو بازتابش یتابش

بهم مربوط ساخت  یسیرا توسط ماتر های نانوساختار هیال

 :[4]باشد یم تقالان سیمشهور به ماتر سیماتر نیکه ا

1
cos(k ) sin(k )

,

sin(k ) cos(k )

j j

z z

jj

j j

j z z

z z
iqM

iq z z

 
  

  
   

         )3(    

)2که در آن  / ) 1 (sin / )j

z j j j jk c       

ی باشد و بردار موج در هر یک از الیه ها م zمولفه 
2( / ) 1 (sin / )j j j j jq       . ماتریس بنابراین

انتقال کل برای نانوبلور فوتونی دو الیه مورد مطالعه 

 عبارتست از:

1 2( )NM M M                                          )4(     

 2Mفراماده و ماتریس انتقال مربوط به الیه  1Mکه در آن 

یه ابررسانا می باشد. ماتریس انتقال مربوط به ال
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نانوساختار  ندگیتراگسيل
2

( , ) ( , )T r t r   مطابق رابطه

 زیر وابسته به عناصر ماتریس انتقال کل ساختار مبی باشد.

22 11 12 21

2
( , )

( ) ( )
t r

M M i M M
 

   (5           )  

 
  NS)-(Mر فوتونی ابررسانا شامل فراماده: نانوبلو1شکل 

 جیبحث و نتا -3

تناوب  =100Nمتشکل از   NS)-(Mنانوساختار الیه ای 

در نظر می  1الیه فراماده مطابق شکل -دوتایی الیه ابررسانا

با ضخامت  Nbگيریم. الیه ابررسانا را از جنس 
60sd nm   انتخاب کردیم که دمای بحرانی آن

9.2CT K  0و عمق نفوذ الندن آن 83.4 nm   می

باشد. الیه های فرامواد در نانوساختار را بدون اتالف و با 

45mdضخامت  nm  در نظر گرفتيم. فرض کردیم

10mضریب گذردهی الکتریکی الیه های فراماده     و

1mضریب تراوایی آنها    .باشد 

 
)M-با  NS)-(D: مقایسه طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا 2شکل 

NS) 

با در نظر گرفتن ضخامت های معينی از الیه  2مطابق شکل 

60sdابررسانا  nm  45والیه فرامادهDd nmف ، طي

گسيل نانوساختار الیه ای را در دمای اعمالی ترا

4.2T K  .گاف باندی درفرکانس های رسم کردیم

THz-1200  پایين و نيز گاف باند فوتونی در گستره طيفی

بار دیگر با جایگزینی دی الکتریکی  مشاهده کردیم  2036

نتيجه  خامت طيف را رسم کردیم.بجای فراماده با همان ض

گرفتيم که نانوساختار مورد مطالعه فرکانس قطعی در 

حوالی 190 THz  دارد و همچنين عالوه بر گافی که در

فرکانس های پایين ظاهر شده سه گاف باند براگ نيز دارد. 

که یکی از گاف باند ها همپوشانی خوبی با گاف حاصل از 

فوتونی ابررسانا شامل فراماده دارد این گاف در نانوبلور 

 گستره 1266 1776 THz  .قرار دارد 

 

ابررسانا  ینانوبلور فوتون ليتراگس فيضخامت فراماده در ط ريتاث: 3شکل 

 هشامل فراماد

به  یفوتون یدر بلورها یفوتون یبا توجه به منشا گاف ها

را تحت  یفوتون یها رسد که ضخامت فرامواد گاف ینظر م

مختلف فرامواد  یضخامت ها یبه ازا نیقرار دهد بنابرا ريتاث

رسم کردیم  3مطابق شکل را ی نانوبلور فوتون ليتراگس فيط

تغييرات عمده ای را در مقدار فرکانس قطع ساختار و نيز و 

گستره طيفی گاف بر حسب تغييرات ضخامت فرامواد 

امت فرامواد تا مشاهده کردیم طوری که با کاهش ضخ

20nm 2300، فرکانس قطع تا حوالیTHz  جابجا می شود و

گاف باند فوتونی دوم دیگر قابل مشاهده نيست در حالی که 

بر تعداد گاف ها افزوده  nm 90با افزایش ضخامت فرامواد تا 

می شود ضمن آنکه گاف اولی در حال ناپدید شدن است. 

سبب آن اد و به بنظر می رسد افزایش ضخامت الیه فرامو

تغيير اختالف راه نوری منجر به تشکيل باند گاف های دیگر 

و نابودی گاف اول در طيف تراگسيل نانو بلور فوتونی می 

واضح است که با افزایش به ازای سایر ضخامت ها، شود. 

 ضخامت فرامواد بر تعداد باند گاف ها افزوده می شود.

شکست آنها  بیضرتوان به  یاز خواص منحصر بفرد مواد م

نانوبلور را به  ليتراگس فيط یوابستگ نیاشاره کرد. بنابرا

را  یوابستگ نیو ا میفرامواد مطالعه کرد یگذرده بیضر

ها را ثابت در نظر  هی. ضخامت المیرسم نمود 4مطابق شکل 

ضخامت  همشاب فرامواد یگذرده بیضر راتيي. تغميگرفت

کانس قطع نانو بلور فر زيدر تعداد و ن یعمده ا ريآن، تاث
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شکست  بیکه پارامتر ضخامت و ضر ییآنجا زدارد. ا یفوتون

 قیاست که از طر یفوتون یدو پارامتر و مشخصه مهم بلورها

در  یفوتون یکننده محل گاف ها  نييرابطه براگ ) که تع

 ريتاث ها افگ ليباشد( در محل تشک یم یفوتون یبلورها

 فرامواد، یگذرده بیضر رييگذار هستند. در واقع با تغ

 یشود طور یعوض م یدهنده بلور فوتون ليتشک هیجنس ال

 .میسروکار دار یگرید یرسد که با نانوبلور فوتون یکه بنظر م

 

 

 

تاثير ضریب گذردهی فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی  :4شکل

برحسب ضخامت فراماده الفNS)-(M   )ابررسانا شامل فراماده

10m     )6بm      )2و    جm   

 یاز دما م یابررسانا تابع هیشکست ال بیکه ضر ییاز آنجا

 یابررسانا هیشکست ال بیضر ريتاث یبررس یباشد برا

 ینانوبلور فوتون ليتراگس فيط یموجود در ساختار بر رو

با در نظر  نی. بنابراميده رييرا تغ یمالاع یکه دما ستيکاف

 ليتراگس فيطابررسانا  هیاز ال نيمع یگرفتن ضخامت ها

فرکانس  راتيينمودار تغ .میکردبررسی را  ینانوبلور فوتون

رسم  5در شکل  یاعمال یساختار را بر حسب دمانانو قطع 

 .هست ندهیافزا راتييتغ نیکه ا میکرد

 
  یدر فرکانس قطع نانوبلور فوتون یلاعما یدما ريتاث: 5شکل    

 تیجه گیرین -4

 شیابررسانا باعث افزا یحضور فراماده در نانوبلور فوتون

در طوری که شود  ینانوساختار م یباند گاف ها پهنای

گستره  1266 1776 THz
نانو دو این  یباند گاف ها 

ی عالوه بر آن فرکانس قطع .دارند یباهم همپوشان هاساختار

 بیضر شیبا افزادر چنين ساختارهایی وجود دارد که 

 یبسمت فرکانس های فرامواد ها هیضخامت الی و گذرده

. اما بسته به پارامترهای مختلف شود یکوچکتر جابجا م

نانوساختار، فرکانس قطع آنها در گستره

 570 600 THz
نتایج نشان داد که با  .رخ می دهد 

مالی تا نزدیکی دمای بحرانی ابررسانا، افزایش دمای اع

فرکانس قطع نانو ساختار به سمت فرکانس های باالتر جابجا 

 می شود.
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 طبق مدل تداخلی عدسی چگالنده میکروسکوپ BFPدر  QPDانبرک نوری استفاده از سه بعدی در روش مرسوم آشکارسازی  –چکیده 

نشان دادیم که با استفاده از انحراف سنج به صورت نظری و تجربی . اخیراً سازدکه نهایتاً این ابزار را برای مقاصد نیروسنجی آماده می است

توان طبق می قرار گرفته،که یکی در فاصله تالبوت دیگری  است که متشکل از دو توری پراش با گام یکسان یا تداخل سنج تالبوت ماره

در این مقاله  پرداخت.با حساسیت به مراتب بیشتری تله شده در انبرک نوری  ذرهمیکرو یا نانو تداخلی به آشکارسازی عرضی همان مدل 

با استخراج و که بر پایه مدل پراکندگی رایلی است  له انبرک نوری رامبانی نظری آشکارسازی محوری ذره در تدی، با تعمیم روش پیشنها

 پیش بینی های حاصل ازدهیم که نتایج تجربی حاصل با نشان می، 𝜇𝑚17/2آزمایش های انجام شده روی میکروکره پلی استایرین به قطر 

 QPDنسبت به  %150را تا ذره در تله توان حساسیت آشکارسازی محوری روش پیشنهادی می ن که بامهمتر ایو سازگار بوده شبیه سازی 

 افزایش داد. 

تئوری پراشآشکارسازی، انبرک نوری، تداخل سنج تالبوت، تکنيک ماره،   -کليد واژه  

Moiré Deflectometry-based Axial Detection System for Optical 

Tweezers 
 

Ali Akbar Khorshad1, Seyed-Nader Seyed-Reihani1, and Mohammad Taghi Tavassoly2 

1Sharif University of Technology, Tehran, Iran 
2University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract-Measuring force in optical tweezers is provided by using a QPD positioned at the back-focal-plane of the microscope’s 

condenser based on interference model. Recently we showed, both theoretically and experimentally, that utilizing Talbot 

interferometer or moiré deflectometer in which the second grating is at one of the Talbot distances of the first one, we are able 

to detect Micro and/or Nano-particle displacements in optical traps with more sensitivity than the QPD detection method. In 

this paper, we extend the introduced detection method to 3 dimensions and drive the theoretical framework for detecting axial 

displacements of the trapped objects based on Rayleigh scattering description. Experimental results on 2.17 Micron bead 

approve the theoretical predictions and in addition we acquire a 150% improvement factor in detection sensitivity relative to 

the conventional QPD method. 

Keywords: Detection, Optical Tweezers, Talbot Interferometer, Moiré Technique, Diffraction Theory.

 

  برای انبرک نوری انحراف سنج مارهآشکارسازی محوری بر پایه 

 2و محمد تقی توسلی 1، سيدنادر سيدریحانی1علی اکبر خُرشاد

 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران  1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران2
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 مقدمه -1

سط آرتور اشکين و تو 1986انبرک نوری ابتدا در سال 

غير مخرب برای  ابزار این .]1[شد همکارانش ابداع

توسط است که  یک باریکه ليزر اساساً ،ميکرودستکاری نوری

شدیدًا یک عدسی شيئی ميکروسکوپ با روزنه عددی باال 

نوع دو شاهد کانون  فضای پيرامونکانونی شده است. در 

ناشی  گرادیانیو  ليزر اکندگی ناشی از فشار تابشیپر ینيرو

برای ذرات دی الکتریک  از گرادیان توزیع شدت هستيم که

رده و تله عمل ک شبيه ،بيشتر از محيطبا ضریب شکست 

. این تله اصطالحاً اپتيکی ذرات را به درون خود می کشاند

 یک سيستم جرم و فنر مانند ،ه شدهشامل ميکرو کره تل

 از قانون هوک پيروی می کندنيروی آن که  رفتار کرده

(𝐹 = 𝑘𝑥  که در اینجا𝐹  ،نيرو𝑘  ثابت سختی تله و𝑥 

 به خاطر همپوشانی. (جابجایی ذره از مرکز تله است

این تله با نيروی های موجود در  یپيکونيوتون نيروهای

نيروسنجی کاربردهای فراوانی در این ابزار  ،اجزای زیستی

  .]2[یافته است حوزه علوم زیستی

در انبرک نوری  اندازه گيری جابجایی ميکروکره تله شده

است چرا که  اهميت زیادی دارای( آشکارسازی)اصطالحاً 

یکی از روش یافتن ثابت سختی تله به کمک  پس از آن با

توانی روش طيف  معموالًهای درجه بندی انبرک نوری که 

 ، این ابزار برای مقاصد نيروسنجی آماده خواهد بود.]3[است

ویدئو ميکروسکوپی، عبارت اند از:  سازیآشکارروش های 

و  (فوتودیود چهارتایی)QPD تداخل سنجی قطبشی، 

 ،QPD در روش مرسومکه  شکارساز حساس به جابجاییآ

 طبق یک مدل تداخلی در صفحه کانوناین آشکارساز 

که باریکه های ليزر  عدسی چگالنده جایی (BFP) پشتی

کنند، قرار میو پراکنده نشده تداخل می پراکنده شده

شدن مسير روشنایی ندر عمل برای مسدود . ]4[گيرد

به  نوری، این صفحه توسط یک عدسیميکروسکوپ انبرک 

 .نشيندآشکارساز در آنجا می صفحه مزدوج آن تصویر شده و

سطح  روی یالگوی تداخل ،جابجایی نانومتری ذرهبا 

اندازه گيری تفاضل سيگنال آشکارساز جابجا شده و نهایتًا 

حاصل از نيمه های راست و چپ، و باال و پایين به  های

، و مجموع 𝑦و  𝑥ترتيب معادل با جابجایی ذره در راستاهای 

معادل با جابجایی ذره  QPDربع  4سيگنال های حاصل از 

 )محوری( خواهد بود. 𝑧در راستای 

برای اولين بار اخيراً آشکارساز نوینی بر پایه تکنيک ماره 

مقاله برای انبرک نوری معرفی شده توسط نویسندگان 

که از پدیده  QPDبرخالف  این آشکارساز. ]5-6[است

با گام  رانکی دو توری پراش در اصل برد،بهره می تداخل

عدسی  BFPمزدوج  که توری اول در صفحهاست  یکسان

توری  متوالی و توری دوم در یکی از فواصل تالبوت چگالنده

از ذره و  باریکه های ليزر پراکنده شده گيرد.اول قرار می

را  آناز توری اول پراش یافته و خود تصویر  پراکنده نشده،

د. سپس این باریکه نکنمی ایجاددر یکی از فواصل تالبوت 

یافته و پس از آن با یکدیگر تداخل  ها از توری دوم نيز پراش

نج تالبوت یا از این مجموعه که به تداخل س بعدمی کنند. 

هور است شاهد فریزهای ماره مشنيز  انحراف سنج ماره

که تحليل کل الگوی ماره یا جفت  خواهيم بودای موازی

-حرکتامکان آشکارسازی  ،فریزهای ماره متقابل به تنهایی

 را با حساسيت بيشتری نسبت به نانومتری ذره در تله های

QPD  در پژوهش های قبلی به مبانی نظری سازدمیفرآهم .

ای عرضی جابجایی ه ن روش آشکارسازی برایو تجربی ای

به تعميم این  این مقالهکه در  ]5-6[ذره در تله اشاره شد

ی محوری ذره در تله روش برای اندازه گيری جابجایی ها

 .يم پرداختخواه

 آشکارسازی محوری مبانی نظری -2

مسئله توان ذرات را می نوری تله اندازی ،تئوری نقطه نظراز 

کنش نور و ماده دانست که بسته به اندازه قطر ذرات برهم

(𝑑نسبت به طول موج ليزر )(𝜆)  توصيف های متفاوت ،

𝑑هندسی )اپتيک  ≫ 𝜆 ،) رایلی )پراکندگی𝑑 ≪ 𝜆 و )

Mie (𝑑اپتيک  ≈ 𝜆 )که در این  به دنبال خواهد داشت را

ارچوب نظری بهره قاله از توصيف رایلی برای بيان چم

بعدی  سهخواهيم برد. با تله شدن ذره در چاه پتانسيل 

پراکنده شده و بخشی  بخشی از باریکه ليزر ،وریانبرک ن

توان نشان داد که ماند. میدیگر پراکنده نشده باقی می

عدسی چگالنده  BFPدر دوم باریکه ميدان الکتریکی 

,𝐸𝑢𝑠(𝜐: آید( بدست می1ميکروسکوپ از رابطه ) 𝜈, 𝑧) ≅

𝑖𝑘𝑤0𝐼𝑡𝑜𝑡

1
2

𝑅(𝜋𝜖𝑠𝑐𝑠)
1
2

 𝑒
−

𝜐2+𝜈2

𝑤2  𝑒−𝑖�⃗� .�⃗�                   (1) 

𝑘که در آن  =
2𝜋𝑛𝑠

𝜆
، 𝑛𝑠، 𝑤0 ،𝐼𝑡𝑜𝑡 ،𝜖𝑠 ،𝑐𝑠 ،𝑤  و𝑅  به ترتيب

عدد موج، ضریب شکست محيط نمونه، کمر باریکه ليزر در 

، ضریب گذردهی ن، شدت کل باریکه ليزرصفحه کانو
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الکتریکی نمونه، سرعت نور در محيط نمونه، کمر باریکه 

ليزر در صفحه مشاهده و فاصله کانون ليزر از نقطه مشاهده 

(𝜐, 𝜈, 𝑧با استفاده از قانون  .(  استABCD تيک در اپ

را در صفحه مزدوج  مختلط توان معادله ميدانمیگوسی، 

BFP  عدسی چگالنده جایی که توری اول انحراف سنج ماره

( 2با بسط فوریه توری طبق رابطه ) بدست آورد. قرار گرفته،

(𝑞  گام توری و𝑏𝑛 =
sin (

𝑛𝜋

2
)

𝑛𝜋
ام توری  𝑛دامنه هارمونيک  

 است(

 𝑇(𝜈) = ∑ 𝑏𝑛exp (𝑖2𝜋𝑛
𝜈

𝑞
)+∞

−∞                                   (2) 

توان اثر پراش کيرشهف می-استفاده از انتگرال پراش فرنل و

از توری اول را در یکی از فواصل تالبوت بدست  این باریکه

( و 2رابطه )همانند آورده و با در نظر گرفتن توری دوم 

کيرشهف، الگوی ماره این -اعمال دوباره انتگرال پراش فرنل

دليل مشاهده کرد.  تداخل سنج تالبوتریکه را پس از با

نهی فيزیکی توری برهم زهای ماره در این حالت،تشکيل فری

که گام آن به خاطر کروی  است دوم و خود تصویر توری اول

شبيه 1(aبودن جبهه موج فرودی تغيير کرده است. شکل )

را برای یک جفت توری با گام یکسان این الگوی ماره  سازی

50 μ𝑚 در ثابت کرد که به سادگی توان دهد. مینشان می

تقریب رایلی، ميدان الکتریکی باریکه پراکنده شده از ذره 

از مرکز تله جابجا  𝑧𝑠در تله که در راستای محوری به اندازه 

( بدست 3از رابطه ) عدسی چگالنده BFPدر  شده است

 :آیدمی

 𝐸𝑠 ≅
𝐸0𝑠(𝑧𝑠)

𝑧0
𝑒−𝑖𝑘𝑧0𝑒𝑖𝑘𝑧𝑠𝑒

−
𝑖𝑘

2𝑧0
(1+

𝑧𝑠
𝑧0

)(𝜐2+𝜈2)
           (3) 

𝐸0𝑠(𝑧𝑠)که در آن =
𝑘2𝛼𝐸0

[1+(
𝜆𝑧𝑠

𝜋𝑤0
2)2]1/2

 𝑒−𝑖𝑘𝑧𝑠+𝑖𝜉(𝑧𝑠)، 𝐸0 =

2𝐼𝑡𝑜𝑡
1/2

𝑤0(𝜋𝜖𝑠𝑐𝑠)
ξ(𝑧𝑠)و  1/2 = tan−1(

𝜆𝑧𝑠

𝜋𝑤0
2
)در این روابط  است (

𝑧0  وα ون ليزر و به ترتيب فاصله صفحه مشاهده از کان

همانند آنچه که برای باریکه  (.پذیری ذره استقطبش 

، ABCDتوان با استفاده از قانون پراکنده نشده بيان شد، می

( و دو بار استفاده از 2همانند رابطه ) بسط فوریه توری ها

کيرشهف، ميدان الکتریکی باریکه -انتگرال پراش فرنل

 پراکنده شده از ذره را پس از تداخل سنج تالبوت و نهایتاً 

 1(bالگوی ماره ناشی از این باریکه را مشاهده کرد. شکل )

یک الگوی نوعی مربوط به این باریکه را برای همان جفت 

 دهد. به دليل ها نشان میتوری

  

  

(، a) : الگوهای ماره حاصل از باریکه های پراکنده نشده1شکل 

سنج ماره ( و برهم نهی آنها پس از انحراف bپراکنده شده از ذره )

(c).  منحنی های آشکارسازیQPD  و تحليل های مختلف الگوی

 (.dماره )

تفکيک نشدن الگوی های ماره پراکنده نشده و پراکنده شده 

از یکدیگر، برآیند ميدان ها پس از جفت توری را در نظر 

الگوی  1(cپردازیم. شکل )گرفته و به الگوی ماره برآیند می

دهد. برای يه سازی را نشان میماره برآیند حاصل از شب

آشکارسازی محوری برخالف آشکارسازی عرضی ذره، 

شدت های دو نيمه الگوی ماره یا جفت  QPDهمانند 

با بر حسب جابجایی های مختلف ذره فریزهای متقابل را 

منحنی های شبيه سازی  1(dشکل ) کنيم.مییکدیگر جمع 

و  QPDای آشکارسازی محوری ذره در تله را برای روش ه

)الزم به ذکر است که شيب قسمت  دهد.ماره نشان می

-خطی منحنی آشکارسازی به عنوان حساسيت تعریف می

  شود(.

  کارهای تجربی -3

به تصویر را  بکار گرفته شدهچيدمان انبرک نوری  2شکل 

(، QPDکه به بخش آشکارسازی مرسوم آن ) کشدمی

انحراف سنج ماره نيز افزوده شده است. در صفحه  آشکارساز

ایجاد  L7چگالنده که توسط عدسی عدسی  BFPمزدوج 

 ا فرکانسشده است توری رانکی اول ب
𝑙𝑝

𝑚𝑚
فاصله  و در 20

𝑚𝑚11 ،توری دوم با همان فرکانس قرار گرفته و  از آن

 صفر  ها امکان تنظيم زاویه تقریباً نگهدارنده توری

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

340 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

: چيدمان تجربی انبرک نوری تلفيق شده با آشکارساز ماره. 2شکل 

L ،M ،D.M. ،G ،Obj. ،CH ،Cond. ،La ،HWP،BS  و

CMOS  به ترتيب عدسی، آینه، آینه دو رنگی، توری، عدسی

شيئی، محفظه آزمایش، عدسی چگالنده، ليزر، تيغه نيم موج، باریکه 

 باشند. شکن و دوربين ثبت تصویر می

  

. QPD: مقایسه نتایج تجربی حاصل از آشکارسازهای ماره و 3شکل 

(a) ( ثابت سختی تله وb .حساسيت آشکارسازی بر حسب توان ) 

. کندمی فرآهمبرای ایجاد فریزهای ماره موازی را بين آنها 

و دوربين  L8س از توری دوم عدسی تصویرساز پ نهایتاً

CMOS2  800 × 6قابليت ثبت تصویرهای ماره با ابعاد 

-6[. در مراجع سازدمهيا میرا  KHz 5پيکسل با فرکانس 

پيکسل و با فرکانس  800 × 600ثبت تصاویر با ابعاد  ]5

Hz400 بود که روش درجه بندی نيروی شده  گزارش

توان میبه راحتی  گرفته شد ولی در اینجاکشش سيال بکار 

ثابت سختی تله و ضریب  ی برای یافتناز روش طيف توان

تبدیل بهره برد. در یک آزمایش نوعی برای اثبات تجربی 

آشکارسازی محوری انبرک نوری با استفاده از انحراف سنج 

، یک QPDبا روش استاندارد حاصل ماره و مقایسه نتایج 

و در توان های  تله شد  μ𝑚 17/2ذره پلی استایرین با قطر 

و الگوهای  QPDمختلف ليزر، سری های زمانی آن به روش 

. در ادامه با استفاده از ثبت شدند s3ماره حاصل برای مدت 

توسط بدین منظور پردازش تصویر تحت متلب که  کدهای

نوشته شده اند، سری های زمانی  نویسندگان این مقاله

آنجا که بنا . از استخراج شدندمربوط به کل الگوی ماره 

داریم در نهایت حساسيت این دو روش را با یکدیگر مقایسه 

کنيم الزم است داده های تله خالی را نيز ثبت کرده و سری 

های زمانی نرماليزه شده را حساب کنيم. با در اختيار داشتن 

هر روش و استفاده از یک بسته  سيگنال های نرماليزه شده

که کار برازش منحنی های  نرم افزاری استاندارد تحت متلب

طيف توانی با تابع لورنتزی و استخراج ضرایب درجه بندی 

برای هر دو  به ازای هر توان ، این ضرایبدهدرا انجام می

رفتار خطی ثابت سختی  3(aشکل ) .شدندمشخص  روش

محوری تله بر حسب توان را برای هر دو روش آشکارسازی 

حکایت  QPDماره با دهد که از توافق خوب روش نشان می

دارد )ثابت سختی برای جفت فریزهای متقابل همانند مقدار 

ميزان  b)3حاصل از کل الگوی ماره است( و شکل )

حساسيت )عکس ضریب تبدیل نرماليزه شده( آشکارسازی 

ارساز معرفی و تحليل الگوهای ماره حاصل از آشک QPDبا 

 دهد.شده را نشان می

 گیرینتیجه-4

طالب نظری و تجربی ارائه شده در این با توجه به م

که انحراف سنج ماره  توان نتيجه گرفتمیمقاله 

 جابجایی عرضی، قادر است عالوه بر آشکارسازی

را با حساسيتی  در تله ذره نانومتری محوری های

 اندازه گيری کند. QPDبرابر بيشتر از  5/1حدود 

 سپاسگزاری-5

 از معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف،

صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور و 

اوری نانو به خاطر حمایت های ستاد توسعه فن

 سپاسگزاریم. مالی
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شده است. تحلیل طیف پراش اشعه  انجامکنش حالت جامد ربا استفاده از روش اند 3Eu+آالییده به یون  2CaFسنتز نانوبلورهای  -چکیده

X نمونه سرامیکی نشان داده است که این سرامیک ساختاری مکعب شکل داشته و میانگین اندازه نانوذرات پودری برابر  از نمونه پودری و

 3Eu:2CaF+های طیف میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که مورفولوژی نانوپودرها تقریبا کروی است. سرامیکباشد. نانومتر می 40با 

چگالی مربوط به سرامیک و اندازه دانه  صورت گرفته است.در شرایط دمایی و فشاری مشخصی  (SPS) پخت جرقه ای پالسما توسط روش

در این تحقیق سعی شده تا میزان نوری که سرامیک مورد نظر در محدوده  بندی میانگین نیز مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است.

 .کند بررسی و مشاهده شودنوری فرابنفش تا فروسرخ گسیل می

 CaF2 کليد واژه- سراميك – یونهای خاکی کمياب – خواص نوری سراميكها- سراميكهای 

Optical properties investigation of Eu-doped CaF2 ceramics 
 

1Ashkan Ja'farian Dehkordy, 2Yosof Hatefi, 1Naser Hatefi Kargan, 2Vahid Amirzadeh Fotovat 

1University of Sistan and Balouchestan-2University of Imam Hossein in Tehran 

Abstract- The synthesis of CaF2 doped with Eu3+ nanocrystals has been done by solid state interaction. XRD analysis of 

powder and ceramic samples showed that these ceramics has cubical structure and average grain size of the nanopowder 

particles is 40 nm. SEM spectrum of nanopowders showed that the morphology of them is approximately spherical. CaF2:Eu3+ 

ceramics were fabricated by spark plasma sintering (SPS) method at different P-T conditions. Related density of the ceramics 

and average grain size also has been investigated. In this paper it is tried to show the amount of light emitted in UV to IR 

region. 

Keywords: CaF2 ceramics- Ceramics optical properties- Rare earth ions-Doped ceramics.

 

 3Eu+آالییده به یون نادر خاکی  2CaFهای بررسی خواص نوری سرامیک

 2، وحيد اميرزاده فتوت1، ناصر هاتفی کرگان2، یوسف هاتفی1اشکان جعفریان دهکردی

 2حسين)ع( تهراندانشگاه جامع امام -1دانشگاه سيستان و بلوچستان
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 مقدمه -1

های  کاربردترکيبات فلورایدی موادی بسيار جالب برای 

[. بلورهای کلسيم فلوراید خواص عالی از 1]ليزری است

[ و ضریب شکست پایين، 1قبيل انرژی فونونی، نقطه ذوب]

از انتقال نور در محدوده مقاومت شيميایی باال، ميزان باالیی 

فرابنفش دور تا نيمه های فروسرخ و آستانه تخریب ليزری 

خواصی اینچنين بلور را از نظر  .دهندباال از خود نشان می

کند. اخيرا فناوری نوری به یك محيط مادی مهم تبدیل می

ها از خود بلورك ليزری فواید بسياری نسبت به تكسرامي

توانند در اندازه های ها میسراميكدهد و در عمل نشان می

های فعال ليزری در مواد بزرگ با آالیندگی همگن یون

های چند بلوری برای اولين بار با  2CaFميزبان توليد شوند. 

عنصر دیسپروزیوم به عنوان یك یون فعال ليزری سنتز 

های کلسيم فلوراید شدند. اخيرا رسانایی گرمایی سراميك

مقایسه شده است،  2CaFتکبلورهای طبيعی بررسی و با 

ها خواص مکانيکی بهتری نسبت به همچنين این سراميك

فلورایدها به دليل [. 2دهند]تك بلورها از خود نشان می

برای توليد انرژی فونونی مناسب و خصلت یونی باال 

های موثری هستند که منجر به فلورسانس قوی ميزبان

 2CaF وند. برای مثالشجذب کمتر نسبت به مواد دیگر می

یك ميزبان جالب و خوب برای فسفرها با خواص جالب 

[. ترکيبات 3لوميسانت تبدیل باال و تبدیل پایين است]

-سيم فلوراید دمای سينترینگ پایينفلورایدی بخصوص کل

دهند. تری در مقایسه با ترکيبات اکسيدی از خود نشان می

-موج گستردهن ترکيبات محدوده طولن است که ایيهمچن

-ميکرومتر از خود ارائه می 10ميکرومتر تا  125/0ای از 

 از ترکيب کلسيم فلوراید Xتحليل پراش اشعه [. 4]دهند

(2CaF)  به نشان داده است که این ترکيب آرایش بلوری

ر یك شکبه د 2Ca+های شکل مکعب از فلوریت دارد. یون

 در یك شبکه مکعبی F-های مکعبی مرکز حجمی و یون

اند. هر یون فلورین توسط چهار یون کلسيم و هر قرار گرفته

ها [. فلورین5شده است]یون فلورین احاطه  8یون کلسيم با 

ها ها تنها مراکز مکعبختار مکعبی ساده دارند اما کلسيمسا

کنند. در هر راس مکعب را  به صورت یك در ميان اشغال می

یگر را شامل یك یون فلورین وجود دارد که هشت مکعب د

های کلسيم در مرکز خود ها یونود. نيمی از مکعبشمی

دارند. نهایتا با توجه به توضيحات ارائه شده با یك ساختار 

مواجه  2Ca+حول  F-مکعبی مرکز حجمی از یون های 

-خواهيم بود. در بلورهای آالیيده ساختار یکسان باقی می

 [.2ماند]

 

 روش تجربی -2

با ماده در یك بشر حاوی آب مقطر ریخته و را  NaF ماده

سپس کم کم مخلوط  ،برقی در آب مقطر حل شدهمزن 

2CaCl  بهNaF  کامال رسوب کرده تا جایی که  شداضافه

، از طرفی در اثر حرارت زیاد نمك حاصل از واکنش بود

سپس محلول درون بشر را از یك صافی  شده است.تبخير 

نشين شده در انتهای بشر بدست ته 2CaFتا ماده  دادهعبور 

 80℃تحت دمای آون د. سپس این ماده حاصله را در مآ

د. پس از خشك شدن در هاون کامال خشك شتا داده قرار 

 سپس ،شده است  بال ميل، ساعت 20شد و به مدت  کوبيده

 مخلوط  2CaFمولی از  %5/99 اب 3FEu مولی از عنصر %0/5

که  200مش  باصافی  ازمخلوط پودری حاصله . شده است

عبور  ردکمتر تبدیل میميکرو 40به اندازه را ذرات پودری 

با  .شدمهيا پودری نمونه  5. به همين منوال داده شد

و نمودار  SEMو  XRDسنجی های طيفاستفاده از روش

ه در پودری ک نمونه ، بهترینهاسنجیحاصل از این طيف

مورد نظر برای پودری نمونه ، بوده 5این ميان نمونه شماره 

به آن  SEMو  XRDپخت در نظر گرفته شد که طيف 

قله های مشخص  .باشدمی 2و  1 های شکلمطابق با ترتيب 

مربوط به پودر مطابق با فایل کتابخانه ای  1در شکل شده 

2CaF باشد.می 

 

 

 .5از نمونه پودری شماره  XRDتصویر  -1شکل
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 .5نمونه شماره  الکترونی روبشی ميکروسکوپتصویر  -2شکل 

ميزان  ،پس از مشخص شدن نمونه مورد نظر برای پخت

ميزان مولی تغيير داده و  %2مولی به  %5/0آالیندگی را از 

 5/4و ميزان  Aتهيه نمونه  برای پودری گرم از نمونه 5/2

فرآیند پخت با دستگاه . شدآماده  Bگرم برای تهيه نمونه 

SPS (Spark Plasma Sintering )این صورت گرفته است .

که نمونه پودری را  بودهدستگاه شامل دو بازوی گرافيتی 

فشرده کرده و همچنين از طریق جرقه های پالسمایی درون 

در  Bو  Aهای کند. آهنگ پخت نمونهنمونه را هم گرم می

ابتدا ماده  Aبرای نمونه  :باشداین دستگاه به این شرح می

و پس از آن  هميل کردساعت بال 20 به مدت پودری را

برای پخت ه و شرایط متر ریختميلی 13با قطر درون قالب 

در مدت زمان  750℃تا  0℃دما را از  . ابتدای کارشدمهيا 

افزایش داده و سپس در این دما  SPSدقيقه در دستگاه  30

تا نمونه شکل  ه شدمگاپاسکال نگهداشت 40تحت فشار 

به جهت شفاف شدن سپس نمونه را پوليش داده تا ، بگيرد

. نمونه بدست آمده شده استمقداری از ضخامت آن کم 

اما  بوده است،متر ميلی 13کامال مسطح بوده و قطر آن 

ماده  همان مراحل طی شده اما این بار Bبرای ساخت نمونه 

پس از  ،ریخته شد مترميلی 30با قطر پودری درون قالب 

در مدت  800℃تا  0℃دما را در ابتدا از  کارآن در شروع 

دقيقه افزایش داده و پس از آن نمونه تحت فشار  10زمان 

پس از آن  ،ه شدنگهداشت 800℃مگاپاسکال در دمای  10

 1070℃تا  800℃دقيقه از  3دما را طی مدت زمان 

مگاپاسکال در  70دقيقه تحت فشار  15و به مدت  هرساند

تا نمونه فرم و شکل بگيرد. قطر  ه شدهمين دما نگهداشت

متر ميلی 30این نمونه متفاوت از نمونه قبلی بوده و برابر با 

های برای بررسی طيف نمونه XRDدستگاه  بوده است.

و ساختار  بلوری بررسی فاز جهت هاو سراميك پودری

ها استفاده گردید. همچنين از سراميكهای پودری و نمونه

جهت اندازه گيری شدت و ميزان  دستگاه فوتولومينسانس

 مورد استفاده قرار گرفت. دستگاه هاگسيل نور از نمونه

SEM  لوژی نانوذرات پودری و دانهنيز جهت بررسی مورفو-

های سراميکی استفاده گردیده های موجود در نمونهبندی

 است.

 نتایج و بحث-3

 3شکل گرفته شده و مطابق با  XRDطيف  Bاز نمونه 

های مشاهده شده مطابق با قله های ذکر شده در شکل قله

و هم پوشانی داشته است و با فایل کتابخانه ای بوده  1

 مطابقت دارد.

 

 .Bنمونه  Xالگوی پراش اشعه  -3شکل 

دهد. نمونه مورد نظر را نشان می  Aطيف نشر نمونه 4شکل 

نانومتر  366موج طولدرون دستگاه تحت تابش و تحریك 

نانومتر از خود گسيلی با  430موج گرفت و در طولقرار 

نشان داد. الزم به ذکر است که این گسيل  (a.u)14شدت 

ها در ترازهای الکترونی یون فعال در اثر گذارهای الکترون
+3Eu  طيف نشر نمونه  5باشد. شکل میB دهد. را نشان می

نانومتر قرار گرفت  366موج نيز تحت تحریك طول Bنمونه 

نانومتر  430موج از خود گسيلی در طول Aو مشابه نمونه 

به نمایش گذاشت اما با این تفاوت که ميزان شدت در این 

حائز اهميت در آن است که  بود. نکته (a.u)6نمونه برابر با 

دمای کمتر در پخت نمونه و همچنين ميزان فشار کمتر در 

در ميزان شدت نشر نقش داشته  Bنسبت به نمونه  Aنمونه 

تصویر ميکروسکوپ الکترونی  6شکل و اثرگذار است. 

دهد. با توجه به محاسبات را نشان می Aروبشی از نمونه 

-نانومتر می 86بندی برابر با انجام شده اندازه ميانگين دانه

تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه  7باشد. شکل 

B بندی برای قدار ميانگين اندازه دانهدهدکه ممی را نشان

 باشد.نانومتر می 55برابر با  Bنمونه 

http://www.opsi.ir/
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نانومتر  366موج که با طول Aطيف نشر نمونه  -4شکل 

 برانگيخته شد.

 
نانومتر  366موج که با طول Bنمونه  یطيف نشر -5شکل 

 برانگيخته شد.

 
 A.تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه  -6شکل 

 
 .Bتصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه  -7شکل 

در شکل های  Bو   Aهای ذرات نمونه اندازه همچنين توزیع

ميزان  .ذرات مشخص شده است ميانگين اندازهآمده و  9و  8

با استفاده از فرمول ارشميدس  Bو  Aهای چگالی نمونه

 3Eu:2CaF+ميزان چگالی ماده سراميکی  بدست آمده است.

باشد. بنابر محاسبات صورت گرفته می 3g/cm 18/3برابر با 

که برابر باشد می 3gr/cm 15/3برابر  Aميزان چگالی نمونه 

باشد. ميزان چگالی محاسبه چگالی تئوری می %06/99با 

 %69/99که برابر با  3g/cm 17/3برابر با  Bشده برای نمونه 

 باشد.چگالی تئوری می

 
 .Aنمونه  ذراتاندازه توزیع نمودار  -8شکل 

 
 .Bنمونه ذرات  اندازه توزیعنمودار  -9شکل 

 گیرینتیجه -4

 2CaFنشان داد که ترکيب  Bاز نمونه  Xالگوی پراش اشعه 

-دارای ساختاری مکعب شکل می 3EuFیون  %2آالیيده به 

بيشتر است.  Bنسبت به نمونه  Aباشد. شدت نشر نمونه 

 نانومتر 430موج طولمرئی با ها نشری در ناحيه نمونه

 86 برابر Aبندی ميانگين برای نمونه داشتند. اندازه دانه

-باشد. چگالی اندازهنانومتر می 55برابر  Bنانومتر و نمونه 

معادل  3g/cm15/3با ها به ترتيب برابر گيری شده از نمونه

 %69/99معادل  3g/cm17/3چگالی تئوری و  06/99%

چگالی تئوری بوده که نزدیکترین ميزان چگالی به چگالی 

 باشد.تئوری می
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شده با نقاط های خورشیدی حساسکننده در سلولدر این پژوهش ما تاثیر استفاده از نقاط کوانتومی مختلف به عنوان حساس –چکیده 

. به دست آوردیمهای مربوط به آن را ولتاژ و مشخصه -کوانتومی را مورد بررسی قرار دادیم و نمودار طیف جذب، نمودار چگالی جریان

استفاده از دو و مشاهده کردیم سپس تاثیر استفاده از دو نوع نقاط کوانتومی مختلف در یک سلول خورشیدی را مورد بررسی قرار دادیم 

ای را به مقدار قابل مالحظه تواند بازده تبدیل توان سلولمی ی طیفی، جذب خوبی دارند؛کننده که هر کدام در قسمتی از ناحیهنوع حساس

 شوند، افزایش دهد.   به تنهایی به کار برده می کنندهنسبت به زمانی که هر کدام از این دو نوع حساس

شده با نقاط کوانتومی، طيف جذب، نقاط کوانتومی.کننده، سلول خورشيدی حساسحساس بازده تبدیل توان، -واژه کليد  

Simulation of the effect of quantum dots type on the absorption 

spectrum and characteristics of quantum dot sensitized solar cells 
 

Hossein Vahid Dastjerdi, Hamidreza Fallah, Morteza Hajimahmoudzadeh  

Department of Physics, University of Isfahan 

Abstract- In this study, we investigated the effect of using different quantum dots as sensitizers in quantum dot sensitized solar 

cells and we obtained the absorption diagrams, current density- voltage diagrams and related characteristics. Then we study the 

effect of using two different types of quantum dots in a solar cell and we observed using two types of sensitizers that each one 

absorbs specific parts of solar spectrum, can increase the power conversion efficiency of the cell.   

Keywords: power conversion efficiency, sensitizer, quantum dot sensitized solar cell, absorption spectrum, quantum dots.

 

های های سلولسازی اثر جنس نقاط کوانتومی بر طیف جذب و مشخصهشبیه

 شده با نقاط کوانتومیخورشیدی حساس

 حسين وحيد دستجردی، حميدرضا فالح و مرتضی حاجی محمودزاده

 دانشگاه اصفهان -گروه فيزیک

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

346 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  یتاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سا

 مقدمه -1

با افزایش نياز بشر به انرژی و محدود بودن منابع 

اد ی فسيلی، منابع انرژی تجدیدپذیر و قابل اعتمهاسوخت

ی پژوهشگران از جمله انرژی خورشيدی مورد توجه ویژه

های های خورشيدی، سلول. در ميان سلول]1[ اندقرار گرفته

شده با نقاط کوانتومی به دليل خواص خورشيدی حساس

ی ، سنتز آسان، هزینهد جذب زیاد نورای که دارند ماننویژه

ر د (حفره-جفت الکتروناکسيتون )توليد چند د کم، تولي

چنين با توجه به اینکه گاف انرژی و هم تک فوتوناثر جذب 

توان قابل کنترل می باشد تا ب های آنها توسط اندازهنآ

ی مورد نظر طيف خورشيدی ی جذبشان را بر ناحيهناحيه

های خورشيدی ی اميدبخشی از سلولنمونهمنطبق کرد، 

ها شبيه . پيکربندی این سلول]2[ اندسوم بودهنسل 

ای از نانوذرات ای شامل الیههای خورشيدی رنگدانهسلول

2TiO  متخلخل، حساس کننده، الکتروليت و الکترودها

)نقاط  کنندهاسها در نوع حسباشد و تنها تفاوت آنمی

قاط با جذب نور توسط ن .]3[ باشدمی کوانتومی یا رنگ(

ها به ال الکترونه و با انتقها توليد شداکسيتون ،کوانتومی

تار ساخ 1در شکل  .]4[ گيردان شکل میفوتوجری، 2TiOآند 

 های خورشيدی نشان داده شده است. کلی این نوع سلول

 
 نقاط کوانتومی ابشده های خورشيدی حساسختار سلول: سا1شکل

های خورشيدی سازی سلولشبيهما با  ر این پژوهشد

شده با نقاط کوانتومی با استفاده از روش تفاضل اسحس

فعال ی (، جذب نور در ناحيه1FDTDی زمان )محدود حوزه

سپس با حل معادالت  ه وها محاسبه کرداین نوع سلول

ها با استفاده از نتایج دیفيوژن برای این سلول –دریفت 

های مشخصه اپتيکی، توانستيمسازی حاصل از شبيه

  را استخراج نمایيم.  هاالکتریکی آن

                                                           
 

1 Finite-difference time-domain  

 سازیشبیهروش  -2

های ميدانبا حل معادالت ماکسول،  FDTDدر روش 

Eالکتریکی )


H) ( و مغناطيسی


را که ابتدا توابع  (

ها را در ای از زمان هستند گسسته کرده و ميدانپيوسته

دهيم توسط نمایش می nبه طور اختصار با  که tnن زما

 . ]5[ آوریم( به دست می2( و )1)زمانی  -روابط پله

(1) 
)

2

1
(

)()1(


 



n
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EE
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نفوذپذیری گذردهی الکتریکی ودر این رابطه

اختيار  ( و با در2( و )1) با داشتن روابطاشد. بيسی میمغناط

E)0(ميدان الکتریکی اوليه ) داشتن


توان مقدار نهایی می (

برای های الکتریکی و مغناطيسی را محاسبه نمود. ميدان

بر واحد حجم در  سلول شده توسطجذبتوان ی محاسبه

رای ب( استفاده کرد. 3)ی توان از رابطهنيز می بسامدهر 

دت ميدان الکتریکی و انستن شدی آن تنها الزم به محاسبه

نظر ی مورد قسمت موهومی گذردهی الکتریکی ماده

به سادگی  FDTDسازی به روش باشيم، که در شبيهمی

 .]5[ باشندقابل محاسبه می

(3) )Im(5.0),(
2

abs  ErP  

-رخ توليد الکترونن توانشده میه از توان جذبدبا استفا

 .]5[ دست آورد (4ی )استفاده از معادله ها را باحفره

(4) 


d
P

rG abs

 
)( 

ها که ی حاملدیفيوژن برا -سرانجام با حل معدالت دریفت 

( و 5ها توسط روابط )ها و حفرهکترونبه صورت جدا برای ال

نرخ گی، ، با در نظر گرفتن معادالت پيوستشوندداده می( 6)

توان میها، برای هر کدام از حامل توليد و نرخ بازترکيب

 آورد های خورشيدی را به دستنمودار جریان ولتاژ سلول

]6[ . 
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(5) nqDnEqJ nnn   

(6) pqDpEqJ ppp   

به ترتيب pو nبار الکترون،  qدر این معادالت، ،

به ترتيب چگالی  pو  nپذیری الکترون و حفره، تحرک

به  pDو  nDميدان الکتریکی،  Eها، ها و حفرهالکترون

 باشند. ها میحفرهها و ترونترتيب ضریب دیفيوژن الک

های لولتاژ مربوط به سلو -از روی نمودار چگالی جریان

توان می (۸و ) (7ی )توسط رابطه خورشيدی به ترتيب

 . ]6[ را محاسبه نمودبازده تبدیل توان  وضریب پرشدگی 

(7) 
OCSCVJ

P
FF max 

(۸) 
solar

OCSC

P

FFVJ
 

ولتاژ  OCV،از سلول توان دریافتیچگالی  ، بشينهmaxPکه 

 solarP باشد.کوتاه می-چگالی جریان اتصالSCJو باز -مدار

برای استاندارد ( 2mW/cm 100شدت نور فرودی خورشيد ) 

AM 1.5 باشد. می 

 سازینتایج شبیه

 1100تا  300ی طول موجی جذب در ناحيه طيف 2شکل 

شده با نقاط های خورشيدی حساسنانومتر را برای سلول

 PbSدهد. از ميان این نانومواد، کوانتومی مختلف نشان می

ی که باند جذب را به سمت ناحيهبه دليل این PbSeو 

 -توانند نرخ توليد الکتروندهند، میتوسعه می فروسرخ

همين امر سبب افزایش  .یادی افزایش دهندا تا حد زحفره ر

شده توسط این مواد های ساختهچگالی جریان برای سلول

 .(1شده است )جدول

 
 ی فعال سلول خورشيدی: طيف جذب سلول ناحيه2شکل

ولتاژ  -نمودار چگالی جریان 3طور که در شکل همانما ا

نقاط کوانتومی ها قابل مشاهده است، مربوط به این سلول

PbS  وPbSe رغم جذب نور بسيار خوب، ولی به دليل علی

  پایينی دارند. OCVکم بودن گاف انرژی که دارند، 

 سازی شده استها نيز شبيهاثر آنسایر نقاط کوانتومی که 

ها و در نتيجه ودن گاف انرژی آنبتر به دليل بيش

جب باال بودنتر، موها با انرژی بيشآوری الکترونجمع

OCV ها شده است. برای این سلول  

 
 ولتاژ -: نمودار چگالی جریان3شکل

یابی از نتایج حاصل از مشخصه 1گونه که در جدول مانه

بازده سازی شده پيداست، های خورشيدی شبيهسلول

 CdSeتبدیل توان در صورت استفاده از نقاط کوانتومی 

 هادر بين این سلول خود را (12/%51) اربيشترین مقد

 داراست. 

 ولتاژ -یابی نمودار چگالی جریاننتایج حاصل از مشخصه: 1جدول

SCJ کنندهساسح

)2mA/cm( 

OCV

(V) 
FF 



(%) 

PbS 6/23 39/0 ۸4/0 73/7 

PbSe 1/2۸ 1۸/0 61/0 0۸/3 

CdS 3/9 14/1 9/0 54/9 

CdSe ۸/14 95/0 ۸9/0 51/12 

CdTe 1/16 ۸2/0 ۸۸/0 62/11 

 

توان ميزان میدر صورت استفاده از دو نوع نقطه کوانتومی 

جذب و بازدهی سلول خورشيدی را توسط دو ماده کنترل 

کننده کرد. برای مثال در صورت استفاده از دو نوع حساس

CdS/PbSe توان جذب سلولی که در آن از می(، 4)شکل

 2شکل  استفاده شده بود و در نمودار CdSنقاط کوانتومی 

های بلندتر نشان دادیم دارای جذب مناسبی برای طول موج
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همچنين سلول ومتر نيست، بهبود ببخشيم. نان 600از 

شده با دو نوع نقطه کوانتومی خورشيدی حساس

CdSe/PbS 300ی ذب بسيار باال سرتاسر ناحيهبا داشتن ج 

حفره باالیی را  -وننانومتر، نرخ توليد جفت الکتر 1100تا 

بازدهی  2های جدول دارا می باشد و با توجه به مشخصه

های بررسی شده را دارا باالتری نسبت به سایر سلول

 باشد.می

 
شده با دو نوع نقاط های خورشيدی حساس: طيف جذب سلول4شکل

 تومی مختلفکوان

شده با توان دریافت سلول حساسمی 2 جدولا توجه به ب

باالتری نسبت به  OCV دارای CdS/PbSeنقاط کوانتومی 

 5شکل. باشدمی PbSeشده تنها با سلول خورشيدی حساس

های ط به سلولولتاژ مربو -نمودار چگالی جریان

  دهد.ی را نشان میشده توسط دو نوع نقاط کوانتومحساس

 
 ولتاژ -: نمودار چگالی جریان5شکل

ولتاژ -یابی نمودار چگالی جریان: نتایج حاصل از مشخصه2جدول  

SCJ کنندهساسح

)2mA/cm( 

OCV

(V) 
FF 



(%) 

CdS/PbSe ۸/1۸ 64/0 ۸6/0 4/10 

CdSe/PbS 9/20 79/0 ۸7/0 34/14 

 

 گیرینتیجه

های خورشيدی با توجه به بازدهی باالیی که برای سلول

بينی می شود، این حساس شده با نقاط کوانتومی پيش

در آینده با بهبود هر چه بيشتر بازدهی،  توانندها میسلول

های خورشيدی سيليکونی باشند. جایگزین مناسبی سلول

شده با نقاط کوانتومی با های خورشيدی حساسولدر سل

ها ی مختلف که یکی از آنکنندهحساساستفاده از دو نوع 

انتخاب شود تا بتواند با  PbSeو  PbSاز ميان عناصر 

ی فروسرخ نرخ توليد ی جذب به ناحيهگسترش محدوده

ها را افزایش دهد و دیگری از عناصری با گاف انرژی حامل

انتخاب شود تا بتواند عالوه بر افزایش جذب  eV1تر از بيش

سلول را بهبود OCVتر، های کوتاهی طول موجدر ناحيه

های های بسيار بيشتر از سلولتوان به بازدهیبخشد، می

شده با یک نوع نقاط کوانتومی دست خورشيدی حساس

 یافت. 
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د ري بٍ افسایش است. بٍ َمیه دلیل َای خًرشیذی با استفادٌ از مًاد آلی بٍ دلیل خًاص ایه مًاامريزٌ ساخت سلًل –چکیذٌ 

َا زدٌ ایه وًع از سلًلاَای افسایش باست. یکی از ريش اوجامَا در حال َایی در راستای افسایش بازدَی ایه وًع از سلًل پصيَش

ذ. ایه مادٌ بٍ سازی ش شبیٍ  PCBM:P3HT ی فعال با مادٌ سلًل خًرشیذی آلی ، ابتذايَش. در ایه پصاستفادٌ از وقاط کًاوتًمی است

َای خًرشیذی آلی الیٍ ی  دارد یکی از پرکاربردتریه مًاد در سلًل َای فتًيلتاییک دلیل گاف اورشی مىاسبی کٍ برای کاربرد در دستگاٌ

ز میان ی بُتریه ساختار ا با ارائٍ  لًلَای اپتیکی ي الکتریکی ایه س بر مشخصٍ PbSاستفادٌ از وقاط کًاوتًمی وازک می باشذ. سپس اثر 

تًان چگالی جریال سلًل مًرد وظر را بُبًد بخشیذ  با استفادٌ از ایه وقاط کًاوتًمی میساختارَای مًرد مطالعٍ قرار گرفتٍ، بررسی شذ. 

 درصذ بُبًد بخشیذ.  35ي بازدَی آن را بیش از 

 سلَل خَسضيذی آلی، ًقاط کَاًتَهی.  -کليذ ٍاطُ

 

 

Effect of PbS Quantum Dots on Optical and Electrical Properties of 

Organic Solar Cells PCBM: P3HT  

Hossein Vahid Dastjerdi, Ali Heidarifard, Hamidreza Fallah, Morteza Hajimahmoudzadeh  

Department of Physics, University of Isfahan 

Abstract-  production of organic solar cells is increasing due to the properties of organic materials. For this reason, studies are 

under way to increase the efficiency of this type of cells. One of the methods for increasing the efficiency of this type of cells 

is the use of quantum dots. In this study, the PCBM: P3HT organic solar cell was simulated and then the effect of using PbS 

quantum dots on cell characteristics was investigated. We show that the use of quantum dots increase efficiency and improve 

optical and electrical properties of solar cells.  

Keywords: Organic Solar Cells, Quantum Dots. 

 

 

 

 

 

 

 خًرشیذی آلی برخًاص اپتیکی ي الکتریکی سلًل PbSاثر وقاط کًاوتًمی 

PCBM:P3HT   

  هحوَدصادُ یهشتضی حاجحويذسضا فالح ٍ سيي ٍحيذ دستجشدی، ػلی حيذسی فشد، ح 

 داًطگاُ اصفْاى، گشٍُ فيضیک
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 مقذمٍ -1

OPV) ّای فتٍَلتائيک آلی سلَل
تکٌَلَطی تسياس  (1

تاضٌذ.  هی تشای تَليذ اًشطی ای ّضیٌِ اهيذٍاسکٌٌذُ ٍ کن

ّا تَاًایی ساخت دس اتؼاد  ًَع سلَل ایيّای اصلی  ٍیظگی

چٌيي  ّنٍ  ٍ اسصاى ّای ساخت سادُ سٍشتضسگ، 

ػية اصلی ایي ًَع ّا است.  پزیشی تسياس تاالی آى اًؼغاف

هقایسِ تا ّا دس  تش آى ّا دس حال حاضش تاصدّی کن َلسل

تحقيقات ّويي ػلت، تِ ّای سيليکًَی است؛  سلَل

دس  آلیّای  ی تاالتشدى تاصدّی سلَل ای دس صهيٌِ گستشدُ

تشیي پاساهتشّای  یکی اص هْن .]1[ حال اًجام است

ّا، ساختاس ٍ خَاظ  تاثيشگزاس تش ػولکشد ایي ًَع سلَل

ّای  سلَل تاضذ. کِ دس ایي هياى، سلَل هیی فؼال  الیِ

PCBMی آلی  دٍ هادُ 1:1ضذُ اص تشکية  ساختِ
2  ٍ

P3HT
ّای  تشیي اًَاع سلَل ٍ پش تاصدُ یکی اص تْتشیي 3

 .]2[هی تاضذ آلی 

دّی ّایی کِ جْت افضایص جزب ٍ تْثَد تاص یکی اص سٍش

استفادُ اص ًقاط ٍجَد داسد  ذیّای خَسضي سلَل

تَليذ قاط کَاًتَهی تِ دليل ّا هی تاضذ. ً آىکَاًتَهی دس 

حفشُ چٌذگاًِ دس اثش جزب تک فَتَى ٍ تٌظين  -الکتشٍى

ی  ّا، هَسد استفادُ جزتطاى تا تغييش اًذاصُ آىی  ًاحيِ

. دس ایي هياى ًقاط کَاًتَهی ]3[ اًذ گستشدُ قشاس گشفتِ

PbS
ی عيفی هشئی ٍ  جزب تاال دس ًاحيِ تِ دليل 4

ص پشکاستشدتشیي اًَاع ًقاط کَاًتَهی دس فشٍسشخ یکی ا

  . ]4[ تاضذ ّای خَسضيذی هی سلَل

، ساصی ضثيِاستفادُ اص ایي پظٍّص آى است کِ تا ّذف 

ّای  دس تش هطخصِ PbSاستفادُ اص ًقاط کَاًتَهی  اثش

 هادُ ی فؼال تا آلیخَسضيذی   الکتشیکی ٍ اپتيکی سلَل

PCBM:P3HT .ی  ادُایي ه هَسد تشسسی قشاس گيشد

پليوشی یک ساختاس پيًَذ ًاّوگَى حجوی تِ ٍجَد 

آٍسد ٍ پاساهتشّای هختلفی اص جولِ ضخاهت الیِ ٍ  هی

 ی دٌّذُ ٍ پزیشًذُ دس تشکية تا یکذیگش، دسصذ ٍصًی هادُ

 دیگش دليلگزاسد.  تاثيش تسياس صیادی تش تاصدّی سلَل هی

ي کِ سٌتض ایت ًيض ایي اس PbSًقاط کَاًتَهی استفادُ اص 

ّای ضيويایی هاًٌذ سضذ کلَئيذی ٍ یا  هَاد تِ سٍش

                                                           
1 Organic photovoltaic 
2 [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester 
3 poly(3-hexylthiophene) 
4 Lead sulfide 

تَاى  هی .]5[تاضذ  سسَب دس حوام ضيويایی سادُ هی

ًطاًی  هحلَل کلَئيذی ایي هَاد سا تِ ساحتی تِ سٍش الیِ

 ای هجضا تِ صَست الیِ چشخطی تش سٍی سغح هَسد ًظش

 ًطاًذ. 

ّا دس  ّای خَسضيذی ضاتکی کِ ساختاس آى دس سلَل

ًطاى   5گشٍُ ادٍاسد ّاسگاسداى دادُ ضذُ است، ًط 1ضکل

تَاًٌذ تا تَليذ الکتشٍى ٍ حفشُ تِ  دادًذ ًقاط کَاًتَهی هی

ٍ تِ تٌْایی ساختاس یک سلَل  تاضٌذ ی فؼال هادُػٌَاى 

ٍلی تاصدّی پایيي دس  خَسضيذی کاهل سا تطکيل دٌّذ

 . ]6[ ّا گضاسش ضذُ است دسصذ تشای ایي سلَل 1حذٍد 

 
 ساختاس سلَل خَسضيذی ضاتکی : 1ضکل

 سازی بررسی ي شبیٍ -2

 2ّای ضثيِ ساصی ضذُ تِ صَست ضکل لساختاس سلَ

ضَد دس یکی اص  گًَِ کِ هطاّذُ هی تاضذ. ٍ ّواى هی

استفادُ ضذُ است.  PbSساختاسّا اص ًقاط کَاًتَهی 

 5/3تا  2/1ایي ًقاط تيي  دس ًظش گشفتِ ضذُ تشای ی اًذاصُ

دسکٌاس یکذیگش تذٍى پيشٍی اص الگَی  تاضذ ٍ ًاًَهتش هی

 PEDOT: PSSاًذ.  تِ صَست تصادفی قشاس گشفتِ خاصی

ی  تاضذ کِ ٍقتی تِ ػٌَاى الیِ ی پليوشی هی یک هادُ

ضَد  قشاس دادُ هی ITOی فؼال ٍ آًذ  هياًگيش تيي الیِ

تشیي  دّذ. هْن کاسایی ٍ پایذاسی سلَل سا افضایص هی

ّای  دُ دس سلَلٍیظگی فيضیکی آى جْت استفا

 ITOٍ ّوَاسساصی سغح  فتٍَلتائيک، تاتغ کاس تاال

ًاًَهتش  50ساصی ضخاهت ایي الیِ  تاضذ. دس ایي ضثيِ هی

 فشض ضذُ است. 

استفادُ ضذُ  6ساصی اص ًشم افضاس لَهشیکال جْت ضثيِ

 افضاسّای هَجَد تشای است کِ یکی اص قذستوٌذتشیي ًشم

ساصی  تاضذ. سٍش ضثيِ ّای اپتيکی ٍ الکتشیکی هی تحليل

                                                           
5 Edward H. Sargent 
6 lumerical 



 1396تْوي  12-10       تيست ٍ چْاسهيي کٌفشاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ٍ دّويي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَيک ایشاى

 

 

351 

 قاتل دستشسی تاضذ www.opsi.ir ایي هقالِ دس صَستی داسای اػتثاس است کِ دس سایت

FDTDی صهاى ) تش هثٌای تفاضل هحذٍد حَصُ
 تاضذ. ( هی1

 
تذٍى استفادُ اص ساصی ضذُ  ضکل تاال ساختاس سلَل ضثيِ :2ضکل

تا  ساصی ضذُ ضثيِ ٍ ضکل پایيي ساختاس سلَل ًقاط کَاًتَهی 

 تاضذ استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی هی

تٌذی گشدیذُ  ساصی ضذُ ضثکِ ی ضثيِ دس ایي سٍش ًاحيِ

، ّا حل گطتِ دس فضای ایي ضثکٍِ هؼادالت هاکسَل 

E) هيذاى الکتشیکی


H) هغٌاعيسیهيذاى ٍ  (


ٍ دس  )

ی  سشتاسش ایي ًاحيِ تَسظ ساتغِتيٌگ  ًتيجِ تشداس پَئيي

 آیذ. ( تِ دست هی1)

(1) HES


    

( Aٍاحذ حجن ) ی فؼال سلَل دس جزب دس ًاحيِ هيضاى

 .]7[آیذ  ( تِ دست هی2ی ) اص ساتغِ

(2) )Re(
2

1
SA


 

ّا اص  حفشُ -تشای تِ دست آٍسدى ًشخ تَليذ الکتشٍى

 . ]7[ استفادُ ضذُ است (3ی ) ساتغِ

(3) 


d
E

GR 














 






2

)(
2

 

کِ دس آى    قسوت هََّهی تاتغ دی الکتشیک هشتَط

سشاسش  دس گيشی تایذ تاضذ، ٍ اًتگشال هی ی جارب هادُتِ 

تا استفادُ اص ًشخ اًجام ضَد.  ی ًَس خَسضيذی عيف ًاحيِ

( سا تا SCJکَتاُ )  -تَاى جشیاى هذاس هی GRتَليذ 

 . ]7[ ( هحاسثِ ًوَد4ی ) استفادُ اص ساتغِ

                                                           
1 Finite-difference time-domain 

 

(4)  GRdV
S

q
J SC 

ی  هساحت ًاحيِ Sتاس الکتشٍى ٍ  qکِ دس ایي ساتغِ

ی فؼال  گيشی سٍی حجن ًاحيِ فؼال هی تاضذ ٍ اًتگشال

( هحاسثِ 5) ی اًجام هی ضَد. تاصدُ سلَل ًيض اص ساتغِ

 . ]8[ ضَد هی

(5) 
solar

OCSC

P

FFVJ
  

ضشیة پشضذگی FFتاص،  -ٍلتاط هذاس OCVدس ایي ساتغِ 

 ٍs o l a rP کِ  تاضذ ضذت تاتص ًَس فشٍدی خَسضيذ هی

mW/cmهيضاى آى تشاتش 
  5/1AMتشای استاًذاسد  100 2

 ًظش گشفتِ ضذُ است.  دس

 وتایج ي بحث -3

ساصی ضذُ هَسد تشسسی قشاس دسایي قسوت ًتایج ضثيِ

 3/0ضشیة جذب دس تاصُ عيفی  3ضکلگيشیذ. هی

تشای دٍ سلَل خَسضيذی هيکشٍهتش سا  1يکشٍهتش تا ه

ّواًغَس کِ دس ضکل دّذ.  ساصی ضذُ ًطاى هی ضثيِ

ثا دس دٍ پيذاست جزب دس ًاحيِ هشئی ٍ هاٍساء تٌفص تقشی

حالت یکساى است اها دس سلَلی کِ دس آى اص ًقاط 

ُ ضذُ است ضشیة جزب دسًاحيِ استفاد PbSکَاًتَهی 

یاتذ. ًقاط تِ ًسثت افضایص هی هيکشٍهتش 1تا  6/0عيفی 

ی  تا افضایص تاًذ جزب تِ سوت ًاحيِ  PbSکَاًتَهی 

ًشخ تَليذ الکتشٍى ٍ حفشُ تَاًٌذ سثة افضایص  فشٍسشخ هی

 ذ.ضًَ

 

هيکشٍهتش تا  3/0: ضشیة جزب تشی دٍ سلَل دس ًاحيِ عيفی 3ضکل

 هيکشٍهتش 1

تذٍى  PCBM:P3HTًتایج تجشتی سلَل  3دس ضکل

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-difference_time-domain_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-difference_time-domain_method
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ٍ  ،]9[ استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی ًيض آٍسدُ ضذُ است

ا ضَد ایي ًتایج تغثيق خَتی ت عَس کِ هطاّذُ هی ّواى

اص ًقاط . استفادُ ساصی داضتِ است ًتایج حاصل اص ضثيِ

کَاًتَهی دس ایي سلَل خاظ تِ صَست تجشتی اًجام 

 ٍجَد داسد.  ًيض ًطذُ است ٍلی قاتليت اًجام ایي کاس

ٍلتاط سا تشاس دٍحالت تحث ضذُ -ًوَداس جشیاى 4ضکل

دس   scJضَد دّذ. ّواًغَس کِ هالحظِ هیًطاى هی

ًطذُ است حالتی کِ دس آى اص ًقاط کَاًتَهی استفادُ 

mA/cmتشاتش 
تَدُ ٍ حالتی کِ دس آى اص ًقاط  24/13 2

است.  07/18استفادُ ضذُ است تشاتش  PbSکَاًتَهی 

 36%سلَل سا  scJتٌاتشایي استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی 

 دّذ.افضایص هی

 

 ٍلتاط -: ًوَداس چگالی جشیاى 4ضکل

دس دٍ سلَل ٍلتاط سا -ی تَاىًوَداس چگال 5ضکل

دّذ. ّواًغَس کِ هطاّذُ ساصی ضذُ ًطاى هی ضثيِ

تاػث افضایص  PbSضَد استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی  هی

 .دضَهیسلَل چگالی تَاى 

 

 ٍلتاط-: ًوَداس چگالی تَاى 5ضکل

ّای هشتَط تِ ایي دٍ سلَل  هطخصِ 1دس جذٍل

خَسضيذی آٍسدُ ضذُ است. ضشیة پشضذگی تشای ّش دٍ 

تاضذ ٍلی استفادُ اص ًقاط  ثا یکساى هیحالت تقشی

 گزاسد.  کَاًتَهی تاثيش تسياس صیادی تش تاصدّی سلَل هی

 خَسضيذی ّای ّای هحاسثِ ضذُ سلَل: هطخص1ِجذٍل 

 ًَع سلَل
SCJ (mA/cm2) OCV (V) FF   (%) 

Without QDs 24/13  51/0  82/0  55/5  

With QDs 07/18  52/0  81/0  58/7  

 گیرییجٍوت -4

دس  ًَس جزبتاػث افضایص  PbSاستفادُ اص ًقاط کَاًتَهی 

ٍ  هيکشٍهتش 42/0 هيکشٍهتش تا 35/0 عيفی ی ًاحيِ

هيکشٍهتش  1هيکشٍهتش تا  6/0عيفی ی  ّوچٌيي دس ًاحيِ

تشای سلَل خَسضيذی ٍ تاصدُ تثذیل تَاى  scJ. ضَد هی

mA/cmذٍى ًقاط کَاًتَهی تِ تشتية تشاتش ت
224/13 ٍ 

ّای خَسضيذی کِ دس آى اص ًقاط تشای سلَل ٍ %55/5

mA/cm کَاًتَهی استفادُ ضذُ تَد تِ تشتية 
207/18  ٍ

ضَد کِ هحاسثِ ضذ. تٌاتشایي ًتيجِ گشفتِ هی %58/7

 لیدس سلَل خَسضيذی آ PbSاستفادُ اص ًقاط کَاًتَهی 

 چطوگيش تاػث افضایص PCBM:P3HTی جارب  تا هادُ

ّای  ًسثت تِ سلَل 36% تِ هيضاىتاصدُ تثذیل تَاى 

 ضَد.تذٍى ًقاط کَاًتَهی هی
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 یاروزانه و لحظه یحرکت ریمس نیو همچن یامنطقه ینجوم میتقو ،یدیل خورشپن یمکان تیمقاله با درنظر گرفتن موقع نیدر ا –چکیده 

و عملکرد موتور  دیخورش یحرکت ریمنظور ابتدا مس نیشد. بد یسازهیثابت و متحرک شب کیولتائ فوتو یهاستمیعملکرد س دیخورش

و بر اساس آن توان تولیدی و بازدهی سیستمهای فوتو ولتائیک  شد سازیپیادهدومحوره  یدیخورش ابیشد. سپس مدل رد یسازادهیپ

ثابت و متحرک محاسبه گردید. محاسبات برای شهر تهران در دو روز تابستانی و پاییزی انجام شد. منحنی توان پرتوهای خورشیدی، توان 

های شود پنلاز سیستم ردیاب موجب می های خورشیدی استخراج شد. نتایج حاصل نشان داد، استفادهدریافتی و توان تولیدی پنل

رسد که در مقایسه با درصد می 6/50خورشیدی تقریبا کل توان پرتوهای خورشیدی را دریافت کنند. لذا راندمان سیستمهای متحرک به 

مقایسه با سایر  درصد است، بهبود چشمگیری دارد. از مزایای سیستم ردیاب دومحوره ارائه شده در 1/14راندمان سیستمهای ثابت که 

 اشاره نمود. دیخورش تیموقع نییسنسور جهت تعی و عدم استفاده از دیخورش ریمستولید  تمیالگور یتوان به دقت باالیمها طرح

مسير خورشيدی. ک،يتو ولتائوف ستميدو محوره، س ابی، ردیديخورش ابیرد -کليد واژه  

Simulation and Efficiency Enhancement of Photovoltaic Systems 

Using Dual Axis Tracker 
 

Ehsan Rezagholizadeh 1, Nasrindokht Batenipour2 

1 Department of Electrical Engineering, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran. 

2 Department of Electrical and Computer Engineering, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. 

Abstract- In this paper, we have simulated the operation of fixed and tracking photovoltaic systems, considering the location 

of solar panel, local astronomical calendar and sun path. For this purpose, first, sun path and operation of the motor was 

simulated. Then, the dual axis sun tracker was modeled, and accordingly, generated power and the efficiency of both fixed and 

tracking photovoltaic systems were calculated. The calculation was made for Tehran for two summer and autumn days. The 

solar power, received power and generated power of solar panels were extracted. Our results proved that due to using tracking 

systems, solar panels receive almost all solar power.  Therefore, the efficiency of tracking systems rises to 50.6% which is a 

considerable enhancement in comparison to the efficiency of fixed systems, which is 14.1%. The advantages of our dual 

tracking system over the other ones are the accuracy of sun path algorithm and no need for using sensors. 

Keywords: sun tracker, dual axis tracker, photovoltaic system, sun path.
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 مقدمه -1

با افزایش مصرف انرژی و ضرورت تامين آن از طریق منابع 

به عنوان منبع يک ئهای فوتو ولتاجدید، استفاده از سيستم

. ]1[ انرژی پاک و تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفت

های سلول های فوتو ولتائيک با استفاده از پنلسيستم

خورشيدی انرژی دریافتی از خورشيد را به انرژی الکتریکی 

نمایند. استفاده کارآمد از این منبع انرژی یکی از تبدبل می

ای تالشهای گسترده نکات کليدی است. لذا در سالهای اخير

در راستای بهبود تکنولوژی ساخت سلولهای خورشيدی و 

عالوه بر آن . ]3و2[است افزایش راندمان آنها صورت گرفته

و جهت  تيموقعبا توجه به حرکت روزانه و ساالنه خورشيد، 

 رييتغ وستهيبه طور پ یديخورش پنلتابش آن نسبت به 

شود. پنل خارج می و از شرایط تابش عمود بر سطح کندمی

طور گردد نور تابيده شده بر سطح پنل بهاین امر موجب می

 یديخورش هایابیرداز  کامل دریافت نشود. لذا استفاده

کاری جهت افزایش راندمان دریافت و در نتيجه عنوان راهبه

 ابی.  رددگردمی مطرحراندمان کل سيستم فوتوولتائيک 

بار کند و تعقيب میمسير حرکت خورشيد را  یديخورش

 ریو سا  یديخود را که شامل، بازتابنده ، لنز، پنل خورش

و درجهت  ديهمواره به سمت خورش  است، یکياپت زاتيتجه

 یهاستميس .]4[ داردینگه متابش عمود پرتوهای آن 

به دو دسته تابت و متحرک  را ديخورش یانرژی آورجمع

 ابیز ردمتحرک ا یهاستميکه در س کنندیم ميتقس

 شده است. استفاده  یديخورش

های فوتو ولتائيک ثابت و متحرک را سيستم در این مقاله

شبيه سازی کرده و راندمان آنها را با یکدیگر مقایسه 

ایم. برای ردیابی خورشيد از ردیابی دومحوره استفاده نموده

   . ]4[ایمکرده

 خورشیدی ابیمدل رد یسازادهیپطراحی و  -2

 پنل یمکان تيبا درنظر گرفتن موقعدی ردیاب خورشي

 ريمس نيو همچن یامنطقه ینجوم میتقو ،یديخورش

عمل ردیابی را انجام  ديخورش یاروزانه و لحظه یحرکت

دهد و موقعيت پنل خورشيدی را در دو محور ارتفاع و می

نمای بلوکی سيستم ردیابی  1دهد. شکل سمت تغيير می

 د.دهسازی شده را نشان میپياده

 

 خورشيدی یابردمدل بلوکی نمای :1شکل

، توليد کننده سه بلوک اصلیاز  ردیاب خورشيدی سيستم

مسير حرکتی، واحد پردازش ردیاب و واحد کنترل ردیاب 

طور مجزا ها بهشود که هریک از این بلوکتشکيل می

 اند.سازی شدهطراحی و شبيه

ای طراحی حرکتی خورشيد به گونهالگوریتم توليد مسير 

های گذشته شده است که در هر زمان دلخواه )شامل زمان

و آینده( برای هر موقعيت جغرافيایی از زمين قابل استفاده 

 تواند عملبرحسب نياز می واحد پردازش ردیاب است.

های زمانی در بازهگسسته صورت پيوسته یا بهرا ردیابی 

  .]4[ انجام دهدمشخص 

 ردیاب با توجه به  احد کنترلو

سمت و ارتفاع و با درنظرگرفتن زاویه کنونی  وایای مطلوبز

نياز هر موتور را به  هر یک از محورها، سيگنال کنترل مورد

 نماید.آن اعمال می

  خورشید روزانه یحرکت ریمس دیتول -3

سازی مدل ردیاب خورشيدی، بلوک توليد کننده در پياده

یکی از بلوکهای اساسی است. شکل مسير حرکتی خورشيد 

 یبرا ديروزانه خورش یحرکت ريمس ديحاصل از تول جینتا 2

مرجع ارائه شده در  نماید که با نتایجمیارائه را شهر تهران 

 مطابقت دارد. ]5[

 

 شهر تهران در تاریخ خورشيد برایحرکتی مسير : 2شکل

14/04/2017 . 
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 یکیو بار مکان ربکسیموتور،گ یساز هیشب -4

سازی ردیاب خورشيدی، الزم است عملکرد شبيهبه منظور 

رفته در کار به یکیالکتر موتورسازی شود. موتورها شبيه

 انیر جر، موتودر هر دو محور سمت و ارتفاع سيستم ردیابی

 45PA720G/45ZYT75-2430 با مشخصه دارثابت جاروبک

 .]6[ است

را نشان موتور  یسازهيمدل مورد استفاده در شب 3شکل 

 ازيدهد. طبق محاسبات انجام شده گشتاور کل مورد نیم

که  است N*m10معادل  یديخورشپنل حرکت دادن  یبرا

 از N*m2مقدار  .ميدهیقرار م ربکسيگ یآن را در خروج

از آن  N*m8 و یديمعادل وزن سلول خورشاین گشتاور 

  .است Km/h36  سرعت ی باباد یروينبرای مقابله با 

، عملکرد موتور 3اده از مدل ارائه شده در شکل با استف

ولتاژ و  ريمهم آن نظ یپارامترهاشود و سازی میشبيه

 یسرعت خروج و سرعت شفت موتورجریان موتور، 

نتایج حاصل را نشان  4شود که شکل استخراج می ربکسيگ

 V24 ولتاژموتور بدون بار و با اعمال لحظه اول  در دهد.می

سازی شود. سپس در ثانيه پنجم از زمان شبيهمیاندازی راه

گيرد. در در خروجی گریبکس قرار می N*m10گشتاور 

ولتاژ لحظه اول راه اندازی به منظور تامين جریان مورد نياز، 

به سرعت  S1پس از گذشت تقریبا کند. موتور تغذیه افت می

خروجی سرعت  رسد. در این زمانمی RPM3000 بدون بار

. (720/1)به دليل نسبت کاهنده  است  RPM1/4گيربکس 

گردد پس از بارگذاری، جریان همانگونه که مالحظه می

یابد درحاليکه ولتاژ موتور و سرعت موتور موتور افزایش می

 یابند.و گيربکس کاهش می

 

 مدل مورد استفاده در شبيه سازی عملکرد موتور :3شکل

 

 منحنی های خروجی موتور :4شکل

  سازییهنتایج شب -5 

های فوتو سازی سيستمدر این بخش نتایج حاصل از شبيه

 توليدیو بازدهی و توان  ولتائيک ثابت و متحرک ارائه شده

سازی بر شبيه است.حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه شده

اساس موقعيت جغرافيایی شهر تهران و برای روزهای 

 5ای هاست. شکلانجام شده 1396آذر  24و  1396ريت24

در این  کنند.را بيان میبرای روز تابستانی نتایج حاصل  6و 

شده و توان  ها، توان پرتوهای خورشيدی، توان دریافتشکل

است. بر توليدی بر حسب ساعات مختلف روز ترسيم شده

توان پرتوهای متوسط اساس این نتایج در روز تابستانی 

ائيک که در سيستم فوتو ولت است 2W/m 7/782 خورشيدی

و  2W/m 6/471ثابت توان دریافت شده پنل خورشيدی 

است. در حاليکه برای  2W/m 95توان توليدی توسط پنل 

سيستم فوتو ولتائيک مجهز به ردیاب دومحوره مقدار توان 

توان دریافت شده با توان پرتوهای خورشيدی برابر است و 

 .است 2W/m 156توليدی 

 
پنل  یديتوان تول دریافتی ووان ، تیديخورش یتوان پرتوها: 5شکل

 .24/04/94 خیشهر تهران در تار برای ثابت
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پنل  یديتوان تول دریافتی و، توان یديخورش یتوان پرتوها :6شکل

 .24/04/96 خیشهر تهران در تار برای متحرک

نيز به طور  1396آذر  24نتایج حاصل برای روز پایيزی 

ه از سيستم ردیابی مشابه موئد این مطلب است که با استفاد

تقریبا تمام توان پرتوهای خورشيدی توسط پنل دریافت 

ميزان چشمگيری بهشود که این امر بازدهی سيستم را می

توان توليدی محاسبه شده در بازه متوسط دهد. افزایش می

 ترتيببرای سيستمهای ثابت و متحرک به زمانی یکساله

 1/14ترتيب به آنها و بازدهاست  2KW/m 41و  29 تقریبا

بنابراین با استفاده از ردیابی  .(7)شکل درصد است 6/50و 

    .بدیامیافزایش  %5/36دومحوره بازدهی سيستم 

 
برای تهران ثابت و متحرک  یهاستميس یديتوان تولمتوسط  :7شکل

 .1396 سال،

  گیرینتیجه -6

مدل ردیاب خورشيدی دومحوره از سه بلوک اصلی تشکيل 

سازی بلوک توليد مسير ایج حاصل از شبيهشده بود. نت

حرکتی خورشيد نشان داد که الگوریتم مورد استفاده از 

سازی دقت باالیی برخوردار است. عملکرد موتور نيز شبيه

های فوتو شد و بر اساس مدل ارائه شده عملکرد سيستم

با یکدیگر مقایسه سازی و شبيهولتائيک ثابت و متحرک 

 گردید.

در دو روز تابستانی و پایيزی  ،برای شهر تهران نتایج حاصل

 بایتقرشود موجب میدومحوره  ابیاستفاده از ردنشان داد 

و  شود افتیتوسط پنل در یديخورش یتمام توان پرتوها

 شیافزا %5/36 را نسبت به سيستم ثابت ستميس یبازده

   می دهد.
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در کوره ای و شیشههای سیلیکونی بر روی زیر الیه(  به روش تبخیر پودر فلز تلوریم 2TeOاکسید تلوریوم )های دینانو سیمسنتز  –کیده چ

مورد بررسی قرار گرفت. ها در تولید نانوسیمفلز از زیرالیه ی تبخیر، مدت زمان تبخیر و فاصله پودر مهم دما متغیرمافل انجام گردید. سه 

 با هاسیم بلوری ساختارنانومتر و طولی از مرتبه چند ده میکرومتر دارند.  200تا  30قطری از مرتبه با این روش  ی تولید شدهسیم هانانو 

اپتیکی عبور و جذب طیف  د بررسی قرار گرفت.مور SEMو  FESEMها با روش سیمو اندازه  شناسیریخت تعیین گردید. XRDروش 

 گیری شد.اندازهدر روی یک زیرالیه شیشه ای  هانانوسیم

  .یو ساختار یکیخواص اپت ،ینازک نانوساختار هیال م،یتلور دیاکس ید م،ینانو س: کلید واژه

 

Synthesis of TeO2 nanowires by evaporating in muffle furnace and 

investigation of its structural and optical properties  
 

Mohsen Nabizadeh-Zaviyeh1, Tavakkol Tohidi2, Reza Abdi-Ghaleh1  

1Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab, East Azarbaijan, Iran 

2 Northwest Research Complex, Radiation Application Research School, NSTRI, Bonab, Iran 

Abstract- Synthesis of TeO2 nanowires by evaporating the tellurium powder on a silicon and glass substrates in muffle furnace 

has been done. Three main nanowire production parameters; temperature, evaporating time and the distance between powder 

and substrate; have been investigated. The produced nanowires with this method have the diameters ranging from 30 to 200 

nm and have lengths of several tens of micrometers. The structure of nanowires was determined by XRD method. The 

morphology and size of nanowires was measured by FESEM and SEM method. Optical absorption and transmission spectrum 

of nanowires on a glass substrate have been investigated. 

Keywords: Nanowire, Tellurium dioxide, Gas sensor, Thin film, Optical properties.

 

خواص  یدر کوره مافل و بررس ریبه روش تبخ میتلور داکسیید یهامیسنتز نانوس

 آن یکیو اپت یساختار

 1قلعه رضا عبدی، 2توکل توحیدی، 1زاویه زادهمحسن نبی

 رانیا ،یشرق جانیدانشگاه بناب، بناب، آذربا زر،یو ل کیاپت یگروه مهندس 1

 ایران بناب، ،غرب کشورکاربرد پرتوها، مجتمع پژوهشی شمال ای، پژوهشکدهپژوهشگاه علوم و فنون هسته 2
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 مقدمه -1

 یهایشناس ختینانومواد کم بعد با ر ریاخ هایسال یدر ط

 نانو و هانانو لوله ها،لهینانو م ها،میس مختلف اعم از نانو

و  یکیزیخاطر خواص فه را ب یاربسی توجهات هاتسمه

 هایگاهمنحصر به فردشان و کاربردشان در دست ییایمیش

های نانو سیمبه ویژه  .اندخود جلب کرده یبه سو اسینانومق

گیری از رساناهای فلزی به علت بهرهبر بستر اکسید نیمه

های شان و کوچک بودن دانهنسبت باالی سطح به حجم

مواد تشکیل دهنده کاندیدای خوبی برای کاربردهای 

 )2TeO( ومدتلورییاکسید .[1] آیندحسگری گاز به نظر می

 یکیو  ضیبا باند گاف عر رساناهمیمنظوره ن ماده چند کی

-یژگیبا انواع و یکیو الکترو اپت یکیاز مواد مهم آکوستو اپت

شکست باال و  بیضر  ،یمطلوب شامل رفتار کشسان های

و  یکیزیف هایروش [.2]باشد یخوب م یکیاپت تیفیک

-مهیمواد ن یساخت نانوساختارها یبرا یمختلف ییایمیش

به  توانیم یکیزیف هایروش از. است گزارش شده رسانا

اشاره  یاشعه مولکول یگرم و اپیتاکس وارهیدر خالء، د ریتبخ

-یمورد استفاده قرار م شتریکه ب ییایمیش هایکرد. روش

 ییایمیحمام ش ینشانهیال ز،یرولیپ یعبارتند از: اسپر رندگی

 هیته یکه براساده  ی. روشییایمیالکتروش ینشانهیو ال

عبارت است  ردگییمورد استفاده قرار م 2TeO هایمینانوس

 500الی  400حدود  یدر دما(Te)  میفلز تلور ریاز تبخ

نیاز به محیط خالء که  داخل کوره مافلدر  گرادیدرجه سانت

-نانوسیم .[3] با صرفه است اریبس یاز لحاظ اقتصادندارد و 

با این روش خواص حسگر اکسید تلوریم های تولید شده دی

 .[3] اندهای بسیار پایین از خود نشان دادهدر غلظت ی،گاز

  میتلور داکسیید یهامیسنتز نانو سمقاله در این 

)2TeO(یهاهیالریز یبر رو میپودر فلز تلور ریبه روش تبخ 

تاثیر متغیرهای تولید و  در کوره مافلای و شیشه یکونیلیس

تبخیر و فاصله پودر از زیرالیه، مدت زمان  ،از جمله دما

نانو  شناسیریختساختاری و  خواص اپتیکی،همچنین 

 بررسی شده است. هاسیم

 کاروش ر -2

در کوره مافل در معرض  ریبه روش تبخ 2TeO هایمینانوس

 (Te) میشد. فلز تلور دیتول یزوریهر نوع کاتال ابیهوا و در غ

 آلدریچ-ماسیگشرکت  تولیدی %9995/99 ا درجه خلوصب

متر قرار یلیم 30در  20به ابعاد  ییاینیبوته آلوم کیدر 

 یدر فواصل مختلف در باالی مورد نظر زیرالیهداده شده و 

شود.  رشد دادهآن  یبر رو 2TeO هایسیمآن قرار گرفت تا 

 یکوره مافل در دماها ی حاوی فلز تلوریم در داخلبوته

 یبرا وسیسلسدرجه  500و  450، 400مانند  یمتفاوت

از شروع فرآیند  قبل گرفت. قرار یمتفاوت هایمدت زمان

ستفاده از استون در دستگاه و بوته با اها زیرالیه سنتز

اسید سولفوریک و آب  اولتراسونیک و سپس با استفاده از

 میزان .قرار گرفتندتمیزکاری چند مرحله مورد در اکسیژنه 

-Perkinروفوتومتراسپکتبا دستگاه ها نمونهو گسیل جذب 

Elmer   مدلLambda-45 با استفاده  شناسیریختن، تعیی

مدل  FESEMو  EVD18-Ziessمدل  SEM دستگاه از

MIRA3TESCAN-XMU  ساختار آنها با دستگاه وXRD  

 Cu-Kα تابشی با طول موج D8-Advance Brukerمدل 

(λ=1.5406 Å) بررسی گردید. 

 و نتایج حث ب -3

 هانمونه و ترکیبات ربررسی ساختا -1-3

در شده  تهیههای نانوسیم Xاشعه پراش  الگوی ،1شکل

دقیقه و فاصله  60درجه سلسیوس، زمان  450شرایط دمای 

دهد. با را نشان میمیلیمتری زیرالیه از پودر تلوریوم  7/1

بر اساس کارت استاندارد که شود توجه به شکل مشاهده می

چهار دارای ساختار  2eOTی هانانوسیم، 78-1713شماره 

 .دنباشمینظر  دمور گوشی

 
پراش اشعه  الگوی: 1شکل X  450دمای مربوط به نمونه تهیه شده در شرایط ، 

.زیرالیه از پودر تلوریوم میلیمتری 7/1 هاصلو ف دقیقه 60درجه سلسیوس، زمان   

برای تعیین ترکیبات شیمیایی را  EDXطیف  2کل ش

فقط شود و چنان که مشاهده می دهدنشان می هاسیمنانو

 وجوددر آن م و سیلیکون )زیرالیه( عناصر اکسیژن، تلوری

 دارند و ناخالصی دیگری وجود ندارد. 
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: طیف 2شکل EDX ها ، جهت تعیین ترکیبات نانوسیم  

    سطح شناسیریختبررسی  -2-3

ای  های سنتز شدهمربوط به نانوسیم SEM، تصاویر 3شکل

ترین ساختار و ضخامت را دارند. با توجه به است که بهینه

دمای ها در شود که این وضعیت نانو سیمتصاویر مشاهده می

ترتیب  های تبخیر بهدرجه سلسیوس با زمان 400و  450

متری پودر فلز از زیرالیه میلی 7/1دقیقه و فاصله  120و  60

ها در این حالت از مرتبه ضخامت سیم بدست آمده است.

 ها چندین میکرومتر است.نانومتر و طول آن 200 الی 30

شکل با مشاهده تصاویر  در بررسی متغیرهای فرآیند سنتز

با افزایش فاصله  که گیری کردنتیجه چنین توانمی 4

شود. ها کاسته میزیرالیه از پودر فلز تلوریوم از تراکم سیم

-گونهزمان تبخیر پودر فلز نیز به به عالوه نحوه تاثیر گذاری 

ها افزوده شده و در ای است که با افزایش آن بر تراکم سیم

ها تکمیل دقیقه فرآیند رشد سیم 40های کمتر از زمان

به  ها افزایش یافتهایش دما ضخامت سیمبا افزشود. نمی

درجه سلسیوس  550نحوی که در دماهای باالتر از 

 بلوریهای آن به صفحات بهم چسبیده و دانه شناسیریخت

  .یابدچند وجهی تغییر می

 تراگسیل و جذب اپتیکی  -3-3

طیف تراگسیل و جذب اپتیکی یکی از پارامترهای مهم در 

، طیف 5مطالعه خواص اپتیکی نانوساختارها است. شکل

های رشد داده شده ، طیف جذبی نانوسیم6تراگسیل و شکل 

دقیقه بر  60درجه سلسیوس در مدت زمان  450در دمای 

متر از میلی 7/1ای که به فاصله زیر الیه شیشهروی یک 

دهد. در بیشینه مقدار در پودر قرار داده شده بود نشان می

 83نانومتر تراگسیل  800طول موج 

 
  سنتز شده در TeO2 مربوط به بهینه ترین نانو سیمهای SEMشکل 3: تصاویر 
aشرایط  دقیقه  60درجه سلسیوس، زمان  450( دمای  b درجه  004( دمای 

زیرالیه از پودر  میلیمتری 7/1فواصل یکسان  در دقیقه و 120سلسیوس، زمان 

.تلوریوم  

 

: تصاویر 4شکل  SEM ها در مقایسه به تاثیر پارامترها در سنتز نانوسیممربوط  

( تاثیر تغییر مدت b( تاثیر تغییر فاصله زیرالیه از پودر تلوریوم aبا نمونه بهینه 
c  .زمان تبخیر و  d و   eتاثیر تغییر دمای تبخیر ) 

جذبی سنتز شده  نانوسیم مطابق شکلرصد مشاهده شد. د

دارد. با میزان عبور و جذبی که برای  nm 350 در طول موج

نشان داده شده وجود دارد، در ناحیه طول موج ها این نمونه

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       نس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایرانبیست و چهارمین کنفرا

360 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

ها برای کاربری در نشانگر پتانسیل باالی این نانوسیم

  .باشدیکی میهای شفاف اپتدستگاه

 

اکسید تلوریمتراگسیل نانوسیم های دی: طیف  5شکل   

 
اکسید تلوریم: طیف جذب نانوسیم های دی6شکل   

 یجه گیریتن -4

( به روش تبخیر در 2TeOاکسید تلوریم )های دینانوسیم

کوره مافل در دما، زمان و فواصل مختلف سنتز گردید و آثار 

ز در نتیجه نهایی بررسی هر یک از پارامترهای فرآیند سنت

ها دارای ساختار نانوسیمنشان داد که  XRDنتایج  گردید.

نشان داد که  EDXباشند. نتایج می بلوریتک گوشی چهار 

درجه خلوص مناسبی برخورداراند. ها از ترکیبات نانوسیم

های تولید شده در حالت نانوسیمنشان داد   SEMنتایج

نانومتر و طولی  200الی  30ه توانند قطری از مرتببهینه می

. خواص اپتیکی از مرتبه چندین میکرومتر داشته باشند

 نشان داده شد که مورد مطالعه قرار گرفت و ها نیزنانوسیم

با داشتن ضریب  های تولید شده با این روشنانوسیم

تراگسیل باال و ضریب جذب پایین در ناحیه مرئی پتانسیل 

های میکرومقیاس شفاف ستگاهباالیی برای بکارگیری در د

 دارند.های گازی گرحساز جمله 
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 یانهاي(، با استفاده از جرOptical Pulse Width Modulation) ینور گنالیس یپهنا ونیمدالس دیتول یبرا یروشدر اين مقاله  -کیده چ

 OPWM دیپارامتر در تول نمهمتريارايه شده است. کند عمل می ینور بریدر ف رزن-تداخل سنج ماخ سمیبر اساس مکان که یچند فاز

و  الیس رییتغ تیطرح قابل نياستفاده از ا تياست. مز یورود یها الیسرعت س رییتغ وسطت نگیچیکنترل فرکانس و سرعت سوئ تیقابل

ه اين طرح  قابلیت اتصال با فیبر نوری را داراست، ک ناي شده، ذکر های. عالوه بر قابلیتاست نگیچیسوئ یپارمترها ءکنترل ساده زین

مطرح شده از روش  یصحت پارامترها ی. براباشد سازی مجتمع و نوری فیبر هایتزويجگر در زيادی کمک توانندمزيت به نوبه خود می

 بخش اپتیکی استفاده شده است. شبیه سازی برای   FDTDبخش سیالی، و نیز روش برای FVMشبیه سازی 

 . ، اپتوفلوئيدميکرو کانال ،ز سيال نوری، بلورهای فوتونی، ریزنر-سوئيچ ماخ -کليد واژه

A Proposal for Compact and Reconfigurable Optical PWM 

Generation Based on Mach-Zehnder Interferometer Using 

Multiphase Microscale Flow 
 

M. Mansouri1, M.Ebnali-Heidari2, A. Ebnali-Heidarri3 
1 Department of Electrical Engineering, Doroud Branch, Islamic Azad University, Doroud, Iran 

2 Faculty of Engineering, University of Shahrekord, Shahrekord 8818634141, Iran 

, IranUniversity of Farhangian, Faculty of Physics 3 
 

Abstract- The authors propose a novel method for generation of optical Pulse Width Modulation (PWM) based on microfluidic 

droplet creation through the Mach–Zehnder interferometer (MZI) waveguide. The main parameters for the generation of this 

PWM such as frequency and speed of switching can be controlled by the mass flow rates of input fluids, and the shape of plug 

or droplet. The advantages of this design are the reconfigurability in the design, easy control of the fluid behavior, and hence 

the switching parameters. The validation of the proposed design is carried out by employing the Finite Volume Method" (FVM) 
for the mechanical simulation and the finite-difference time domain (FDTD) for the optical simulation. 
Keywords: micro channel, micro fluid, photonic crystal, Optofluidic, Mach–Zehnder

 

 و رزن با استفاده از تداخل سنج ماخ یزيقابل برنامه ر ینور مدوالتور کي یمعرف

  یچند فاز یانهاجري توسط کنترل

 3یدريح یاکبر ابن علعلی ،  2حيدریمجيد ابن علی ، 1 یمنصور یمرتض

  شگاه آزاد اسالمی گروه برق، واحد دورود، دان ،یدانشکده مهندس 1 

  گاه شهر کردبرق، دانش یدانشکده مهندس 2

 فرهنگياندانشگاه  ،گروه فيزیک 3
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 مقدمه -1

ی نوری یکی از اجزای اساسی فناوری ها و مدوالتورهاسوئيچ

پالس نوری باعث  از . استفادهدهندمدرن امروزی را تشکيل می

، از این رو طراحی شودباال رفتن سرعت و کاهش توان مصرفی می

 مزیت .[1]رو به توسعه قرار گرفتندهای تمام نوری سيستم

های برای ساخت افزاره محققان ها توجهاین سيستم استفاده از

. یکی از این ساختارها بلورهای تمام نوری را به خود جلب کرد

استفاده  .[2]باشد که اخيراً رشد فراوانی داشته استفوتونی می

از این تکنولوژی جهت باال بردن انتقال اطالعات و پردازش آنها 

برای باال بردن پهنای باند و  .ه استبسيار مورد توجه قرار گرفت

های در کریستال عملکرد مطلوب از تکنولوژی ریز سيال نوری

که از  ،ای استاستفاده شد. ریز سيال نوری شاخه بلور فوتونی

استفاده از  .[3]اپتيک به وجود آمده است و سيالترکيب ميکرو 

ریز سياالت در بلورهای فوتونی باعث ساخت ادوات نوری زیادی 

 .[4]شده است 

نقش مهمی در تکنولوژی  PWMمدالسيون پهنای باند پالس 

امروزی دارد. ادوات سوئيچينگ بر این اساس پيشرفت زیادی در 

 PWMدر این مقاله به معرفی . [5]سال های گذشته داشته اند
 عملکردکه اساس  ،پردازیمنوری توسط تکنولوژی اپتوفلوئيد می

وئيچ ماخ زنر است. عملکرد با سرعت باال، ساخت در آن شبيه س

مقياس کوچک و قابليت تغيير عملکرد با تغيير سيال از 

با باشد. پارامترهای مد نظر ما در طراحی این مدل پيشنهادی می

نتایج شبيه سازی نشان خواهيم داد که چگونه تغيير سيال 

هندسه  مکانيسم هدایت نور در کند.عملکرد طرح را کنترل می

الزم به  باشد.می  1TIRسوئيچ نيز به صورت بازتابش کلی داخلی 

ذکر است که روش شبيه سازی استفاده شده دراین مقاله برای 

و نيز استفاده از روشهای شبيه سازی  FVMبخش سيالی، روش 

FDTD   .برای بخش اپتيکی می باشد 

 طرح یشنهادیساختار پ -2

اختار طرح نشان داده شده الف شمای سه بعدی از س -1در شکل 

و ساختار اپتيکی  سيالیاست. این شکل از دو بخش ساختار

يزر، تشکيل شده است. ساختار اپتيکی شامل یک منبع نور ل

که بين فيبر  شکافکه توسط  نرزفيبرنوری، و تداخل سنج ماخ 

ب شمای دو بعدی از طرح  -1ایجاد می شود. شکل  ،نوری است

سوئيچ ماخ زنر در فيبر نوری س کار اسااست که نشان دهنده 

 اختالفه این صورت که با ایجاد اختالف فاز که توسط ب باشد.می

در  گيرد.میشکل  یتداخل سنج مد، شودراه نوری ایجاد می

                                                           
 

 
1  Total Internal Reflection 

پوشش فيبر نوری رنگ زرد شکافی برای عبور سيال و نيز  شکل

طول و عرض نشان  .در شکل به رنگ سياه نشان داده شده است

باشد. می ميکروکتر 3و  15شده در این شکل به ترتيب  داده

گيرد، صورت میناحيه شکاف توسط  رزنماخ  سنج  کنترل تداخل

فيبر  شکافبا کوپل شدن نور در فيبر نوری بسته به این که در 

 شود.زنر میوجود دارد باعث ایجاد تداخل ماخ  چه سيالی

  
 ساختار .ب و دهدین ماز طرح را نشا یسه بعد یشماالف.  .1-ل شک

 از استفاده جهت شده جادیا شکاف با ینور بريف داخل از یبعد دو

داده  نشان ی) مقدار پارامترهادهدیم نشان را رزن ماخ تداخل سميمکان

µm, 1=Uµm, H0.5=Mµm, H3µm, H=1=Rµm, L10=Iµm, L14=OLشده

µm0.5=Lµm, H0.5=DH باشد(. یم 

سرعت  با تغييرناحيه وابسته است.  عملکرد تداخل به این بنابراین

توان می، شودبه شکاف فيبر نوری وارد میکه سيالی بکه ش

ليد این شبکه سيالی باعث تو نوری را تنظيم کرد. سوئيچعملکرد 

یک شبکه با ضریب شکست متفاوت که به صورت متناوب تکرار 

کنترل فرکانس و  ،ضریب شکست باعث تغيير تناوبیشود. می

بر طرح شرح  حاکم . در بخش بعد تئوری شودلس مینای پاپه

 شود.داده می

 تئوری طرح -3

 تئوری اپتیکی -1-3

در این طرح، تقسيم کردن نور به  رزن-اساس عملکرد سوئيچ ماخ

 اختالف ایجاد با. باشددو پرتو و هدایت در دو بازوی مختلف می

 توانيممی خروجی در پرتو دو شدن کوپل و پرتوها از یکی در فاز

 چيعملکرد سوئ سازوکار. باشيم داشته را ویرانگر یا سازنده داخلت

 : [6]ارائه کرد ریتوان به صورت زمی را رزن ماخ
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2
21 LLneff
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eff

cln  بازوهای ضریب شکست موثر( 2موجبر, L1L ) دو  یبرا

. فرود کوپل شده به فيبر نوری استطول موج نور که  λو  ريمس

 فاز اختالف داریم نيز 1-فرمول در که همانطور هندسه، این در

( ∆Lو طول راه نوری ) ريشکست موثر مس بضری به وابسته

 :آید¬می بدست 2-رابطه از خروجی نور شدت. باشد¬می

 (1-2       )           )cos(2 2121  IIIII
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 I1 ،یشدت نور خروج Iضریب وضوح تداخالت خروجی،  k مقدار

وضوح  و برای 2و 1 ريمس یبرا یشدت پرتو خروج بيه ترتب I2و 

شده است. بسته به اینکه این دو  فیتعر Vپارامتر ، تداخالت پرتو

 نور شدت خروجی در کنند¬پرتو چه اختالف فازی پيدا می

( را خواهيم ویرانگر تداخل) کمينه یا( سازنده تداخل) بيشينه

 یتداخل پرتو تابع دهندکه¬یمعادالت نشان م نیداشت. بعالوه ا

 توان¬یشکست موثر است. پس م بیمتناوب از اختالف فاز و ضر

 یبه دوره تناوب ر،ييقابل تغ االتيدوره تناوب از س جادیگفت با ا

به  اليس رييتغ نیا جهيدر نت م،يابی¬یشکست دست م بیاز ضر

. در ادامه به بخش مربوط شود¬یمنجر م یخروج رشدت نو رييتغ

 .مپردازی¬یم نهيضم نیادالت حاکم در او مع االتيبه س

 سیالی تئوری -2-3

 اسيدر مق سيال یچند فاز یها انیبخش معادالت جر نیا در

 ی، مورد بررسنفوذ استقابل  ريغ اليکه شامل دو س ومترکريم

نقش  تهیسکوزیو و یتنش سطح اسيمق نی. در ارديگ یقرار م

وش رسيال، حل معادالت  یطرح دارد. برا کينامیدر د یمهم

. در [7]وجود دارد یچند فاز یها انیحل جر یبرا یمتعدد یها

سطح به علت داشتن دقت مناسب و  نييمقاله از روش تع نیا

 شتري)جهت مطالعه ب ميکن یاستفاده م االتينشان دادن سطح س

 (.ديمراجعه نمائ[8] روش به منبع نیاستفاده از ا یها تیمز

 شده استطرح استفاده  نیکه در ا یاليس کينامید معادالت

 :[9]هستند راستوکسیمعادالت ناوشامل 

 (a3)                                               0 u


 

(b3) 
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 pη, u, t, ρ,   وstF  سب حبر یچگال بيبه ترتاین روابط در

(kg/m3( بردار سرعت )m/s( زمان )sو )یکينامید تهيسکوسی 

(Pa.s(فشار )Paو تنش سطح )ی (N/mدر ا .)نييتابع تع  نجای 

 هستند.  یداریپا یتئور بیضرا εو  γسطح  

 نتايج شبیه سازی -4

  شبیه سازی دينامیک سیاالت -1-4

درون ميکرو کانال  سيال های در این بخش شبيه سازی رفتاری 

همان طور که در . پردازیممی FVMروش  به 3روابط بر اساس 

، و از دهانه افقی کانال برای ورود هوا نيز مشخص است 2شکل 

سياالت مختلف استفاده شده ورود دهانه عمودی کانال برای 

نشان  1-است. خواص دیناميکی سياالت مورد استفاده در جدول

. این جدول شامل چگالی و ویسکوزیته برای داده شده است

 سياالت مختلف است. 
 C ○20یدما و atm 1در فشار  االتيس یکیزيف. خواص 1-جدول

Fluid   )2(kg/m ρ )2(N∙s/mµ 
Air  1.20 −510×1.80 

Benzene 881 −410×6.51 
Carbon tetrachloride 1590 −410×9.67 

Ethanol 789 −310×1.20 

نشان داده شده است.  ورودیکانال توزیع سيال از دو  2-در شکل

های کانال انتخاب برای مثال هوا و اتانول برای اعمال به ورودی

 stF=0.0221 ای این دو سيالشده اند. ضریب تنش سطحی بر

N/m  3و زاویه بين دیواره و سيالπ/4 اند. برای شبيه انتخاب شده

و هوا با سرعت   mm/s 16سازی در این قسمت اتانول با سرعت 

8 mm/s شود. به ورودی های کانال اعمال می 

 
نشان  یآب رنگاست.  کانال کرويم درون اتانول و هوا فاز عیتوز. 2-شکل

 حرکت قرمز رنگ و یافق کانال به mm/s 8 سرعت با کههوا دهنده 

 .دهديرا نشان م  mm/s 16 سرعت با کانال داخل در را اتانول

نيز نشان داده شده است در ابتدا با  2-شکلهمان طور که در 

گذشت زمان اتانول )که در دهانه عمودی اعمال شده است( شروع 

، استه آن اعمال شده به حرکت کرده و به کانال افقی که هوا ب

شود و باعث تشکيل شبکه یا تکرار می و به طور دوره ای شودمی

به  محدودیت سرعت سياالت شود.می سيالهای متناوب قطره

که شود  یسرعت شارش قطره ها در شکاف مربوط م آهنک  و

حدود ه تا رسيدن به محدوده سرعت صوت از چند ثانيتواند می
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توان پهنای باال بردن سرعت می با کند.عملکرد سوئيچ را مشخص 

بنابراین می توان گفت که د. قطره )شبکه( ایجاد شده را تغيير دا

درون فيبر قابل تغيير ضریب شکست با ما به شبکه ای متناوب 

این تابع بدست آمده از ضریب شکست نسبت به  ایجاد کرده ایم.

 گيرد.در بخش بعد مورد استفاده قرار میزمان 

 سازی اپتیکی شبیه -2-4
اپتيکی  سامانهشبيه سازی برای قبل،  نتایج بخش ازدر این بخش 

ميان فيبر نوری شکاف . با توجه به این که درکنيماستفاده می

تواند صفر یا یک باشد. خروجی نوری می وارد شود،چه سيالی 

 1-جدول مندرج دربرای این منظور ما از هوا و یکی از سياالت 
کنيم که در شکاف ميان فيبر، هوا بتدا فرض میابریم. بهره می

فيبر کوپل به ورودی  μm 1.5با طول موج پرتو نوری را قرار دارد. 

 انتشار نور درون فيبر بر اساس بازتاب کلی مکانيسمکنيم. می

TIR  .با توجه به این که مسير عبور نور در بازوی باالیی  است

زی که برای پرتو ایجاد باشد اختالف فابيشتر از مسير دیگری می

 و در کوپل نور در قسمت انتهایی با توجهاست، درجه  180شده 

رود این عملکرد به مکانيسم به تداخل ویرانگر موج از بين می

سوئيچ ماخ زنر شبيه است. حال به جای هوا در داخل فيبر از 

سيال با ضریب شکست نزدیک به ضریب شکست فيبر استفاده 

کنيم. با ورود منظور از اتانول استفاده می می کنيم برای این

اتانول به ميان فيبر و اعمال کردن پرتو نور به ورودی آن، به علت 

نزدیک بودن ضریب شکست به ضریب شکست فيبر، نور انحرافی 

نداشته و به صورت مستقيم حرکت می کند. در نتيجه در خروجی 

 پرتو نوری خواهيم داشت. 

 
 یبرحسب زمان که برا یشده شدت نور خروج ربهنجا. نمودار 3-شکل

هوا و  سرعت رنگ قرمز نمودار درمتفاوت رسم شده است)  یسرعت ها

  mm/s هوا سرعت رنگ یآب نمودار در است، mm/s  8برابر  کسانیاتانول 

که در آن  ینمودار صورت در باشد، یم mm/s  16 اتانول سرعتو  8

 شیافزا mm/s  32   به نولاتا عتسر یول mm/s  8 همان هوا سرعت

  (.است افتهی

قابل حصول تغيير ضریب شکست سيال به صورت تابعی از زمان 

مد بترتيب برای هوا و اتانول  1.361و  1ضریب شکست است. 

. عالوه بر کنترل زمان خاموش و روشن گرفته شده است نظر

بودن پرتو نور خروجی، می توان پهنای پالس را نيز کنترل کرد. 

معروف است کاربرد فراوانی  PWMن پهنای پالس نوری که به ای

تواند داشته می کیدر تقویت کننده های نوری چيپ های فوتوني

تابع  افزایشدوره تناوب سيال نيز باعث  بنابراین افزایشباشد. 

این نيز پهنای پالس  ، کهشودضریب شکست نسبت به زمان می

نشان داده شده  3-شکل کند. این رفتار درخروجی را کنترل می

یی در نظر ها اثرات دمابيه سازیشالزم به ذکر است، در  .است

 ییانبساط دما بیبه ضر ییدما تيحساسگرفته نشده است زیرا 

ساختار با فرض  نیاشود، که دریمربوط م یکياپت-ترمو بیو ضر

است  زيناچ بیضرا نی( اینور بري)جنس ف کايليخالص بودن س

 تيمعمول، کارکرد تداخل سنج به دما حساس یهادر دما نیبنابرا

 ندارد. یچندان

 یریگ جهینت -5
و قا بليت کنترل با پهنای پالس نوری  مدوالتوردر این مقاله یک 

سرعت  PWMمهم ترین مزیت این سيال معرفی شده است.  

توسط  پذیری کنترل يتچينگ و فرکانس است که قابلسوئي

 با توجه به نتایج این مقاله، . را داردسرعت سيال یا پهنای قطره 

مدت زمان روشن و خاموش بودن سوئيچ وابسته به پهنای قطره 

این مقاله  وابسته است..سرعت سيال به است، که این نيز  لسيا

توان می ،های چند فازیبا استفاده از جریاننشان می دهد که 

زیادی را مبتنی بر ميکروه شاره نوری  تمام  افزاره های های

این از ویژگی کنترل پذیری سيال استفاده کرد. که  راحی کردط

برنامه با قابليت  سيستم های طرح دیدی وسيع برای استفاده در 

 نهد.های منطقی را پيش روی ما میو گيت یپذیر
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میشود.  طراحیبرای تزویج موجبر ها از میکروکاواک استفاده شده است،  در آن کهدی مالتی پلکسر /یک مالتی در این مقاله –چکیده 

و  ک هستندباریفوق باند داشته و دارای پهنای   و افزارهای هر دفرکانس های مرکزی یکسان برنال های ایجاد شده در گاف فوتونی، کا

مشخص مناسب میباشد. توان خروجی از درگاه های  CWDMست که برای سیستم های گونه ایبه و پهنای باندشان بین دو کانال مافاصله 

 FDTDاله برای شبیه سازی از روش در این مقمیباشد.  درصد 80و برای مالتی پلکسر باالی درصد 85شده برای دی مالتی پلکسر باالی 

 استفاده شده است.

 بلور فوتونی، ميکروکاواک، دی مالتی پلکسر، مالتی پلکسر، باند باریک. -کليد واژه

Design of Super Narrowband Multiplexer/Demultiplexer Based on 2D 

Photonic Crystal 
 

Ali Kazemi Nasaban Shotorban1 , Kambiz Abedi2 

1Faculty of Electrical Engineering, a.kazeminasaban@mail.sbu.ac.ir  

2Faculty of Electrical Engineering, k_abedi@sbu.ac.ir 

 

Abstract- In this paper, a multiplexer and demultiplexer which use microcavities for coupling waveguides are proposed. Having 

identical central frequency for both devices, the introduced channels in photonic band gap are super narrowband and the spacing 

between them and their FWDMs are suitable for CWDM system applications. The output powers of distinguished ports are all 

more than 85 and 80 percent for de-multiplexer and multiplexer, respectively. In this paper, FDTD method has been used for 

simulations. 

Keywords: photonic crystal, microcavity, demultiplexer, multiplexer, narrowband.
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 مقدمه -1

هستند که در بلورهای فوتونی ساختارهای متناوبی از مواد 

 .ميباشند دارای گاف فوتونی برخی محدوده های فرکانسی

این نوع از ساختارها امکان طراحی ادوات نوری استفاده از 

با ایجاد . [1] است ساختهفشرده با کوک پذیری باال را فراهم 

هایی که در گاف  برخی از فرکانسنقص در بلورهای فوتونی 

و در واقع بصورت  داشتند، از بلور عبور داده شدهفوتونی قرار 

مد نقص در داخل گاف ظاهر ميشوند. با استفاده از 

دی ،  [5-2]فيلترها ، ادواتی همچونساختارهای بلور فوتونی

نيم جمع کننده  ،[7-6]  ادوات منطقی، [1] مالتی پلکسر ها

ل های آنالوگ به دیجيتال مبد ،[9]کننده  تمام جمع ،[8]

در این ميان،  طراحی و ساخته ميشوند. غيره،و  [10,11]

تی پلکسر ها از افزاره های پرکاربرد در شبکه لمامالتی/دی 

های مخابرات نوری هستند. دليل اهميت باالی این نوع 

افزاره این است که در شبکه های مخابرات نوری ميتوان با 

تقسيم طول موجی، یک فيبر استفاده از مالی پلکسينگ 

نوری را به چندین کانال با طول موج های مرکزی متفاوت 

مالتی پلکسرها در این نوع و مالتی/دی  [12]اختصاص داد 

ساختارهای  مالتی پلکسينگ نقشی اساسی دارند. اخيرا

سرها ارائه شده پلک دی مالتی/مالتیمتنوعی برای طراحی 

ز حلقه های بلور فوتونی برای آن ها استفاده ا اند که از جمله

انتقال سيگنال با طول موج مورد نظر از موجبر ورودی به 

 .[1]موجبر خروجی ميباشد

مالتی پلکسری طراحی از این رو در این مقاله مالتی/دی  

می شود که اساس آن بر مبنای فيلتر نوری طراحی شده 

ميباشد. این فيلتر دارای  [2]و همکاران  توسط آقای وانگ

ویژگی هایی از جمله استفاده از ميکرو کاواک با پهنای باند 

برابری  1/5استفاده از ميله هایی با شعاع فوق باریک و 

رای افزایش نسبت به شعاع دیگر ميله های مورد استفاده ب

 .انعکاس آینه ها ميباشد

 2×1 مالتی پلکسر یک صورت گرفته در این مقاله طراحی

با استفاده  تقسيم طول موجی 1×2مالتی پلکسر دی و یک 

از این طراحی  .می باشد از ميکرو کاواک و آینه ی سيليکونی

 در آن ها که  مخابرات نوریسيستم های ميتوان در 

صورت تقسيم طول موجی مالتی پلکس ه اطالعات ب

 ميشوند، بهره برد.

مالتی دی /مالتیطراحی و بررسی ساختار  -2

 پلکسر

متشکل  17×13 مربعی آرایهبا  بلور فوتونیدر این مقاله از 

مالتی/دی از ميله های سيليکونی در بستر هوا برای طراحی 

پلکسر استفاده شده است. ضریب شکست ميله ها  مالتی

در نظر  11/4تریک نسبی شان کو ضریب دی ال 3/3763886

  = 6384/0aگرفته شده است. ثابت شبکه ی این بلور 

 a × 1159/0 = 1r          ميله ها اوليه ميباشد و شعاع

 ميباشد.

مالتی پلکسر از یک موجبر به عنوان ورودی و  در طراحی

بين ورودی و  نور کاواک برای تشدید و تزویج دو ميکرو

خروجی در طول موج مورد نظر و دو موجبر به عنوان 

دی مالتی پلکسر از  در طراحیخروجی استفاده شده است. 

کاواک جهت تشدید  کرودو موجبر به عنوان ورودی و دو مي

عنوان خروجی استفاده شده و تزویج موج و یک موجبر به 

نشان  1 مالتی پلکسر طراحی شده در شکلاست. مالتی/دی 

 داده شده است.

 
.: طراحی الف(دی مالتی پلکسر ،ب(مالتی پلکسر1شکل   

 ميله های سبز رنگشعاع ، به منظور ایجاد آینه در مسير نور

در نظر  1r×1/5 (،30،26،22،13،9،5ی )ميله های ردیف ها

آینه تشکيل شده در واقع به گونه ای عمل  گرفته شده اند.

مينماید که موج نوری ورودی را به صورت عمودی به طرف 

سازی ارائه شده  خروجی منعکس مينماید. نتایج شبيه

حاکی از آن است که مقدار  [2]توسط آقای وانگ و همکاران 

http://www.opsi.ir/
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برابر شعاع اوليه ميباشد.  1/5ه های آینهميل بهينه برای شعاع

همچنين این نتایج نشانگر این هستند که با افزایش یا 

کاهش مقدار شعاع از مقدار بهينه، مقدار خروجی به صورت 

قابل توجهی کاهش پيدا ميکند. البته الزم به ذکر است که 

برابری مقداری از اندازه ی فاکتور  1/5 با انتخاب شعاع

به  به آینه با شعاع کمتر، کاسته ميشود. کيفيت نسبت

منظور بهبود فاکتور کيفيت کاهش یافته ميتوان با تغيير 

ساختار کاواک، پهنای کانال را کاهش داد.  برای  باریک 

شدن هرچه بيشتر پهنای مد نقص مربوط به کاواک باالیی 

و در نتيجه افزایش قابل توجه  -یشده در گاف فوتون جادیا-

)ميله های واقع  فيت، شعاع ميله های زرد رنگفاکتور کي

درصد کاهش  10 ( 6،8،23،25و ردیف های  7در ستون 

در جهت عمودی  ميکرون 0/2 یافته است و هر کدام به اندازه

از یکدیگر فاصله گرفته اند. برای اطالع از جزئيات بيشتر در 

 همراجع [13]مورد تاثيرات شعاع و مکان این ميله ها به 

 شود. 

برای افزایش مقدار توان خروجی با استفاده از تغيير خواص 

ميله های )  ميله های فيروزه ای رنگشعاع ميکرو کاواک، 

و  7،11،24،28و ردیف های  5،9واقع در ستون های 

و ردیف های  6،8همچنين ستون های 

در درصد بزرگتر  50به اندازه  (6،8،10،12،23،25،27،29

 .نظر گرفته شده اند

 ررسی نتایج شبیه سازیب -3

 شبيه سازی به منظور شبيه سازی ساختار ارائه شده از روش

FDTD همچنين از استفاده شده است .PML  برای

 مرزبندی طراحی استفاده شده است.

 پاسخ طول موجی -1-3

وجی با طول موج بدست آوردن پاسخ طول موجی، م برای

به ورودی اعمال شده است.  صورت پالسی کوتاهه ب 1/55

اده نشان د 2 پاسخ طول موجی دی مالتی پلکسر در شکل

 و ميکرومتر 1/5084ده است. طول موج های مرکزی ش

ميباشد. مشاهده ميشود فاصله ی بين  ميکرومتر 1/5841

ميباشد که این  نانومتر 76تقریبا  دو کانال عبوری از هم

با توجه به  CWDMنتایج برای استفاده در سيستم 

موج کانال با طول مناسب ميباشد.  ITU G.694.2استاندارد 

فاکتور  ونانومتر  3/5  برابر FWHM، دارای 1/5084مرکزی 

 دارای 1/5841کانال با طول موج مرکزی  و 431 کيفيت

FWHM ميباشد.  2263ومتر و فاکتور کيفيت نان 0/7 برابر

پاسخ طولی موجی مالتی پلکسر به علت مطابقت کاواک 

ی مالتی پلکسر با پاسخ طول موجی های آن با کاواک های د

   دی مالتی پلکسر یکسان ميباشد.

 

مالتی پلکسردی /: پاسخ طول موجی مالتی2شکل   

 پاسخ زمانی -2-3

در طراحی مربوط به دی مالتی پلکسر هر دو فرکانس 

مدار ورودی به  به صورت جداگانه با توان واحد مرکزی

ل اعمال شده است و نتایج به صورت جدا از هم تحلي

به علت خطی بودن معادالت ماکسوئل  د. این عملنميشو

در  ميکرومتر 1/5084 مجاز ميباشد. نتایج مربوط به ورودی

نشان داده  ب-3در شکل 1/5841 و ورودی الف-3شکل 

برای  2درگاه شده است. مشاهده ميشود توان خروجی 

تقریبا  ،1/5841 و برای ورودیدرصد  2/8 ،1/5084ورودی 

 3درگاه ميباشد. توان خروجی توان ورودی درصد  86/39

و برای ورودی درصد  88/09تقریبا ، 1/5084 ورودی برای

 ميباشد. درصد ورودی صفر ،1/5841

پلکسر در ابتدا الف( به درگاه  یمربوط به مالت یدر طراح

نقص را با توان  یمد ها یهر دو طول موج مرکز 4شماره 

و  دهیاعمال گرد یواحد به صورت جداگانه به عنوان ورود

در نظر گرفته شده  یبه عنوان خروج 6و  5درگاه شماره 

به  یهر دو فرکانس مرکز 5اند. سپس ب( به درگاه شماره 

 دهیبا توان واحد اعمال گرد یجداگانه به عنوان ورود ورتص

در نظر گرفته شده  یبه عنوان خروج 6و  4و درگاه شماره 

 ه اند.نشان داده شد 4در شکل  جیاند. نتا

و  1/5084توان خروجی مربوط به حالت الف برای ورودی 

درصد و  1/7، 5رومتر به ترتيب برای درگاه ميک 1/5841

http://www.opsi.ir/
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 درصد ميباشد. 83/62درصد و  2/4، 6و برای درگاه صفر 

 

 
ورودی الف(  پاسخ زمانی دی مالتی پلکسر به: 3شکل  1/5084 در  میکرومتر

1/5841، ب(cT 1500زمان نهایی  در زمان نهایی  کرومترمی  5500 cT. 

 

 

( الف ورودی به ازای پاسخ زمانی مالتی پلکسر: 4شکل  1/5841 در  میکرومتر 
cT 6000زمان نهایی  (و ورودی ب 4 به درگاه   1/5084 در زمان  میکرومتر 

cT 2000نهایی  .5به درگاه    

و  1/5084 یورود یبرا بمربوط به حالت توان خروجی 

 و درصد 3/3 ،4برای درگاه  بيبه ترت کرومتريم 1/5841

صفر درصد توان  و درصد84/5  ،6برای درگاه  و صفر درصد

 ميباشد. ورودی

 گیرینتیجه -4

و یک دی مالتی پکسر  1×2در این مقاله یک مالتی پلکسر 

که از ميله های  13×17با استفاده از بلور فوتونی  2×1

. کانال طراحی شدسيليکونی بر بستر هوا تشکيل شده است، 

 مابينشانو فاصله  بوده باریکفوق های این دو افزاره باند 

 CWDMکه برای استفاده در سيستم  بدست آمد نانومتر 76

درصد برای  85 . توان های خروجی باالی  است مناسب

دی مالتی پکسر و توان های خروجی  مطلوب خروجی های

 درصد برای مالتی پلکسر حاصل شد. 80باالی 
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 برایهای تفکیک مناسب مشترک، گزینش روشپیوندهای مولکولی مواد انفجاری و وجود  دهندهلیتشکمشابه بودن عناصر  –چکیده 

برای مقادیر کم این  نمایی رامان و فروشکست القایی لیزری در این حوزه کاربرد فراوان دارند.های بیناب. روشها را مشکل ساخته استآن

های نیازمند استفاده از روش هاآن ییشناسافروشکست القایی لیزری برای نمایی مواد سیگنال رامان ضعیف بوده و از سوی دیگر بیناب

 PETNو  RDX ،TNT ،HMXبرای چهار ماده انفجاری   های هر دو روششدتبا محاسبه ضریب همبستگی  باشد. در این تحقیقآماری می

  است. شدهارائه هاجفت از آنهرروش مناسب برای آنالیز 

 

 .رامان، ضریب همبستگی، مواد انفجاری یینمانابیبفروشکست القایی لیزری،  یینمانابیب -دواژهیکل

Application of Raman spectroscopy and LIBS to identify explosive 

materials 
 

Samaneh Shahab, Marziyeh Hemati Farsani, Abolhasan Mobasheri and Seyyed Mohammad Reza Darbani  
Optics & Laser Science and Technology Research Center, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan 

 

Abstract-Because of similarity explosive component elements and exist same molecular bound, choosing a suitable separation 

methods have been complicated. LIBS and Raman spectroscopy methods are useful in this field. Raman signal is weak for 

small amount and LIBS required to statistical method for identification these materials. In this research, correlation coefficient 

values obtain from intensity of two methods was calculated for RDX, TNT, HMX and PETN. Suitable method for detection of 

pair of them have been proposed. 

 

Keywords: LIBS, Raman spectroscopy, Correlation Coefficient, explosive materials.

 

منظور شناسایی مواد فروشکست القایی لیزری به نمایی رامان وبیناب استفاده از
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 مقدمه -1

 نماییبینابهای از روش انفجاریامروزه برای شناسایی مواد 

 تیحساس رینظ ذاتی های عملکردیویژگی لیبه دللیزری 

 شود.استفاده می بودن عیو سر مخرب ریغو دقت باال، 

توانایی ی بیانگر زیآنالدر یک روش  1فاکتور انتخاب پذیری

بدون تداخل تعیین اجزای آنالیت در یک مخلوط تفکیک و 

ی یک روش ریپذکیتفک گریدعبارتبهبا بقیه اجزاست. 

شدن بین انواع مواد با ساختار شیمیایی  قائل، تفاوت زیآنال

 زیبرانگچالشنزدیک به یکدیگر است که خود یک موضوع 

 باشد.در مباحث آنالیزی می

ساختار و  ارزیابیقدرتمند برای  یرامان روش نماییبیناب

نور  ناکشسانپراکندگی  هیبر پاا همولکولترکیب شیمیایی 

 شدهپراکندهنور فرودی و نور  موجطولاست. اختالف بین 

 شود،ناشی میچرخشی و ارتعاشی ماده گذارهای که از 

 .]1[کندرا حاصل می اطالعات اثرانگشتی از ماده

یک روش ( LIBS)فروشکست القایی لیزری یینمانابیب

 هیبر پا ماده ی برای تعیین اجزای یکعنصر آنالیز

برای چشمگیری  صورتبه راًیاخی اتمی است که هالیگس

با . ]2[شودمی های آلی استفادهشناسایی برخی از ترکیب

توجه به ویژگی روش فوق که مبتنی بر آنالیز عنصری 

 و... PCA ،PLSهای آماری نظیر ز روشباشد، استفاده امی

است، جهت شناسایی ترکیبات مولکولی  برزمانکه فرآیندی 

 است. ریناپذاجتنابیکسان امری 

برای  ییتنهابهی مولکولی یا عنصری همیشه هایژگیوآنالیز 

ین . به همنیست کنندهنییتعترکیبات از یکدیگر  کیتفک

 ینوعبه LIBSعنصری نظیر  یهای آنالیزعلت روش

در مانند رامان مولکولی ه یهای آنالیزروش کنندهلیتکم

در ر از سوی دیگ رود.به شمار میشناسایی ترکیبات مشابه 

به دلیل  LIBS روش ا استفاده ازب شناسایی ترکیبات آلی

 )اکسیژن، هیدروژن، دهندهلیتشکمشترک بودن عناصر 

نیتروژن و کربن( شاهد خطوط گسیلی یکسانی در بیناب 

خواهیم بود که این موضوع سبب کاهش توان  شدهثبت

 .]3[تفکیک چنین ترکیباتی خواهد شد

گیری از نتایج هردو روش و انتخاب روش بهره منظوربه

از مواد منفجره از ضریب  جفتمناسب برای آنالیز هر 

                                                           
 

 
1 Selectivity factor 

شود. در این پژوهش روش مناسب اده میهمبستگی استف

، RDX ،TNTر ترکیب انفجاری اآنالیزی برای شناسایی چه

HMX  وPETN  بین با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی

 است. شده شنهادیپ هاآن هایشدتجفت 

 شیآزمامواد و چیدمان  -2

6O3N5H7TNT(C، )8O8N8H4HMX(C( انفجاری ترکیبچهار 

، )6O6N6H3RDX(C  و)12O8H5PETN(C بندی که در طبقه

حقیق نظامی کاربرد فراوان دارند، در این ت انفجاری ترکیبات

ه که برای پودر بود صورتبه در ابتدا این مواداستفاده شدند. 

افزایش دقت آنالیز با استفاده از پرس هیدرولیکی به 

 تبدیل شدند. cm1هایی با قطر قرص

-Nd:YAG       (Qیزرهماهنگ دوم لدر چیدمان رامان از 

Smart850-Quantel پالس( با پهنایns 2±7  و نرخ تکرار

Hz10  و انرژیmj30 .با توجه به پایین بودن  استفاده شد

 هانمونه وجود نداشت. هانمونهلیزر امکان تخریب در  یانرژ

درجه نسبت به نور فرودی لیزر قرار داده شد.  30در زاویه 

ی نور آورجمعمتر برای سانتی10کانونی فاصله باعدسی  از

برای حذف نور  2و فیلتر میان نگذر هولوگرافی شدهپراکنده

ساخت شرکت  (ME5000)سنج شد. بیناب استفاده زریل

Andor  با توان تفکیک nm01/0 مجهز به دوربین(iStar 

DH334T) ICCD  ی رامان استفاده شد.هابیناببرای ثبت 

و با توجه به  شدثانیه ثبت  10ها در زمان میانگین بیناب

پذیری مناسب بودن نسبت سیگنال به نوفه از خاصیت گیت

ICCD  .( 1چیدمان فوق در شکل) وارهطرحاستفاده نشد

 است. شدهدادهنشان 

 
رامان نماییبینابچیدمان  وارهطرح: 1شکل   

ساخت  LIBSCAN100سامانه از  LIBSبرای ثبت بیناب 

 ازاین سامانه  دراستفاده شد.  Applied Photonicsشرکت 

 ،نانومتر 1064 موجطولبا  Nd:YAGلیزر هماهنگ اصلی 

ns 2 ، پهنای تپmJ100 انرژی خروجی  1و نرخ تکرار  7

2 Notch filter 
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بوده که  CCDاین سامانه  آشکارسازشود. هرتز استفاده می

نانومتر در  04/0پذیری تفکیکسنج آن دارای توان بیناب

باشد. برای ثبت مینانومتر  182-1057 یموجطولمحدوده 

میکروثانیه  6/1 ریتأخاز زمان  های با وضوح بهتربیناب

 استفاده شد.

 نتایج ها وداده-3

و  RDX ،TNT ،HMXهای نمونه LIBSهای رامان و بیناب

PETN اند.جداگانه رسم شده صورتبه 3و  2 هایدر شکل 

 

 

 

 
انفجاری  ترکیبات: بیناب رامان 2شکل  RDX ،TNT ،HMX و   PETN 

های رامان شود، بینابها مشاهده میکه در شکل طورهمان

شبیه به یکدیگر بوده و  HMXو  RDXهای مربوط به نمونه

و  841و  957و  cm  884-1نظیر) هادر خیلی از قله عمالً

نمونه  در گریداز سوی باشند. دارای همپوشانی می (1314

RDX  نسبت بهTNT و  شودای دیده نمیچنین همپوشانی

توانند تفکیک می یخوببهرامان  نماییبا استفاده از بیناب

 شوند.

 

 

 

 

: بیناب 3شکل  LIBS انفجاری  ترکیبات  RDX ،TNT ،HMX و   PETN 

 یینمانابیبکه در مقدمه اشاره شد، از  طورهمانبرای رفع مشکل فوق 

کمک  فروشکست القایی لیزری که بر مبنای آنالیز عنصری استوار است،

مورد در شود، دیده می 3که در شکل طورهمانشود. گرفته می

که بیشتر در اختالف  نسبی یریپذکیتفک HMXو  RDXهای نمونه

 . به همین صورت بیناباشاره کرد شودها دیده میبیناب شدت گسیل
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LIBS های مربوط به نمونهRDX  وTNT  در همپوشانی شدیدی

 ، اکسیژن(nm30/656) موجهای مربوط به هیدروژنطول

(nm26/777( و نیتروژن )nm02/868) ها برای تفکیک آن دارند که

  های بیناب رامان استفاده کرد.توان از دادهمی

راهکار آماری جهت فرایند فوق از ضریب همبستگی  ارائه منظوربه

رابطه خطی شود. ضریب همبستگی کمیتی است که میزان استفاده می

 این کمیت ازکند و بین دو متغیر یا دو مجموعه از متغیرها را بیان می

ربوط به دو ماده استفاده های مگیری میزان شباهت بیناباندازه جهت

 :شوداز رابطه ذیل محاسبه می شود کهمی
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 LIBS های بینابی رامان ومقادیر میانگین شدت �̅�و  �̅�که 

باشد. این کمیت دارای های مختلف میمربوط به نمونه

 تربزرگمقادیر بین صفر تا یک بوده که هر چه مقدار آن 

های هر دو ماده بوده دهنده شباهت بیشتر بینابباشد، نشان

 دهد.ها را نشان میسختی شناسایی آن عمالًو 

 LIBS های رامان ونتایج محاسبه ضرایب همبستگی بیناب

( آورده 1چهار ترکیب فوق نسبت به یکدیگر در جدول )

 شده است.
  شدهمحاسبهمقادیر ضریب همبستگی : 1جدول 

مربوط  رنگو بدون  LIBS یینمانابیبمربوط به  خورده رنگنواحی 

 رامان است. یینمانابیببه 

PETN HMX RDX TNT  

005/0 178/0 090/0  TNT 

045/0 516/0  848/0 RDX 

473/0  384/0 651/0 HMX 

 473/0 860/0 754/0 PETN 

 

است بیشترین  شدهداده( نشان 1که در جدول ) طورهمان

LIBS (848/0 )های مقدار ضریب همبستگی برای داده

دهنده نشان عمالًبوده که  TNT و RDX یهانمونهمربوط به 

باشد. در مقابل ها با این روش میسختی شناسایی آن

باشد می HMXو  RDX( مربوط به 384/0) کمترین داده

. از دهدیمها را نشان که توانایی روش فوق در شناسایی آن

سوی دیگر بیشترین مقادیر ضریب همبستگی در بین 

( و 516/0) HMXو  RDXهای های رامان به نمونهداده

اختصاص دارد  PETN (005/0) و TNT ها بهرین آنکمت

 ها مانند مورد قبلی است.که تفسیر آن

های فوق سهولت و سختی شناسایی مواد با استفاده از روش

( نشان 4( در نمودار شکل )1) های جدولبر اساس داده

ی مشابه هاپژوهشروند نتایج این تحقیق با  است. شدهداده

استفاده از مواد با  لیبه دلتطابق خوبی داشته ولیکن 

های پیشین تطبیق درصدهای خلوص متنوع در پژوهش

 .]4[دقیق کمی وجود ندارد

 

 

استفاده از شناسایی مواد با سهولت و سختی :  4شکل

 های ضرایب همبستگیداده

 گیرینتیجه-4

های مواد بهتر نمونه و شناسایی در این تحقیق برای آنالیز

باشند، از ساختار مولکولی مشابه می ازنظرمنفجره که اغلب 

نمایی رامان و فروشکست القایی لیزری های بینابروش

منظور راهنمایی بهتر در انتخاب روش . بهه استدشاستفاده

. استفاده شدنمایی از ضریب همبستگی کارآمدتر بیناب

های مربوط به با استفاده از داده نشان داد که پژوهشنتایج 

 ،برای آنالیز هر جفت از مواد محاسبه ضریب همبستگی

 . تر استفاده کردتوان از روش مناسبمی
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لوژی و تحقیقاتی مانند سنتز شیمیایی، بیوتکنو های مختلفحوزهتراشه های میکروشاره کاربردهای بسیار مهمی در  -چکیده 

گیرند، یشاره مورد استفاده قرار مدارند. در میان مواد پلیمری متنوعی که برای ساخت ابزارهای میکروتکنولوژی شاره های اپتیکی 

بدلیل قیمت پایین، شفافیت و زیست سازگاری که به ویژه در کاربردهای بیولوژیکی مهم  (PMMA)  متاآکریالتمتیلپلیپلیمر 

 در تراشه میکروشاره در ساخت میکروکانال مهمباشد. میکروماشین کاری لیزری یکی از روش های می است، بیشتر مورد استفاده

 اندازه شکل و گردد کهمیایجاد ها کاری لیزری، آرایه ای از میکرو و نانوساختارها  در کفِ میکروکانال. بدنبال میکروماشین است

. در این مقاله، ساختارهای گذاردتاثیر ها بر بازده میکروکانال تواندمی .  این ساختارهابستگی داردبه پارامترهای تابش  هاآن

مورد مطالعه قرار گرفته  2COلیزر پالسی  با پس از تابش PMMAی سطح پلیمر ایجاد شده بر رو و میکروموجی میکروتخلخلی

 ( استفاده گردیده است. SEMاست. به منظور بررسی مورفولوژی سطح، قبل و بعد از تابش، از میکروسکوپ الکترونی پویشگر )

 ميکروكانال ساختار ميکروموجی، ،ساختار ميکروتخلخلی، 2COليزر پالسی  ،PMMAپليمر  -كليد واژه

Investigation of  The Formation of  Microporose and Microwave Structures 

on the PMMA Polymer Surface Following CO2 Pulsed Laser Irradiation 
 

Mitra Vesal 1, Sahar Sohrabi 1, Mohsen Montazeralghaem2, Hedieh Pazokian 2, Mahmoud Mollabashi 1 

1 Physics Department, Iran university of science and technology, Tehran, Iran 
2Photonics and Quantum Technologies research school, Nuclear Science & Technology Research Institute, 

Tehran, Iran 

 
Abstract- Microfluidics chips have gained important applications in many areas of the research, such as chemical synthesis, 

bio and optofluidic technologies. Among the various polymeric materials used for fabrication of the microfluidic devices, 

Polymethylmethacrylate (PMMA) is mostly used because of its low cost, transparency and biocompatibility which is important, 

especially for the biological applications. laser micromachining is one of the most important manufacturing methods used for 

fabrication of the microchannels. Following laser micromachining different micro and nano structures arrays may appear on 

the bottom of the microchannel depended on the irradiation parameters. Formation of these structures affects the total 

throughput of the microchannels. In this article, the formation of microporose  and microwave structures on the surface of 

PMMA polymer following pulsed CO2 laser irradiation  is studied.  Scanning electron microscopy (SEM) was used for the 

investigation of the surface morphology before and after irradiation. 

 
Keywords: PMMA polymer, pulsed CO2 laser, Microporose structure, Microwave structure, Microchannel 

 

ایجاد شده بر روی سطح پليمر  و ميکروموجی ساختارهای ميکروتخلخلیبررسی 

PMMA 2کنش با ليزر پالسی در برهمCO   

  1، محمود مالباشی2هدیه پازکیان، 2محسن منتظرالقائم، 1، سحر سهرابی1میترا وصال

 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران1

 فوتونیک و فناوری های کوانتومیشکده پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوه2
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 مقدمه -1

ایجاد توجه،  موارددر مبحث ساخت میکروشاره، یکی از 

های ایجاد شده با ساختارهای میکرو و نانو در سطح کانال

کاری لیزری است. این ساختارها تاثیر زیادی در بازده ماشین

میکروکانال دارند. از طرف دیگر این ساختارها تاثیر زیادی 

اد میکروکانال در برای ایج اسید درخورش  در تغییر میزان 

لیزر  های اصالح شده با تابش دارند.مواد به ویژه شیشه

-در صنعت میلیزری متداول و در دسترس ، 2COپالسی 

ارزان و  یاز جمله پلیمرها PMMAباشد. از طرفی پلیمر 

های میکروشاره است. جذب مناسب مهم برای ایجاد تراشه

شود عث میبا 2COموج مربوط به لیزر این پلیمر در طول

لیزر برای ایجاد میکروکانال کاری با که بتوان از میکروماشین

بدین منظور در این مقاله . روی آن استفاده کرد

در اثر  PMMAمیکروساختارهای ایجاد شده روی پلیمر 

دو پارامتر شاریدگی و تعداد پالسی و اثر  2COتابش با لیزر 

ن مورفولوژی ) که از جمله عوامل موثر در تعیی لیزر پالس

روی ابعاد و نوع  (، ]2و1[باشندناحیه تحت تابش می

ها مورد ساختارها و چگونگی ایجاد و نحوه تغییرات آن

  بررسی قرار گرفته است.

 آزمایش -2

 مواد -2-1

در این آزمایش از پلیمر پلی متیل متاکریالت با نام 

متر، استفاده گردیده سانتی 1با ضخامت  PMMAاختصاری 

 است.

 چيدمان آزمایشگاهی -2-2

تخلیه  با، نانومتر 9550با طول موج  2CO پالسیلیزر 

ژول و  3ماکزیمم انرژی هر پالس با  TEالکتریکی عرضی یا 

مورد ها برای تابش نمونه نانوثانیه، 100پهنای پالس 

. همچنین به منظور دستیابی به استفاده قرار گرفته است

 تانه کندگی پلیمر شاریدگی های بسیار باالتر ازآس

PMMA(1500 که جزء  مترسانتیبر  ژولمیلی ،)مربع

در چیدمان شرایط تابشی مدنظر در این تحقیق بوده است، 

)برای  مترسانتی 50 آزمایشگاهی از عدسی با فاصله کانونی

مربع( و  مترسانتیبر  ژولمیلی 10000شاریدگی های زیر 

 10000تر از برای شاریدگی های باال) مترسانتی 10

، استفاده شده است. به سبب مربع( مترسانتیبر  ژولمیلی

گوسی بودن شدت پرتو لیزر و به منظور جداسازی قسمت 

در چیدمان  مترسانتی 5/1مرکزی پرتو، حفره ای با قطر 

فوق بکارگرفته شده است. نور خروجی از لیزر پس از عبور 

ه فاصله آن از حفره وارد عدسی شده و سپس به نمونه ) ک

با عدسی، با توجه به میزان شاریدگی الزم در هر مرحله از 

 .کندمیبرخورد  گردد(می آزمایش، تنظیم

 اندازه گيری ابزار -2-3

دستگاه ژول متر  ازگیری انرژی ندازهابه منظور 

FieldMaster Coherent GS  دستگاه . شداستفاده

 یبرای بررس (،SEMمیکروسکوپ الکترونی روبشی )

ایجاد شده روی سطح ساختارهای  تغییرات مورفولوژی و 

 بعد از تابش مورد استفاده قرار گرفت.

 نتایج حاصله و بحث الزم -3

در این قسمت، قبل از شروع بررسی سطح و ریزساختارهای 

سطحی ایجاد شده  بر روی نمونه های تابش دیده در شرایط 

که عاری از  ،1قبل از تابش، در شکل  مختلف، تصویر نمونه

 باشد،میهرگونه ریزساختار )در ابعاد میکرو و نانومتری( 

 نمایش داده شده است. 

 

 
 

 

در این تحقیق، شرایط تابشی متفاوتی از نقطه نظر شاریدگی 

و تعداد پالس تابشی بر روی نمونه اعمال گردیده است. در 

ل شاریدگی های بسیار باالتر از آستانه کندگی پلیمر، شام

بر  ژولمیلی 12000و  8000، 4000ریدگی های شا

 قرار گرفته مربع، نمونه تنها تحت تابش تک پالس مترسانتی

پالس، تنها  100و  50باالتر شامل  های و در تعداد پالس

مربع، بررسی شده  مترسانتیژول برمیلی 2000شاریدگی 

شود، در می مشاهده 3و  2. همانطور که در شکل های است

 یدر مرکز ناحیه تابشتابش شاریدگی های فوق ، تمامی 

 قبل از تابش PMMAنمونه  SEMویر : تص1شکل
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، که در اینجا مترهایی با ابعاد میکرومنجر به ایجاد تخلل

   شده است. ،نامیمها را ساختارهای میکروتخلخلی میآن

 

   
                                                

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

های در شاریدگی که شودمیاهده مش 2تصاویر شکل  در

با افزایش  بسیار باالتر از آستانه کندگی، و با تابش تک پالس،

ها همزمان با افزایش تعداد میانگین اندازه تخلخلشاریدگی، 

ایجاد ناخالصی در پلیمرها حین . یابدکاهش میو تراکم آنها، 

است که باعث ایجاد فرایند ساخت از جمله عواملی

ها در اثر تابش با لیزر مختلف روی سطح آن ساختارهای

شود. این مسئله به دلیل وجود یک شاریدگی آستانه می

موج مورد استفاده در کندگی برای هر ماده با توجه به طول

باشد. با فرض وجود ناخالصی در پلیمر افزایش تابش می

توان ها با افزایش میزان شاریدگی را میچگالی تخلخل

سطح  واحد افزایش انرژی فرودی برمود که چنین توجیه ن

. شودمیها کندگی درصد بیشتری از ناخالصی باعث پلیمر

تواند دلیلی بر ها نیز میپراکندگی میکروتخلخلضمن آنکه 

از  باشد. تصادفی صورتوجود ناخالصی در نقاط مختلف و به

های تشکیل حوزه SEMطرف دیگر دقت در تصاویر 

های ایجاد شده روی کرومتری با اشکال شبیه به تخلخلمی

)مانند ناحیه مشخص  دهدسطح در اثر تابش را نشان می

. ایجاد استرس در پلیمر حین فرایند ساخت (2شکلشده در 

از دیگر عوامل مهم در ایجاد ساختار روی سطح است. با این 

نمونه قبل از تابش )شکل  SEMدر تصویر ها وجود این حوزه

های رسد حوزهشوند. بنابراین به نظر می( دیده نمی1

دلیل ایجاد میکرونی یا در حجم ماده وجود دارند و یا به

اند. ایجاد استرس در پلیمر حین فرایند تابش ایجاد شده

توان به عدم تحمل های میکرو در اثر تابش را نیز میسوراخ

-وبانفجاری بعد از ذاسترس در نقاطی از سطح و کندگی 

ها با در بررسی نحوه تغییر میکروتخلخل شدگی نسبت داد.

اول )وجود ناخالصی( بر حسب تعداد پالس  نظریهتوجه به 

)در شاریدگی ثابت و باالتر از آستانه کندگی(، آنچه قابل 

ین است میتوان بدان دست یافت، ا 3بیان است و از تصویر 

، موجب رها شدن تدریجی  نقاط که افزایش تعداد پالس

 ناخالصی سطح از قید نواحی اطرافشان، در طی چند مرحله،

و در واقع نقاط ناخالصی از سطح که به علت کمتر  گرددمی

بودن میزان ناخالصی و بیشتر بودن تقیدشان به نواحی 

های اولیه قادر به جدا شدن از سطح نبوده مجاور، در پالس

ها آزاد شده ز تابش هرپالس تدریجاً از این وابستگیاند، بعد ا

 های متوالی، از سطح کندهو در نهایت پس از برخورد پالس

های تابشی، . به همین علت با افزایش تعداد پالسشوندمی

یابد. این درحالیست که می ها نیز افزایشتعداد تخلخل

یش تعداد پالس های کوچکتر، برحسب افزاتعداد ریزحفره

کنند. مجموع این تغییرات  می لیزر، سیر نزولی را طی

موجب افزایش تراکم تخلخل در ناحیه تابش دیده با افزایش 

وجود  نظریه. از طرفی طبق گرددمی تعداد پالس تابشی،

های استرسی نیز افزایش چگالی ساختارها با توجه به حوزه

های توان به آزاد شدن بیشتر حوزهیافزایش تعداد پالس را م

طور که اشاره شد ساختارهای هماناسترسی نسبت داد. 

اند. با بررسی نواحی فوق در مرکز ناحیه تابش ایجاد شده

شکل مشاهده اطراف مرکز تابش ساختارهای موجی

تصویر میکروسکوپ الکترونی از   4. شکل گرددمی

تابش داده شده در ساختارهای ایجاد شده در اطراف ناحیه 

مربع) باالتر از  مترسانتیبر  ژولمیلی 2000شاریدگی 

 200و  100، 50آستانه کندگی( و در تعداد پالس های 

 .دهدمی را نشانپالس 

 الف
 ب

 ج

 د

 

 الف

 

 

 

 

 

 

 

 ب

 

اد شده روی سطح میکروتخلخل های ایج SEM: تصاویر 2شکل

PMMA  نانومتر با نرخ  9550پس از تابش تک پالس با طول موج

 12000و ج( 8000، ب( 4000: الف(هرتز و در شاریدگی 2تکرار 

 مربع مترسانتیبر  ژولیلیم

پس  PMMAمیکروتخلخل های ایجاد شده روی سطح  SEM: تصاویر 3شکل

 مترسانتیبر  ژولمیلی 2000یدگی نانومتر در شار 9550از تابش با طول موج 

 100و ب( 50هرتز و با تعداد پالس: الف( 1مربع با نرخ تکرار 
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ناحیه تابش ین آزمایش ساختارهای میکروموج در لبه در ا

 ایجاد در مبحثو نیز ناحیه متاثر از گرما ایجاد شدند. 

پریودیک یا موجی شکل، بصورت کلی دو دسته اختارهای س

، مطرح هستند. طبق یمتربا ابعاد نانومتری و میکرو ساختار

هایی در ابعاد ، دلیل ایجاد دسته اول)موجتحقیقات

نانومتری(، تداخل نور لیزر با نور پراکنده شده از سطح تحت 

ی ها عمود بر قطبش نور فرود. این گونه موج]3[تابش، است

مرتبه طول موج تابشی ها با و ابعاد آن گردندمی تشکیل

ها(، اما علت ایجاد دسته دوم)میکروموجمتناسب است. 

باشند. در واقع پس از تابش نور لیزر به می های حرارتیموج

به شدت باال  و اطراف آن نمونه، دمای ناحیه تحت تابش

. این ]4[آیندمی ذاب دررفته و مواد در آن ناحیه به حالت م

موضوع باعث برهم زدن تعادل گرمایی نمونه و در نتیجه 

ایجاد جریان همرفتی ) به منظور نزدیک شدن مجدد به 

همرفت  ،که اصطالحاً به آن،شودمیتعادل گرمایی( 

. هم چنین به علت دور شدن بسیار شودمی مارانگونی گفته

های ل گرمایی در ناحیه تحت تابش ، تنشزیاد ماده از تعاد

ایجاد و یا تابش  موجود در نمونه که حین فرآیند ساخت

و این موضوع باعث انتشار و  ]5[گردیده اند، آزاد شده 

 هدایت جریان همرفتی به سمت دیواره ناحیه تابش دیده

. در نهایت بعد از قطع شدن تابش، با انجماد مجدد، گرددمی

همانگونه که . گردندمی ها روی نمونه ایجادمیکروموجاین 

ژول میلی 2000در شاریدگی ، شودمی مشاهده 4در شکل

 PMMAمتر مربع که باالتر از آستانه کندگی بر سانتی

باشد، با افزایش تعداد پالس، شاهد کاهش پهنای عرضی می

نها بر حسب آ تگیو برجس ها و افزایش تراکممیکروموج

. هستیم های پلیمر نیز،کندگی الیهافزایش تعداد پالس و 

در واقع به دلیل افزایش امواج تولید شده بر اثر افزایش تعداد 

پالس و برخورد این امواج به یکدیگر و فشرده شدن آنها در 

ناحیه کناره حفره، تراکم این ساختارها با افزایش تعداد 

ین موضوع موجب کاهش پهنای عرضی پالس زیاد شده و ا

به علت ثابت بودن حجم ماده مذاب شود که می هامیکروموج

، منجر به افزایش ارتفاع و حمل شده توسط یک موج

 گرددها میبرجستگی میکروموج

 نتيجه گيری -4

نانومتر  9550با طول موج  PMMAرتودهی سطح پلیمر پ

 های میکروتخلخلیمنجر به ایجاد ساختار 2COلیزر پالسی 

در مرکز و ساختارهای میکروموج در اطراف ناحیه تابشی 

ای هتعداد و تراکم این ساختارها که در شاریدگی .میشود

پدیدار می گردد، با افزایش  باالتر از آستانه کندگی پلیمر

 ها کاهششاریدگی، افزایش یافته و میانگین اندازه تخلخل

ها، در ر کلی ابعاد این سوراخاین درحالیست که بطویابد. می

ها بر حسب تغییر رفتار تخلخل باشد.می ابعاد میکرومتری

ها بر حسب تغییرات در تعداد پالس نیز همانند رفتار آن

و با افزایش تعداد پالس، تعداد تخلخل ها بوده  شاریدگی

افزایش می یابد که این موضوع باعث کاهش میانگین اندازه 

 ی ایجاد شده بر روی سطح می گردد.میکروتخلخل ها
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پس از  PMMAمیکروموج های ایجاد شده روی سطح  SEM: تصاویر 4شکل 

 مترسانتیبر  ژولمیلی 2000نانومتر در شاریدگی  9550تابش با طول موج 

 200و ج(  100، ب( 50هرتز و با تعداد پالس: الف( 1یدگی مربع با نرخ شار
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های اخیر دریاچه با چالش در دهههای فوق شور در جهان است. دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران یکی از بزرگترین دریاچه –چکیده 

است که باعث  خشک شده ٪۸۸میالدی، سطح دریاچه به میزان تقریبا  ۱۹۹۵در مقایسه با سال جدی خشک شدن مواجه بوده است. 

که باد تواند مقادیر قابل توجهی از هواویزها )غبار و نمک( را در هنگامیمیاز نمک در اطراف دریاچه شده است و وجود آمدن بستری به

میه استفاده جو دریاچه اروکالیپسو برای بررسی تغییرات فصلی هواویزهای  لیدار فضابردهای ما از داده. وزد به منطقه پراکنده کندمی

در طول موج که را ( AODتیکی هواویزها )پ( و عمق اIABکنیم. برای این منظور، پارامترهای اپتیکی انتگرال پس پراکندگی میرا شده )می

یک تمایز قابل توجه بین هواویزهای جو دریاچه ارومیه از اطراف  ،AODو  IABمقادیر روزانه کنیم. انتخاب میاند محاسبه شدهنانومتر  ۵۳۲

 .شودمشاهده میدریاچه درفصل تابستان برای جو  AODبیشترین میانگین مقدار همچنین  د.ندهنشان میویژه در فصل تابستان به آن 

این ذرات مقادیر باالتر ضریب پس پراکندگی برای و در فصل تابستان نمک در جو دریاچه  ذراتافزایش میزان دلیل تواند بهمیاین نتایج 

 غبار باشد. هواویزهاینسبت به 

  نمک ذراتعمق اپتيکی، پس پراکندگی، ، کاليپسو، هواویزدریاچه اروميه،  -کليد واژه

Investigation of Atmospheric Aerosols Over the Urmia Lake using 

CALIPSO space-borne Lidar 
 

Fatemeh Ghomashi1 and Hamid R. Khalesifard1 

1 Department of Physics and Center for Research in Climate Change and Global Warming, Institute for 

Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran 

 

Abstract- The Urmia Lake in Northwest Iran is one of the largest permanent hypersaline lakes in the world. In recent decades, 

the lake suffers from a severe drought scenario. Comparing to the year 1995, the lake area has been dried by around 88% and 

this left a bed of salt around the lake and it can disperse significant amount of aerosols (dust and salt) into the atmosphere while 

the wind is blowing in the region. We use the recordings of the CALIPSO satellite to investigate the seasonal variations of 

atmospheric aerosols over the lake. For this purpose, we select integrated attenuated backscatter (IAB) and aerosol optical 

depth (AOD) that calculated for 532 nm. Daily values of IAB and AOD, show a significant distinction between aerosols over 

the Urmia Lake from its environs, especially during summer season. Also, the highest average amount of AOD for lake 

atmosphere observes during the summer season. These results can be attributed to an increase in the amount of salt particles in 

the lake atmosphere in summer and higher amounts of backscattering coefficient for salt particle relative to dust aerosol. 

Keywords: Urmia Lake, CALIPSO, aerosol, optical depth, backscattering, salt particles.

 

کالیپسو مطالعه ذرات معلق جوی بر روی دریاچه ارومیه با استفاده از لیدار فضابرد 

(CALIPSO)   

 ۱فردحميدرضا خالصی و ۱فاطمه قماشی

 دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان، زنجان دانشکده فيزیک و پژوهشکده تغيير اقليم و گرمایش زمين،.۱
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 مقدمه -۱

بزرگترین ی ایران، یکی از دریاچه اروميه در شمال غرب

دریاچه در های فوق شور در جهان و بزرگترین دریاچه

 ۱99۵از سال  های گذشته )تقریباًخاورميانه است. در دهه

در ای )طور قابل مالحظههميالدی( تراز آب دریاچه اروميه ب

متر( کاهش یافته است و سطح متوسط آب دریاچه  8 حدود

نتایج خشک  یکی از .[1,2] کاهش یافته است 88 ٪ تقریباً

که به  های نمک استشدن دریاچه اروميه، توليد طوفان

های کشاورزی توانند به زمينهنگام وزش بادهای قوی می

در این ما . [3,4] و مسکونی اطراف دریاچه پراکنده شوند

هواویزهای جو دریاچه اروميه و اطراف به بررسی  ،مطالعه

-انتگرال پسهای اپتيکی این هواویزها شامل گیآن و ویژ

 هاعمق اپتيکی هواویز و (IABپراکندگی ميرا شده )

(AOD با استفاده از ،)های ليدار فضابرد کاليپسو داده

(CALIPSO از ) می ميالدی 20۱۵تا  2006سال-

 هاییگيریفراهم آوردن اندازهکاليپسو موریت مأ .پردازیم

-کند تا نقش هواویزها و ابرها در شکلاست که کمک می

 . [5] تر درک شودآب و هوا بهتر و ملموسگيری 

 گیریهای اندازهها و روشی دادهمجموعه -۲ 

در این مطالعه برای بررسی ميزان و نوع هواویزهای جو ما 

دریاچه اروميه و اطراف آن، به ترتيب از پارامترهای عمق 

را ـدگی ميـپراکنگرال پسـ( و انتAODزها )ـکی هواویـاپتي

 CALIPSO 5-kmهای موعه دادهـ( از مجIABشده )

Aerosol Profile Product (Level 2, Version 3)  در طول

عمق . کنيممیميالدی استفاده  20۱۵تا  2006های سال

به عنوان معياری از ميزان  (𝜏𝑝 یا  AODاپتيکی هواویزها )

 صورتو به [6]شود یزها در جو زمين در نظر گرفته میهواو

 ذرات )جذب و پراکندگی(  ضریب خاموشیگيری از انتگرال

(𝛼𝑝)  از باالی جو تا سطح زمين در طول در یک ستون قائم

( نشان داده 1شود که با رابطه )تعریف  مینانومتر  ۵32موج 

 .شده است

  𝜏𝑝(𝑧) = ∫ 𝛼𝑝(𝑧)𝑑𝑧
𝑧𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑧𝑡𝑜𝑝

                        (1) 

 ،ی جو دریاچهکه برای بررسی نوع هواویزهاپارامتر بعدی 

ذرات  پراکندگی ميرا شدهانتگرال پس، کنيممیاستفاده 

(IAB  یا�́�)  پراکندگی گيری از ضریب پسانتگرال اب کهاست

از باالی جو تا سطح در یک ستون قائم ( ˊ𝛽)ذرات ميرا شده 

رابطه  که با آیدمیدست هبنانومتر  ۵32زمين در طول موج 

 .[7] نشان داده شده است( 2)

�́�(z) = ∫ 𝛽ˊ(𝑧)𝑑𝑧
𝑧𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑧𝑡𝑜𝑝

                          (2) 

 نتایج و بحث -۳ 

مسيرهای ی منطقه مورد مطالعه و محدوده( 1در شکل )

 دریاچه اروميه و اطراف آنروی از  ی کاليپسوعبور ماهواره

ترتيب با خطوط قرمز و آبی نشان داده شده بهدر روز و شب 

 .[5] روز است ۱6این مسيرها، ی تکرار هر یک از است. دوره

طور جداگانه بهرا شب و روز  در این مطالعه مسيرهایما 

با هم و همه را ، یعنی همه مسيرهای شب کنيممیمقایسه 

رنگ در شکل  .گيریممینظر در نيز باهم را مسيرهای روز 

 ز سطح دریا است که در گوشه پائينهنده ارتفاع ادنشان( 1)

 .ایمآورده را اطالعات مربوط به رنگ ،سمت راست شکل

 

(. مسیرهای عبور کالیپسو از روی دریاچه و اطراف آن. خطوط آبی، 1شکل )

دهد.مسیرهای شب و خطوط قرمز، مسیرهای روز عبور کالیپسو را نشان می  

تر هواویزهای جو دریاچه اروميه از به منظور بررسی دقيق

( و Upبه دو بخش باال )را ليپسو اطراف آن، هر مسير کا

 و برای هر مسير نيز، کنيممیبندی ( تقسيمDownپائين )

ميزان و  يمتا بتوان کنيممیبا هم مقایسه را این دو بخش 

. در شکل کنيمنوع ذرات را در هر دو بخش با هم مقایسه 

بندی برای مسير عبور کاليپسو در شب از ( این تقسيم2)

، طول برای سایر مسيرهاروی دریاچه نشان داده شده است. 

 به یک اندازه یکسان انتخاب شده است. Downو  Upبخش 
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2شکل ) بندی این (. مسیر عبور کالیپسو در شب از روی دریاچه ارومیه و تقسیم

Upمسیر به دو بخش  و   Down. 

 IABو  AODادیر روازنه پارامترهای مقما در این بررسی، 

در  CALIPSO level 2 Aerosol Profileهای از دادهرا 

-اندازه  (20۱۵تا دسامبر  2006سال )ژوئن  ۱0مدت زمان 

را نانومتر  ۵32در  AODميانگين فصلی . کنيممیگيری 

مربوط به هر  Upدر بخش برای سه مسير شب کاليپسو 

برای  AOD. نمودار تغييرات فصلی کنيممیمسير محاسبه 

( و SON(، پائيز )JJA(، تابستان )MAMفصل بهار ) ۴

مسير عبوری ( آورده شده است. 3در شکل )( DJFزمستان )

، مسير عبوری از روی دریاچه با Westاز غرب دریاچه با 

Center  و مسير عبوری از شرق دریاچه باEast گذاری نام

 شده است.

 

3شکل ) تغییرات فصلی (.  AOD مسیر عبور کالیپسو در برای سه   غرب، مرکز  

.۲۰۱۵تا  ۲۰۰۶ هایو شرق دریاچه ارومیه در شب در طول سال  

ميانگين مقدار  نشان داده شده استگونه که در شکل همان

مسير عبور کاليپسو از روی دریاچه برای  AODفصلی 

ائيز و های تابستان، پدر فصل (، رنگ سبزCenterاروميه )

دو مسير کاليپسو در غرب مقدار آن برای زمستان بيشتر از 

و شرق دریاچه است. عالوه بر این، مقدار ميانگين فصلی 

AOD  بيشترین مقدار را در فصل تابستان  مسير اینبرای

 AODدهد که ميزان هواویزهای این نتایج نشان میدارد. 

بيشتر  Eastو  Westنسبت به دو مسير  Centerبرای مسير 

دليل وجود هواویزهای نمک برای مسير تواند بهاست که می

Center کند، باشد. همچنين که از روی دریاچه عبور می

ميزان این هواویزها در فصل تابستان به بيشينه مقدار خود 

نمک دریاچه اروميه  ذراتتوان نتيجه گرفت رسد که میمی

 یاچه دارد.در فصل تابستان بيشترین مقدار را در جو در

بر را  AOD، نمودارهای مقادیر روزانه ی بررسیادامهدر ما 

نانومتر برای هر کدام از  ۵32در طول موج  IABحسب 

مسيرهای عبور کاليپسو در شب در غرب دریاچه اروميه 

(west night track( روی دریاچه ،)center night track )

ستان در فصل تاب (،east night trackو شرق دریاچه )

(JJA) طور بهميالدی  20۱۵تا  2006های در طول سال

و مقادیر پارامترهای ذکر شده در دو  کنيممیجداگانه رسم 

ترتيب آبی و قرمز با دو رنگ بهرا  Downو  Upبخش 

ها در راستای . طول هر یک از مستطيلکنيممیمشخص 

انحراف معيار مقادیر دو برابر دهنده در شکل نشان xمحور 

دو برابر دهنده نشان yاست و در راستای محور  IABروزانه 

های قرمز و است. دایره  AODانحراف معيار مقادیر روزانه 

-های قرمز و آبی، نشانآبی در مرکز هر کدام از مستطيل

رسم  AODو  IABدهنده مقدار ميانگين تمام مقادیر روزانه 

 است. (4)شده در شکل 

پراکندگی مقادیر که کنيم مالحظه می (4)شکل  وجه به با ت

IAB  برای مسيرcenter night track  شکل(4b)،  که از

گذرد نسبت به دو مسير دیگر بيشتر است. روی دریاچه می

در بخش  IABاز طرف دیگر یک تمایز آشکار بين مقادیر 

Up  وDown  این مسير وجود دارد و ميانگين مقادیر برای

IAB  در بخشUp  بيشتر ازDown  .این تمایز آشکار است

باشد.  Downو  Upدليل تفاوت نوع ذرات بخش تواند بهمی

قرار دارد و نوع ذرات ی دریاچه در محدوده Upبخش  چون

 IABدر این بخش شامل ذرات نمک است. مقادیر بزرگتر 

 تواند در نتيجه باال بودنمی Downنسبت به  Upدر بخش 
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نمک نسبت به پراکندگی ميرا شده برای ذرات ضریب پس

 دیگر ذرات در جو پائين دریاچه باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -4 

برای مسير عبور کاليپسو از  AOD فصلی مقدار ميانگين

يز و زمستان، های تابستان، پائروی دریاچه اروميه در فصل

مقادیر باالتری نسبت به مسيرهای غرب و شرق دریاچه 

-دارد. این مقدار در فصل تابستان به بيشينه مقدار خود می

دهنده وجود ذرات نمک در تواند نشانرسد. این نتایج می

باالتری  AODکه باعث ثبت مقدار جو دریاچه اروميه باشد 

-دیگر مسيرها میبرای این مسير عبور کاليپسو نسبت به 

شود. همچنين ذرات نمک در فصل تابستان بيشترین مقدار 

بر  AODدر نمودار مقادیر روزانه را در جو دریاچه دارند. 

در  IAB، تمایز آشکار ميانگين مقادیر روزانه IABحسب 

فصل تابستان برای مسير عبور کاليپسو از روی دریاچه 

 Downو  Upبخش  دليل تفاوت نوع ذراتتواند بهاروميه می

ی دریاچه قرار دارد و نوع در محدوده Upباشد. چون بخش 

ذرات در این بخش شامل ذرات نمک است. مقادیر بزرگتر 

IAB  در بخشUp  نسبت بهDown تواند در نتيجه باال می

پراکندگی ميرا شده برای ذرات نمک بودن ضریب پس

 نسبت به دیگر ذرات در جو پائين دریاچه باشد.

 

 سپاسگزاری
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4شکل  مقادیر روزانه .  AOD بر حسب   IAB در فصل تابستان )  JJA)   در

( a کالیپسو در شب در عبور برای مسیرهای ۲۰۱۵تا  ۲۰۰۶های طول سال

west night trackغرب دریاچه ) )، b( روی دریاچه )center night 
track و )c( شرق دریاچه )east night track های آبی و قرمز مستطیل (.

انحراف معیار مقادیر دو برابر ی دهندهنشان AOD و   IAB در بخش   Up و  

Down است.   

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


  

381 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

 در ناحیه فعال یکوانتومادیر مختلف درصد آلومینیوم و تغییر عرض چاه قبا بکارگیری م  AlGaAs رسانانیملیزرهای  طراحی در –چکیده 

در عین حال عملکرد لیزر در شرایط بهینه در هر طول موج خاص به درصد د. هم نمومیتوان عملکرد لیزر را در طول موجهای مختلف فرا

بهینه معیار  شد. بررسی نانومتر  800برای طول موج بهینه این مقاله ساختار لیزر  درمعینی از الومینیم و عرض چاه مشخصی وابسته است.  

عملی مواد  رشددودیتهای گردید. در این بهینه سازی مح ترین جریان آستانه تعیینو کم بر اساس دست یابی به باالترین توان سازی

نانومتر و درصد موالر  10چاه کوانتمی عرض بهترین نانومتر  800برای طول موج  و آستانه تخریب اپتیکی لیزر در نظر گرفته شد.رسانا نیم

 میلی وات حاصل شد. 2450پر و توانی در حدود میلی آم 545ستانه آجریان  ،پیشنهادیبرای مقدار آلومینیوم تعیین شد. در لیزر  085/0

 آلومينيوم، جریان آستانه مقدار چاه کوانتومی، عرض چاه، رسانا، ليزر نيم -کليد واژه

Optimization of AlGaAs-QWs for high Power Diode lasers at 800nm 
 

Seyed Peyman Abbasi, Mitra Goudarzi, Mohammad Hosien Mahdieh 

Physics Faculty Iranian university science and technology, Narmak, Tehran, Iran 

 

Abstract- In designing an AlGaAs diode laser, by selecting different aluminum content and varying quantum well width as 

active layer. The laser can be operated in optimum condition in any specific wavelength, if optimum values for aluminum 

content and well width are selected. In this paper, the optimum conditions for laser diode operating at 800nm was investigated. 

The maximum optical power and minimum threshold current are criterions for optimization process. In our design, the practical 

semiconductor material growth limitations and optical damage threshold were considered. Finally the optimum quantum well 

width and aluminum content were found to be 10 nm and 0.085, respectively. In such condition, the threshold current of 545mA 

and optical power of 2450mW can be achieved. 

 

Keywords: Semiconductor Laser, Quantum Well, Well Thickness, Al Content, Threshold Current.

 

   نانومتر پرتوان 800 رسانانیمبرای لیزرهای  AlGaAsسازی چاه کوانتومی بهینه

 محمد حسين مهدیهو  ميترا گودرزی، سيد پيمان عباسی

 دانشکده فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
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 مقدمه -1

کاربرد گسترده ای در دمش ليزرهای  رسانانيمليزرهای 

د. همچنين این ليزر ها به عنوان یک منبع نحالت جامد دار

نوری مناسب در برخی صنایع نظير صنعت فرآوری مواد 

در تمامی این  بطور مستقيم مورد استفاده قرار می گيرند.

کاربردها دستيابی به توان باال، بازده باال و کيفيت پرتوی 

 .[1مناسب مطلوب است ]

، از ساختار کاواک اپتيکی رسانانيمامروزه در اکثر ليزرهای 

بزرگ یا ساختار محصورسازی مجزا جهت طراحی الیه های 

ی کوانتومموجبر و غالف، و همچنين از ساختارهای چاه 

  .[2الیه فعال استفاده می شود]جهت طراحی 

های ليزرساختار  درچاه کوانتومی از مزایای استفاده از 

تغييرات کم جریان ستانه کمتر، آتوان به جریان می رسانانيم

بهره کوک پذیری طول موج خروجی، توان ، ستانه با دماآ

، مصرف توان الکتریکی کمتر و توان طيف باریکتر بهره، باالتر

   .[3] تر اشاره نمودخروجی باال

تراز های انرژی در چاه کوانتومی به صورت پله ای تغيير 

در نتيجه انرژی گسيل شده حاصل از  .(1)شکل ميکنند

 باند ظرفيت بهچاه کوانتومی باند رسانش انتقال الکترون از 

 :[4] (1)شکلبرابر است با 

(1)        𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
= 𝐸𝑔 +  

ℎ2

8𝐿2 (
1

𝑚𝑒
+

1

𝑚ℎ
) 

به ترتيب انرژی و طول موج پرتو ليزر توليد شده،  𝜆و  𝐸که 

ℎ   ،ثابت پالنک𝑐 ی فوتون ژسرعت نور در خال است. انر

، انرژی پایه الکترون و حفره 𝐸𝑔−𝑄𝑊انرژی گاف ماده  شامل

نشان  𝐸1ℎو  𝐸1𝑛ی است که به ترتيب با کوانتومدر چاه 

ی)ضخامت کوانتومعرض چاه  𝐿رابطه باال، در شود. داده می

به ترتيب جرم موثر الکترون  𝑚ℎو  𝑚𝑒ناحيه فعال ليزر(، 

انرژی گاف  𝐸𝑔−𝑊𝐺 ، 1. در شکل و حفره در ماده چاه است

 ماده موجبر است. 

 
ی کوانتومچاه ساختار طرحواره از  :1شکل  AlGaAs 

های رسانا و طراحی الیهبرای تعيين ساختار ليزر نيم

توان به طول ض چاه و ماده میاپيتکسی شده با انتخاب عر

انتخاب ماده دارای موج خروجی مورد نظر دست یافت. 

ضریب  دیتهایی همچون گاف انرژی پایينتر از موجبر ،محدو

تنش قابل قبول با الیه موجبر  و شکست باالتر از موجبر

تنش الیه فعال با الیه موجبر حاصل از عدم  .[5و4]است

 .[6]انطباق شبکه است

بر حسب مقدار موالر  𝐴𝑙𝑥𝐺𝑎1−𝑥𝐴𝑠مقدار گاف انرژی 

 : [4]برابر است با 5/0آلومينيوم برای مقادیر کمتر از 

(2     )𝐸𝑔 = 1.42 + 1.23𝑥 + 0.2𝑥2 (𝑒𝑉)  𝑥 ≤ 0.5 

رسانا از های مختلف ليزر نيممقدار تنش ایجاد شده در الیه 

 مقدارهای مذکور است. مهمترین مسائل عملی رشد الیه

از تفاوت ثابت شبکه در دو الیه  تنش مابين دو الیه انتخابی 

نشان داده   𝑎𝑊𝐺و   𝑎𝑄𝑊ی و موجبر که با کوانتومچاه 

 :[7و6]آیدشود با رابطه زیر بدست میمی

(3 )                            𝜖 =
𝑎𝑄𝑊−𝑎𝑊𝐺

𝑎𝑄𝑊

 

بازه انتخابی مقدار موالر مجاز آلومينيوم  ،در تحقيق حاضر 

با توجه به محدودیت رشد چاه کوانتومی ماده برای انتخاب 

عدم تطبيق برای های اپيتکسی شده از نظر مقدار مجاز الیه

. مقدار مجاز برای عدم تطبيق شبکه شودشبکه انتخاب می

در ازای هر مقدار درصد موالر سپس . است 02/0کمتر از 

ی) ضخامت ناحيه فعال( کوانتوممقدار عرض چاه وم، آلوميني

. نهایتًا شودمینانومتر( تعيين  800برای طول موج هدف )

بهينه ترین مقادیر انتخاب شده و توان نهایی ليزر طراحی 

 گردد. شده محاسبه می

 ساختار لیزر -2

 1000ليزر در نظر گرفته شده با ابعاد هندسی: طول کاواک 

 120ميکرون، ضخامت تراشه  500ميکرون، عرض تراشه 

ميکرون مطابق  100ميکرون و عرض نوار تزریق جریان 

رشد داده  الیه های در نظر گرفته شده و مشخصات  2شکل

 .استآمده  1جدول  درشده 

 

 
)راستای خروجی پرتو محور رسانانیم: لیزر 2شکل  X است.(   
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رسانانیمهای رشد داده شده لیزر : الیه1جدول   

Cap layer: p-GaAs  200nm    
p-cladding layer: p-Al0.5Ga0.5As 500nm    
p-waveguide: p-Al0.3Ga0.7As  500nm    
Active layer QW: AlxGa1-x As   L(nm)    

n-waveguide: n-Al0.3Ga0.7As 500nm    
n-cladding layer: n-Al0.3Ga0.7As   500nm    
Substrate: GaAs  

 

 یکوانتومسازی چاه بهینه  -3

 ، لبه باند انرژی الکترون و حفرهدو فاصله ی، کوانتومچاه  در

تعيين کننده طول موج است. فاصله لبه باند وابسته به ماده 

محدوده مجاز تغييرات ماده جهت رشد ناحيه فعال است که 

اپيتکسی با توجه به ماده موجبر و مقدار تنش دو ماده و 

لبه باند انرژی الکترون و  فاصله .عرض چاه  تعيين ميگردد

 ان داده شده است. شن 3حفره در شکل

 
: لبه باند الکترون و حفره در موالرهای مختلف آلومینیوم در    3شکل 

AlxGa1-x As    برای چاه کوانتومی10 نانومتر در محدوده مجاز تنش عدم 

 انطباق

پيداست در بازه نشان داده شده  3همانطور که از شکل 

در حد )محور افقی باالی نمودار(  دار عدم تطبيق شبکه مق

است که بازه  %6مجاز است و تغييرات باند حفره در حدود 

نانومتر را  810تا  790مناسبی را برای انتخاب طول موج از 

تغييرات طول موج بر حسب عرض چاه و  کند. فراهم می

که همانگونه نشان داده شده است.  4مقدار موالر در شکل 

شود با افزایش عرض چاه و کاهش موالر مشاهده می

. لذا با موازنه بين است آلومينيوم طول موج افزایش یافته

عرض چاه و موالر آلومينيوم در مقادیر مختلف می توان 

که با کاهش عرض طول موج مورد نظر را بدست آورد بطوری

ه فاصلچاه، تراز انرژی پایه افزایش یافته برای ثابت ماندن 

، انرژی گاف ماده می دو لبه باند انرژی الکترون و حفره

بایستی کاهش یابد و این به معنای کاهش درصد موالر 

ی کوانتوممربوط به چاه  Asx -1GaxAlآلومينيوم در ماده 

 خواهد بود

 

: تغییرات طول موج گسیل شده از ناحیه فعال برای درصد متغیر آلومینیوم 4شکل 

 برای چاه کوانتومی10 نانومتر)خط ممتد آبی  AlxGa1-x Asدر ماده فعال

رنگ( و  تغییرات طول موج گسیل شده از ناحیه فعال برای عرض  چاه کوانتومی 

متغیر در درصد آلومینیوم 0/085 )خط منقطع قرمز رنگ( در محدوده مجاز تنش 

 .عدم انطباق

هایی مقادیر متناظر موالر آلومينيوم و عرض چاه  5شکل 

دهند. همانگونه نانومتر را نتيجه می 800طول موج  است که

شود نرخ افزایش موالر الومينيوم به نرخ که مشاهده می

نانومتر  10افزایش عرض چاه  برای چاههای بزرگتر از 

برای بهينه سازی مقادیر موالر آلومينيوم  کاهش می یابد.

برای ماده و عرض چاه کوانتومی زوجهای حاصل از نمودار 

در شرایط ليزر ذکر شده دو پارامتر توان اپتيکی  5شکل 

آمپر و جریان آستانه در شبيه  1نهایی در جریان کاری 

به روش انتشار  شبيه سازی سازی مورد توجه قرار گرفتند.

 [.8انجام شد] RSoftبا نرم افزار  موج

 

-AlxGa1شکل 5: زوج مقادیر متناظر موالرهای مختلف آلومینیوم در ماده فعال 

x As و عرض چاه کوانتومی که پرتو 800 نانومتر گسیل میکنند. این زوجها 

ر آلومینیوم و عرض مقدا 10اند بطور مثال برای زوج شماره شماره گذاری شده

نانومتر است. 15و  9%چاه به ترتیب   

ارائه  برای هر مقدار متناظر )ستانه آتوان اپتيکی و جریان 

نشان داده شده است. همانگونه  6در شکل  (5در شکل  شده

برای مقدار آلومينيوم   5/8% شود در مقدارکه مشاهده می

نانومتر برای عرض چاه مقدار توان بيشينه و مقدار  10و 

http://www.opsi.ir/
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می توان برای بنابراین ستانه کمينه شده است. آجریان 

مقادیر فوق را بعنوان بهينه  ،ساختار الیه های ذکر شده

 در نظر گرفت.  ترین مقادیر

 
آمپر)رنگ ابی( و جریان استانه )رنگ 1در جریان  بهینهتوان اپتیکی : 6شکل 

 800برای طول موج  قرمز( برای مقادیر متناظر موالر آلومینیوم و عرض چاه
 نانومتر.

 10ی کوانتومبا اعداد بدست آمده ناحيه فعال ليزر چاه 

که مابين  گرددتعيين می As0.915Ga0.085Alنانومتری از 

ساندویچ شده است. تراشه فوق  As0.7Ga0.3Alموجبری از 

در شرایط ذکر شده در بخش ساختار ليزر با دو آینه عقب 

، با خنک کاری توسط هيت سينک مسی  %5و  %95و جلو 

 300و در دمای محيط  W/Kcm3 با ضریب هدایت حرارتی

محدودیت افزایش توان کلوین شبيه سازی شده است. 

( در COMDها )بوسيله آستانه تخریب اپتيکی آینه اپتيکی

گردد. این آستانه  با توجه طول موج گسيلی ليزر تعيين می

در حدود  Asx -1GaxAl  نانومتر برای ماده 800به طول موج 
2MW/cm6-8  [9]گزارش شده است  . 

ليزر طراحی مشخصات الکترواپتيکی حاصل از شبيه سازی 

 در ليزر طراحی شدهشده است.  نشان داده 7در شکل شده 

 بازده تواننسبت  و %58 ، بازده ليزر mA545جریان آستانه 

با توجه به محدودیت  است. W/A12/1جریان برابر با  به

 mW2450برابر با توان نهایی ، هاآینه تخریب اپتيکی آستانه

 . قابل حصول است mA2500 کاریجریان  در

 

-شامل نمودار توان طراحی شدهلیزر : مشخصات الکترواپتیکی 7شکل 

خط نقطه ) بازده-آبی( و جریانخط ممتد ) ولتاژ-قرمز(، جریاننقطه چین جریان)
 سبز(

  نتیجه گیری -4

برای گسيل پرتو  AlGaAsمی ودر این تحقيق چاه کوانت

رسانا با موجبر پهن بهينه شد. نشان نانومتر از ليزر نيم 800

داده شد که بيشترین توان اپتيکی و کمترین جریان آستانه 

حاصل  nm 10با عرض  As0.915Ga0.085Alبا چاه کوانتمی 

ستانه آتوان با توجه به محدودیت شود. در این ليزر میمی

 را بدست آورد.  mW2450توان   AlGaAsتخریب ماده 

 مراجع

[1] A. Malag, E. Dabrowska, M. Teodorczyk, G. Sobczak, 

A. Kozłowska, and J. Kalbarczyk, “Asymmetric 

Heterostructure With Reduced Distance from Active Region 

to Heatsink for 810-nm Range High-Power Laser Diodes”, 

IEEE Journal Of Quantum Electronics, Vol. 48, No. 4, pp. 
465-471, 2012 

[2] B. S. Ryvkin and E. A. Avrutin, “Asymmetric, 

nonbroadened large optical cavity waveguide structures for 
high-power long-wavelength semiconductor lasers”, 

Journal Of Applied Physics, Vol. 97, No. 6, pp. 123103-6, 
2005. 

[3] Peter. S. Zory, Quantum Well Lasers, Academic Press, 1993 

[4] Mroziewicz, B., Bugajski, M. and Nakwaski, W., Physics of 
Semiconductor Lasers, North Holland Publication, 1991 

[5] H. Wenzel1, G. Erbert, F. Bugge, A. Knauer, J. Maege, J. 

Sebastian, R. Staske, K. Vogel, G. Tränkle, “Optimization 
of GaAsP-QWs for High Power Diode Lasers at 800 nm” 

SPIE Vol. 3947, 2000.  

[6] Gotz Erbert, F.Bugge, A. Knauer, J. Sebastian, A. Thies, 
Hans Wenzel, M. Weyers, and G. Trankle, “High-Power 

Tensile-Strained GaAsP–AlGaAs Quantum-Well Lasers 

Emitting Between 715 and 790 nm”, IEEE Journal of 
Selected Topics in Quantum Electronics, Vol5, 1999 

[7] S. Adachi, Properties of Aluminum Gallium Arsenide, S. 

Adachi, p. 87, INSPEC Press, 1993. 
[8] Synopsys, Inc, [RSoft LaserMOD v2013.12 User Guide], 

optics.synopsys.com, (2013). 

[9] D. Botez, “High-Power Al-free Coherent and Incoherent 

Diode Lasers “ , IEEE Journal Of Quantum Electronics, 

1998 

 
 
 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=2944
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=2944


  

385 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

 شدهری پیرامون تاثیرات دما بر روی یک ساختار بلور فونونی دو بعدی از نوع جامد/جامد انجام در این مقاله، یک تحقیق تئو -چکیده 

ی در )رزین( است که در یک بستر از جنس تنگستن که دارای ابعادمربعی ستون هایی از جنس ایپاکسی  که متشکل از چیدمان است

ولتراسونیک بر پایه بلور های فونونی دو بعدی به صورت تئوری مورد باشد قرار گرفته اند. همچنین، یک سوئیچ امیکرومتر می مقیاس

ن تنطیم پذیری موقعیت فرکانسی و ا. برای این حالت، با استفاده از تحلیل ساختار باند به روش المان محدود امکگرفته استبررسی قرار 

)رزین( با ساختار متناوب تنگستن/ایپاکسی برای عددی نتایج .شده استپهنای ساختار باند بلور فونونی در مقیاس مگاهرتز نشان داده 

به  C 35°به   C 25°موقعیت فرکانسی و پهنای شکاف باند وابستگی شدید به دما دارند و با تغییر دما از  دهد کهشبکه مربعی نشان می

کند که ساختار برای ه اثبات میشوند. وابستگی شدید به دما و متناوب بودن بلور فونونی طراحی شدصورت مشخصی دچار تغییر می

باشد. لذا با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی و محاسبات انجام شده یک سوئیچ اولتراسونیک طراحی یک سوئیچ حرارتی مناسب می

 .شده استدر دمای اتاق گزارش  f=1.48MHzبرای فرکانس  1×2

 .ناحيه بریليون فونونی، خواص االستيک، سوئيچ،ور المان محدود، اولتراسونيک، بلاثرات دمایی،  -کليد واژه

An ultrasonic 1×2 switch based on thermally tuned two-dimensional 

solid/solid phononic crystals 

        Mehran alinejad Naini, Ali Bahrami 

Optoelectronics and Nanophotonics Research Lab (ONRL), Department of Electrical Engineering, Sahand 

University of Technology, Tabriz, Iran 

 

Abstract- In this work, a theoretical study of the temperature effect on two-dimensional solid/solid phononic crystal structure 

composed of square array of Epoxy rods embedded in Tungsten matrix with sub micrometer geometries have been done. 

Moreover, an ultrasonic wave switch based on two-dimensional phononic crystal is theoretically investigated. For this case, 

the possibility of tuning the position and width of phononic band structures in megahertz range has been observed utilizing the 

analyses of the band structure by finite element method. The numerical results for the case of periodic Tungsten/Epoxy structure 

with square lattice show that the frequency position and width of the absolute band gap strongly depends on the temperature 

and change prominently when the temperature change from 25°C to 35°C .The strong dependence on temperature and 

periodicity of designed phononic crystal prove that the structure could be suitable enough for thermal switching. So, according 

to the simulation results and calculations the design of an acoustic wave 1×2 switch for the specific frequency of f=1.48MHz 

at room temperature has been reported. 

Keywords: Brillouin zone, Elastic properties, Finite element, Phononic crystal, thermal effect, switch, Ultrasonic.

 

بلور های فونونی دو بعدی از نوع یم حرارتی ظتنبر پایه  1×2سوئیچ اولتراسونیک 

 جامد/جامد 

 علی بهرامی، مهران علی نژاد نائينی

 ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران، دانشکده مهندسی برقکيو نانوفوتون ینور کيالکترون یقاتيتحق شگاهیآزما
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 مقدمه -1

بلور فونونی در مطالعات اخير به  های مختلف یک ساختار

کاربرد های متنوعی بر و  شدت مورد توجه واقع شده است

های . شبکهها طراحی و ساخته شده استپایه این شبکه

به شبکه هاییشباهت در خواص و نحوه انتشار بلور فونونی

که یی ها تفاوت هادر این شبکه .های بلور فوتونی دارند

قدرت عملکرد و  ،ها گشته استمنجر به متمایز شدن آن

 هایدر بخشها برای این بلورزمينه کاری متفاوتی را 

 فونونی هایمختلف پيش روی کاربر قرار داده است. بلور

 اجزای متناوب ارتعاشات از کهساختارهای منظمی هستند 

. در طراحی یک اند شده تشکيل خود شبکه ساختار درون

باشد. ور فونونی انتخاب مواد مناسب بسيار با اهميت میبل

مواد مورد استفاده در یک بلور فونونی باید اختالف قابل 

توجهی در خواص االستيک داشته باشند تا شکل گيری و 

یکی از  .]1[ تنظيم ساختار باند برای طراح ممکن باشد

شکاف باند  ایجاد قابليتگی های اصلی یک بلور فونونی ژوی

یک ساختار  وقتی در واقع. باشدمی انتشار طيف در فرکانسی

گيرد متناوب در معرض برخورد با یک موج مکانيکی قرار می

در این ناحيه  .شودمی برای آن حاصلشکاف باند  یک

هيچ فرکانسی  رسيده وها به صفر سرعت حرکت فونون

تئوری براگ که اساس ایجاد شکاف باند اجازه عبور ندارد. 

 ایجاد برای کلی شرط دو باشدیک ساختار متناوب میدر 

 و مواد سازنده بين باال فيزیکی تفاوترا  شکاف باند یک

شبکه  درون اجزای برای مناسب تخلخل درصد همچنين

یکی تنظيم پذیری ساختار باند یک بلور فونونی  .]2[ داندمی

های اخير به شدت مورد توجه هایی است که در سالاز زمينه

 های گوناگونی برای آن پيشنهاد شدهو روشار گرفته قر

افزودن فشار به ساختار و تغيير کرنش ها یکی از روش. است

تغيير هندسه ساختار، افزودن یک  .]3[باشد می و کشش

الیه از ماده ای با خواص االستيک نزدیک به خواص 

جه شکيل دهنده ساختار و یا تغيير دراالستيک مواد ت

های نيز از روش ر توسط یک ميکروهيترحرارت ساختا

. در زمينه تغيير حرارت معرفی شده دیگر در این زمينه است

و نتایج ]5-4[ است ساختار کارهای گوناگونی انجام شده

که اگر خواص  استنده این موضوع حاصل نشان ده

االستيک )عدد پوآسون، ماژول یانگ، سرعت صوت( مواد 

نگاه ساختار باند آما تغيير یابند، با تغيير د هاميلهموجود در 

موقعيت فرکانسی و پهنای باند  وکند بلور فونونی تغيير می

. در این مقاله با استفاده از ]6[گردد ساختار دچار تغيير می

های وجه به تاثير پذیری دمایی ساختارو با ت این مطالعات

 کنترل ساختار باند با تغيير درجه حرارت فونونی،متناوب 

استفاده از این ویژگی یک سوئيچ  و با ود یافته استبهب

بر پایه در محدوده فرکانسی مگاهرتز  1×2اولتراسونيک 

که اولين نمونه از  شده استهای فونونی طراحی بلور

های چند خروجی بر پایه بلور-تک ورودیهای سوئيچ

 باشد.فونونی می

 فرآیند طراحی

با هدف  فونونی و بهای متناوهای ساختارویژگیبا توجه به 

اند بزرگ از ساختار طراحی بشکاف  کبه دست آوردن ی

، در این مقاله یک ساختار بلور فونونی دو بعدی و شده

در . طراحی شده است 16×17 متناوب با چيدمان اجزای

هستند  )رزین( ایپاکسیهایی که از جنس ميله این ساختار

تناوب تن به صورت مسدرون یک شبکه مربعی از جنس تنگ

تالف خاند. مواد انتخاب شده برای ساختار اچيده شده

با توجه به  ک خود دارند کهتيعددی باالیی در خواص االس

را برای ما باند وجود شکاف باند در ساختار  تئوری براگ

با توجه به خواص یک بلور فونونی و به  د.نکنفراهم می

ار منظور کاهش حجم محاسبات با بررسی سلول واحد ساخت

را داشته باشيم.  شبکهتوانيم ساختار باند معادل کل می

بلور فونونی دو بعدی  نمایشگر سلول واحد ساختار (1)شکل

های دانيم که مشابه ساختارمی .باشدمی طراحی شده

-متناوب فوتونی، سلول واحد دارای صفحه بریليون اول می

هش باشد که با توجه به تقارن چرخشی که ناحيه بریليون کا

-گيرد تا مودباشد محاسبات در آن صورت مییافته دارا می

 های تکراری محاسبه نشده و حجم محاسبات کاهش یابد.

 

 یدو بعد یفونون یاز سلول واحد بلور یکنار ی: نما1شکل 

.یپاکسیشده تنگستن/ا یطراح  
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، ست( نمایش داده شده ا1ها که در شکل)میلهبا توجه به میزان ثابت شبکه و شعاع 

است و لذا باتوجه به فرآیند- 0.31ff  درصد تخلخل برای این ساختار برابر

جهت ایجاد نخواهد  این محدودیتی درابعاد انتخاب شده برای ساختار های ساخت، 

ساختار متناوب با یک انتشار موج در قانون هوک و روابط جنبشی،  ر اساسب .کرد

شودمی ( بیان1-3بط )با روا مواد االستیک ] 7[.   

(1) 
                                                  

, , ,p tt pq qu  

(2)  
                                                 

,pq pqrs rsC  

(3) 
                                          

 , ,

1
,

2
rs r s s ru u   

بيانگر ميزان  pqبيانگر جابجایی، puکه در این روابط 

نشانگر تانسور  pqrsC وبيانگر ميزان کرنش rs،کشش

. با توجه به تناوب موجود در یک ساختار دو باشدمیسختی 

بعدی بلور فونونی، اگر برای یک سلول واحد ميزان سختی 

نمایش دهيم آنگاه معادله  Mو ماتریس جرمی را با  Kرا با 

تواند اعمال شود و منجر به ایجاد الگرانژ می-حرکت اویلر

 .]7[ شود( می4رابطه )

(4) 
                                     

2( ) 0,K M   

-( بيانگر نوسانات یک سلول واحد است و فرکانس4معادله )

لذا برای این حالت  .شودساختار از آن محاسبه می های ویژه

شود که در ميله طراحی می 1×5یک ابر سلول واحد 

با ایجاد یک نقص مرکزی آن یک نقص به وجود آمده است. 

توان یک مود مناسب در ساختار و برهم زدن تناوب آن می

لذا ایجاد نقص . دادعبور ها باند ص را در یکی از شکافمشخ

 استوانهایجاد یک در این حالت با تغيير ماده ميله مرکزی و 

آن در ابر سلول واحد طراحی شده  داخلی شعاعتغيير  با

ماده باریوم استرانتيوم تایتان برای این کار گيرد. صورت می

به دما  نسبتنيز آن  تيکشود که خواص االسانتخاب می

ها در استفاده شده در ميلهخواص مواد  باشند.حساس می

لذا در  .]8-6[ نمایش داده شده است  2 و 1جداول 

 35( برای ساختار بلور فونونی طراحی شده، مقدار 2)شکل

ایجاد با برای بلور فونونی  فرکانس ویژه یک ابر سلول واحد

ست که نمایش داده شده ا در دمای اتاق  های متفاوتنقص

بيانگر ساختار باند فرکانسی آن در ناحيه بریليون کاهش 

 باشند.یافته می

 : ابر سلول طراحی شده با نقص در ميله مرکزی و ساختار باند2شکل 

طراحی شده به  استوانهو تغيير شعاع داخلی  تغيير ماده ميله مرکزیبا 

)الف(: ميزان
1

0.8 rr ; ()ب
2

0.6r r ; )پ(
3

0.30r r .  

( مشخص است، ایجاد نقص منجر 3همانطور که در شکل)

به عبور یک مود در شکاف باند اول شده و کاهش شعاع 

در ميله مرکزی منجر به تغيير موقعيت  استوانهداخلی 

ر شود. اگر دمای ساختار ابفرکانسی مود حاصل از نقص می

طراحی شده را توسط یک ميکرو هيتر به  1×5سلول واحد 

های به دست تی گراد تغيير دهيم، ساختار بانددرجه سان 35

( 3شود که نتایج در شکل)( دچار تغيير می2آمده در شکل)

 نمایش داده شده است.

: ابر سلول طراحی شده با نقص در میله مرکزی و تغییر  3شکل

درجه سانتی  35احی شده در درمای طر استوانهداخلی شعاع 

 گراد.

  1 جدول

 ]6[تمتفاو دماهای در ن()رزی ایپاکسی االستيک خواص 

 25 35 (C°)دما

 35/4 97/4 (GPa)ماژول یانگ

 41/0 33/0 عدد پوآسون

 2 جدول                                              

 ]8[وتمتفا دماهای در  تایتان انتيوماستر باریوم االستيک خواص      

 25 35 (C°)دما

 125/3 07/2 (GPa)ماژول یانگ

 439/0 417/0 عدد پوآسون
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درجه ای دما، مودهای  10( با افزایش 3با توجه به شکل )

 بهدهند و های باالتر تغيير مکان مینقص به سمت فرکانس

ميانی به درجه ميله ماده استفاده شده در  خواص دليل این

که کاهش  است در شرایطی اینباشد. میوابسته حرارت 

را به سمت  مود نقص فرکانسی موقعيتستوانه اداخلی  شعاع

برای  الزمشرایط  ینابنابر .آوردهای پایين میفرکانس

  شود.مهيا می اولتراسونيک طراحی یک سوئيچ

 مکانیزم سوئیچینگ و نتایج شبیه سازی -3

های طراحی شده در از ساختاربا توجه به نتایج حاصل 

 (،3ند در شکل)و تاثير اعمال دما بر ساختارهای با (2شکل)

 Tساختار یک سوئيچ اولتراسونيک متشکل از یک موجبر 

نمایش داده شده  4شکل و دو موجبر خروجی در شکل 

 استوانهدرونی  شکل با ساختاری که شعاع Tموجبر است. 

2ميله مرکزی رد
0.6r r  در  و شده استساخته  است

مقدار  .دهدمیرا عبور  f=1.48MHzهر دو دما فرکانس 

برای موجبر خروجی اول برابر استوانهشعاع داخلی 

1
0.8r r   3برابر خروجی دوم و برای موجبر

0.3r r 

 .باشدمی

 

ساختار سوئيچ طراحی شده بر پایه یک بلور فونونی )الف( : 4شکل  

 .C 35°)پ(  ;C 25°)ب(  انتشار امواج در ساختار در دمای ;16×17
 

یک منبع ارسال امواج در سمت )الف( 4کل با توجه به ش

چپ بلور فونونی طراحی شده قرار دارد و در دمای اتاق موج 

-را به سمت ساختار ارسال می f=1.48MHzدر فرکانس 

)ب(و)پ( نمایش داده شده  4کند. لذا همانطور که در شکل 

موجبر باالیی خارج  از شکلT با عبور از موجبر امواج  ،است

ه در انتهای ساختار ک جذبسازگار  صفحهشوند و در می

شوند، سپس توسط یک ميکروهيتر ، جذب میقرار داده شده

درجه افزایش  10ن آدمای گيرد، که در زیر ساختار قرار می

پایينی کوپل  به موجبر f=1.48MHzیابد و فرکانس می

ت مربوط به انتشار کليه محاسبا .شودن خارج میآشده و از 

که  باشدمیسطوح فشار امواج منطبق با روش المان محدود 

اساس این  . برتوسط نرم افزار کامسول صورت گرفته است

روش دامنه محاسبه شده به تعداد عناصر ساختار بلور 

شود و سپس مقادیر جابجایی فونونی دو بعدی تقسيم می

طراحی شده در های االستيک بر اساس مقادیر نودال المان

ین یک سوئيچ اولتراسونيک ابنابر شود.ساختار محاسبه می

که با توجه  اتاق طراحی شده استحرارتی در دمای  1×2

 .های صورت گرفته نشتی و پاشندگی نداردبه شبيه سازی

 گیرینتیجه

جامد/جامد های بلور فونونی دوبعدی مقاله ساختاردراین 

 ت یک ساختار متناوبها تحویژگی های آنمعرفی و از 

ساختار باند این  هایتوجه به ویژگیاستفاده شد. لذا با 

ها و استفاده از موادی در ساخت آن که تاثير پذیری آن بلور

 1×2ساخت، یک سوئيچ اولتراسونيک به دما را ممکن می

های دمای اتاق طراحی شده که در بلور با اعمال حرارت در

د. کليه محاسبات و شبيه فونونی هيچ نمونه مشابهی ندار

 ها بر پایه روش المان محدود صورت گرفت.سازی
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 گرافن هایعمق مدوالسیون با بکارگیری الیهدر آن  شود کهمدوالتور نوری الکتروجذب پیشنهاد میساختاری برای در این مقاله  –چکیده 

و تغییر  گرافنهای با اعمال ولتاژ به الیه  ،nm 1537هایی با طول موج ونتحت تابش فوت یابد.، افزایش میسیلیکونیاطراف موجبر نوری 

    رسد.می dB 13.13و   dB 9.2به ترتیب به  گرافن سه و چهار الیهبا ، عمق مدوالسیون در ساختار سطح فرمی

 نوری ، مدوالتورگرافن چند الیه،الکتروجذب،  ،اپتوالکترونیک -کلید واژه

 

 

Design and Simulation of Graphene-Based Plasmonic Infrared Logic Gates 

with Hexagonal Boron Nitride Substrate 

Rahim Borumandi, Abbas Zarifkar and Mehdi Miri 

Shiraz, Shiraz University, School of Electrical and Computer Engineering, department of Communications and 

Electronics 

Abstract- In this paper, design and simulation of AND and OR graphene plasmonic gates with hexagonal boron nitride substrate 

is presented. In these gates, surface plasmon polaritons are excited by a 40THz incoming wave with TM polarization while the 

chemical potential of graphene strips is tuned about 0.3ev. Utilizing of thin layers of hexagonal boron nitride instead of silicon 

dioxide as substrate allows less propagation loss of surface plasmon polaritons. Simulation results show that the extinction 

ratios for AND and OR gates with silicon dioxide substrate are 28dB and 25dB and the insertion losses are 14dB and 21dB, 

respectively, while the extinction ratios of the proposed AND and OR gates with hexagonal boron nitride substrate are 34dB 

and 29dB and the insertion losses are 9.7dB and 4.3dB, respectively. Our numerical results show considerable improvement 

in extinction ratio and insertion loss of the presented logic gates along with the advantage of smaller dimensions. 

Keywords: Graphene, plasmonic, optical logic gates, hexagonal boron nitride 
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 مقدمه -1
را موجب  گرافن اثر الکتروجذب قویالکترونیکی  ساختار

ح با تغییر سط شود که در سایر مواد مشاهده نشده است.می

توسط آالئیدگی شیمیایی یا آالئیدگی  گرافن فرمی

در یک پهنای تواند می گرافنگذرهای نوری در  الکتریکی،

 یموجبرجذب تور الکترومدوال .[1]تنظیم شود باند وسیع

گیری از جمله بهره چند مزیت شاخص دارد گرافنبر اساس 

ت باندی و سرع، عملکرد پهنگرافنکنش قوی نور و از برهم

های مدوالتوربعدی سهسازی در این مقاله با شبیه .[2]باال

ده استفا گرافنها از سه و چهار الیه الکتروجذب که در آن

تواند که عمق مدوالسیون می دهیمشده است، نشان می

 ها افزایش یابد.متناسب با تعداد الیه

 و مدل الکترونیکی آن گرافن -2

با ساختار شبکه النه زنبوری  آلوتروپ دو بعدی کربن گرافن

 با سطح بسیار نازک با رسانایی سطحی گرافن .[3]است 

),,,( Tc  شود کهمدل می ای، بسامد زاویهc 

 .دما است T و نرخ پدیده پراکندگی پتانسیل شیمیایی، 

 تواند با رابطهمی گرافنایی با استفاده از فرمول کوبو، رسان

نی به فرم )با فرض تغییرات زماد وشتوصیف  1انتگرالی 
tje ) [4]: 
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 e ثابت پالنک کاهش یافته، 2/hکه در این رابطه 

توزیع  df)(ثابت بولتزمن است.  Bk بار الکترون، و

 .[4]شودمشخص می 2ادله که با مع دیراک است-فرمی

(2) 1/)(
)1()( 


Tk

d
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در چون  .[5]دارد نیز رخطیرسانایی گرافن یک جمله غی

وارد کنیم و از خاصیت جذب گرافن استفاده میاین مقاله 

                                                           
 

 

 
1 Susceptibility 

2 Electro-Refractive 
3 Electro-Absorptive 

-شویم، جمله غیرخطی را لحاظ نمیمباحث غیرخطی نمی

تواند با اعمال می )1(خطی موثر  1فتاریپذیر کنیم.

تغییر کند و در نتیجه منجر به  گرافنمیدان الکتریکی در 

 .مت حقیقی و موهومی ضریب شکست شودتغییراتی در قس

در صورتی که تغییر در قسمت حقیقی ضریب  اساس این بر

و اگر قسمت  2شکست رخ دهد، مدوالتور الکتروشکست

 3جذبموهومی ضریب شکست تغییر کند مدوالتور الکترو

 .[1]خواهد بود

 مدوالتور سازی و شبیهطراحی  -3

بعدی و بخشی از ها به صورت سهسازیشبیهدر این مقاله 

مد ویژه  روش بخش دیگر با و 4المان محدود روشآن با 

سیستم مورد استفاده در  انجام شده است. 5محدود تفاضل

-Intel(R) Core(TM) i7دارای پردازنده سازی شبیه

4702MQ CPU @ 2.20GHz  6، رم GB .است 

 گرافنبا سه الیه نوری دوالتور م -3-1
زیرالیه از است.  گرافناولین طرح با استفاده از سه الیه 

موجبر نوری سیلیکونی  است. mμ2با ارتفاع  2SiOجنس 

34034.04.0با ابعاد  m  در مرکز و بر روی زیرالیه

 3O2Alینیوم اکسید آلوم nm5 اطراف موجبر با قرار دارد. 

به درون موجبر  گرافنها از پوشانده شده است تا حامل

از موجبر قرار  600nmتزریق نشود. الکترودها در فاصله 

. [6]شوند تا مدهای نوری را تحت تاثیر قرار ندهندداده می

ها الکترودها از جنس طال و سطح مقطع آن
211.08.1 m توسط  گرافندوم و سوم های است. الیه

0.013μm شکل  اند. دراز هم جدا شده اکسید آلومینیوم

رسانایی  شود.نمایی از این ساختار مشاهده می 1

نواری گرافن به شدت به پتانسیل نواری و بیندرون

ابسته است. پتانسیل شیمیایی و بسامد نور تابشی و

 هاگرافن توسط غلظت حامل یا انرژی فرمی شیمیایی

 . [7](انرژی فرمی FE) شودمشخص می 3براساس معادله 

(3) 0
22 nE FcF   

4 Finite Element Method 
5 Finite Difference Eigenmode 
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m/s105.9 که 5F 0ت فرمی و سرعn چگالی حامل-

تواند از طریق آالئیدگی ها میملغلظت حا .[7]ها است 

کنترل  4شیمیایی یا آالئیدگی الکتریکی طبق معادله 

 [. 3شود]

(4) 
de

V
n

gs0
0  

 
بعدی ساختار مدوالتور برپایه نمای سه Bنمای سطح مقطع،  A: 1شکل 

 سه الیه گرافن

 s ضخامت زیرالیه، d اژ بایاس،ولت gV ،4 رابطه در

ضریب گذردهی فضای آزاد  0 زیرالیه و 6ضریب گذردهی

 ها،، چگالی حاملبنابراین با اعمال ولتاژ به گرافن .[3]است

رسانایی آن و در نتیجه  و )انرژی فرمی(پتانسیل شیمیایی

در بازه  DCولتاژ  کند.تغییر می نور یا جذب عبور میزان

برای شود. به الکترود سمت راست اعمال میولت  6~0.5

 1537هایی با طول موج محاسبه عمق مدوالسیون فوتون

nm  .توزیع میدان الکتریکی  2شکل  به ساختار تابیده شد

پاسخ  3شکل  دهد.را نشان میدر موجبر و اطراف آن

 دهد.استاتیکی نوری مدوالتور طراحی شده را نشان می

 FE2های با انرژی کمتر از فوتون پاولی طبق اصل طرد

در [. 8شوند]است( جذب نمی گرافن انرژی فرمی FE)که 

ها نزدیک نقطه دیراک است و انرژی فرمی الیه 1ناحیه 

شوند و مدوالتور در حالت های تابشی جذب میفوتون

یابد و در ناحیه که ولتاژ افزایش می خاموش است. هنگامی

های گرافن آالئیده شده و تشکیل یک خازن است، الیه 2

ها ین بازه تمامی سطوح انرژی اشغال و الیهدهند. در امی

                                                           
 

 

 
6 Permittivity 

های شوند و درنتیجه فوتونبه حالت شفاف تبدیل می

در این بازه مدوالتور در حالت  شوند.تابشی جذب نمی

، عمق مدوالسیون برابر با طبق تعریفروشن قرار دارد. 

قدرمطلق اختالف بیشترین و کمترین میزان عبور نور )بر 

 .[2]ر در بازه ولتاژ اعمالی استاز مدوالتو( dBحسب 

 
 : توزیع میدان الکتریکی در موجبر و اطراف آن2شکل 

 است 0.5vو  6vعبور نور در ولتاژهای بیشترین و کمترین 

ین طبق بنابرااست.  9.2dB-و  0dBترتیب برابر با بهکه 

 است. 9.2dBساختار  عمق مدوالسیونتعریف، 

 
 : پاسخ استاتیکی نوری مدوالتور با سه الیه گرافن3شکل 

دست بولتاژ منفی به ساختار، پاسخ تقریبا مشابهی با اعمال 

 هایعالمت ولتاژ، تنها نقش الیه خواهد آمد زیرا تغییر

یری در را به عنوان آند و کاتد تغییر خواهد داد و تاث گرافن

 [.6اشت]پاسخ به نور تابشی نخواهد د

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10      بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 

392 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

 

 گرافن الیه چهاربا نوری مدوالتور  -3-2
به ساختار  گرافندومین طرح، با اضافه کردن یک الیه دیگر 

نمایی از این ساختار نشان  4شکل در  آید.قبل بدست می

  داده شده است.

 
 گرافندوالتور برپایه چهار الیه : نمای سطح مقطع ساختار م4شکل 

را توزیع میدان الکتریکی در موجبر و اطراف آن 5شکل 

پاسخ استاتیکی نوری مدوالتور با  6شکل دهد. نشان می

 دهد.چهار الیه گرافن را نشان می

 
 : توزیع میدان الکتریکی در موجبر و اطراف آن5شکل 

بیشترین و کمترین مشخص است،  6شکل طور که در همان

است که به ترتیب در  13.13dB-و  0dBمیزان عبور نور 

در نتیجه عمق مدوالسیون است.  0.5vو  6vولتاژهای 

مانند ساختار قبل در ناحیه . رسدمی dB 13.13به ساختار 

های ها نزدیک نقطه دیراک است و فوتونانرژی فرمی الیه 1

حالت خاموش قرار شوند و مدوالتور را در تابشی جذب می

های گرافن شفاف هستند و الیه 2دهند. در ناحیه می

 مدوالتور روشن است. شوند وهای تابشی جذب نمیفوتون

 یریگنتیجه -4
دلیل در حالتی که سه و چهار الیه گرافن استفاده شود، به

 های بیشتر، عمق مدوالسیونافزایش جذب نور توسط الیه

 
 نچهار الیه گرافاستاتیکی نوری مدوالتور با  اسخپ: 6شکل 

به ترتیب تقریبا سه و چهار برابر ساختاری است که در آن 

این امر  (.1جدول استفاده شده است )از یک الیه گرافن 

 شود.منجر به بهبود پاسخ در بخش آشکارسازی می
 گرافنهای : مقایسه عمق مدوالسیون بر اساس تعداد الیه1جدول 

 مرجع (dB)عمق مدوالسیون  گرافنهای الیه تعداد

 [2] 3.4 یک الیه

 [8] 6.5 دو الیه

 این مقاله 9.2 سه الیه

 این مقاله 13.13 چهار الیه
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تابع دقیق  تحلیل .بامورد مطالعه قرار گرفت Disperse Orange 25غیرخطی الگوی ماره با قرار دادن نمونه،تغییرات در این مقاله–چکیده 

 .همچنینحالت خطی توسط نرم افزار متلب تحلیل گردیدنسبت به  رادیان 0.0017به اندازه  ، چرخش الگوی ماره فریزهای مارهتوزیع شدت 

11−10از مرتبه  ای غلظت یک میلی موالرضریب شکست غیرخطی نمونه را بر با این روش 𝑐𝑚2

𝑊
 بدست آوردیم. 

 Disperse Orange 25، محلول ،ضریب شکست غيرخطیعبوری انحراف سنج ماره،توری پراش-کليد واژه

Analyzing moiré pattern for calculating nonlinear refractive index in an 

Azo dye  
 

Shamim Pirouzfar, Somayeh Salmani* 

Photonics lab, Department of Physics, Kharazmi University, Tehran, Iran  

 

Abstract- In this paper, the change of moiré pattern by a nonlinear sample (Disperse Orange 25) has been studied. By analyzing 

the intensity distribution graph of moiré pattern, in MATLAB software, a microscopic rotation of 0.0017radian was measured 

respect to linear regime. Furthermore we have calculated the nonlinear refractive index of 10−11 cm2

W
order for 1mM 

concentration of sample by this method. 

Keywords: Moiré deflectometer, diffraction gratings, Disperse Orange 25, nonlinear refractive index  

 

 آزو دایبررسی تغییرات الگوی ماره و محاسبه ضریب شکست غیرخطی محلول 

 *، سميه سلمانیشميم پيروزفر

 ، ایرانتهران، دانشگاه خوارزمیدانشکده فيزیک، آزمایشگاه فوتونيک، 
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 مقدمه -1

در ميان مواد با خاصيت اپتيک غيرخطی، ترکيب های آلی  

امکان پيوستن به مولکول های آلی دیگر، تهيه آسان، بخاطر 

انعطاف پذیری مکانيکی و قيمت پایين توجه زیادی را به 

د های . همچنين مواد آلی کاربر[1]خود جلب کرده اند

يچ های اپتيکی و مدوالتور های سوئ درفوتونيکی زیادی 

اخيراً آزو دای ها که به عنوان مواد رنگ  .[3-2]اپتيکی دارند

( خود opto-opticalفزا دسته بندی شده اند،به دليل رفتار )ا

همچنين به دليل ترکيب ساده،  بسيار شناخته شده اند،

بت کاربردهای وضریب برانگيختگی مولی باال و ثبات رط

-سيسدر مواد آزو دای بخاطر ایزومر های . [4]زیادی دارد

در مولکول های دای، خواص اپتيکی غيرخطی زیادی  ترانس

بوجود می آید که ممکن است بصورت تغييرات ضریب 

ساختار مولکول های آزو  شکست مشاهده شود. همپارش

دای را تغيير می دهد بطوری که خواص ماکروسکوپی خطی 

، یک  DO25.[5]و غير خطی آن به راحتی تغيير می کند

بی زیاد ی پایدار و گشتاور دو قطساختار شيميایآزو دای با 

در این ماده دیده می  بارزیغيرخطی  است، بنابراین پاسخ

مقاله با استفاده از تکنيک انحراف سنجی  در این.[6]شود

محلول   DO25ماره مقدار ضریب شکست غيرخطی ماده 

 در دی کلرومتان را بدست آوردیم.

 تئوری

پرتو ليزر هرگاه یک توری توسط  تابش عمودی یک دسته 

شابه با توری ساختار م شدت هایی با  شود، توزیع  شن   رو

در صفففحاتی موازی با آن در فواصففل ثابت و معينی  اوليه

شو شکيل می  صویر می گویند.این -خودد که به آن ها نت ت

با نام دارد و  تالبوت  یده  پد بل  اثر  قا نل  یه پراش فر نظر

فاصففله تالبوت می  Zt( به 1. طبق شففکل)[7]توجيح اسففت

ند. یک توری فيزیکی گوی با قرار دادن  ما  له  قا در این م

مشابه با توری اوليه در یکی از صفحات تالبوت شاهد ایجاد 

برای بدسفففت آوردن فاصفففله ی فریز های ماره بوده ایم.

صفحات تالبوت ابتدا از رابطه ی پراش از توری برای تابش 

θ)های عمودی
i
 :استفاده می کنيم (0=

(1) 

q sinθm=m λ  

 
با گام  توری: پراش باریکه عمود بر1شکل  q   و همپوشانی مرتبه های اول برای

های تصویر-تشکیل خود  G
",G

′
 

است.برای  mزاویه پراش مرتبه  θmگام توری و qکه در آن 

q > λ کوچک خواهد بودزاویه پراش. 

(2) θm=1 = λ
q⁄ 

مقدار جابجایی عرضی جایی که مرتب های مختلف پراش 

از توری( از امتداد  zباهم همپوشانی می کنند)در فاصله 

 مستقيم پرتو ليزر برابر است با :

(3) 𝛥=Zttan (θ) ≈

Zt
λ

q⁄  

( از گام توری nهرگاه این مقدار جابجایی مضرب صحيحی )

می  باشد،توری نوری)خود تصویر( مشابه با توری اوليه ایجاد

 :[8]شود،بنابراین فاصله تالبوت از رابطه زیر بدست می آید

(4) Zt = n q2

λ
⁄ 

 محاسبه ضریب شکست نمونه

پرتو ليزر تابيده شده به نمونه به دليل تغييرات ضریب 

شکست نمونه ناشی از وابستگی ضریب شکست آن به شدت 

دچار انحراف شده که منجر به تغييرات خودتصویر ، تابش

توری می شود، در نتيجه چرخشی ناچيز را در نوار های ماره 

وابستگی ضریب شکست به شدت پرتو .[9]ایجاد می کند

 در رابطه ی زیر دید:می توان  ليزر را 

(5) n(r, z) = n0 + n2I(r, z) = n0 + Δn(r, z) 

شدت پرتو ليزر درون  I(r, z)ضریب شکست خطی و  n0که 

تغييرات ضریب شکست القا شده توسط  Δn(r, z)نمونه و

شدت تابش با فرض گاوسی بودن پرتو منتشر شده نور است.
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 بصورت زیر می باشد:  zدر راستای 

(6) I(r, z) = I0
ω0

2

ω2(z)
[1 −

2r2

ω2(z)
] 

I0که  = 2pin πω0
کمره  ω0پهنای باریکه ليزر و  ω(z)و  ⁄2

 فاصله شعاعی از محور اپتيکی می باشد. rی باریکه و

تغييرات ضریب شکست یک پرتو گاوسی را می توان بصورت 

 زیر نوشت:

(7) Δn(r, z) = n2I0
ω0

2

ω2(z)
−

2n2𝐼0ω0
2

ω4(z)
r2 

عدسی ( به یک dبا ضخامت نازک ) غيرخطی نمونه با تقریب

طول  وابستگی ،feffطول کانونی موثر با  یک کروی نازک 

کانونی موثر القا شده به توان ليزر فرودی و شدت پرتو در 

 :با رابطه زیر بيان می شودنمونه 

(8) feff =
𝜋ω4(𝑧)

8dn2pin
= feff(0) [1 +

Z2

Z0
2]

2

 

طول کانونی موثر القا شده در کانون می باشد  feff(0)که 

 .[10]توان ورودی به نمونه می باشد pinو

برای اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی با  طرحواره ای اپتیکی:  2شکل 

 استفاده از تکنیک ماره

زاویه انحراف پرتو ليزر پس از برخورد به نمونه غيرخطی را 

نوشت بطوریکه  Tijمی توان با استفاده از ماتریس تبدیل

,r0=ω01پارامتر های پرتو ورودی  φ0=0  و پارامتر های

چنين ( 2)در شکل L2پرتوی خروجی بعد از عدسی دوم 

 است:

(9) r=T11ω01       ,      φ=T21ω01 

ماتریس تبدیل برای فضای آزاد و عدسی ها به شکل زیر 

 ست:ا

[
T11 T12

T21 T22
] = [

1 0
−1

f2

1] [
1 f2

0 1
] [

1 0
−1

feff(z)
1] 

(10)                               [
1 f1 + z
0 1

] [
1 0

−1

f1
1]    

با استفاده از روابط باال زاویه ی انحراف پرتو ليزر بصورت زیر 

 می آید:بدست 

(11) φ(z) =
Z2

f2[f2Z−f2 feff(𝑧)−Z2]
 r 

انحراف پرتو توسط نمونه باعث تغيير نوار های ماره می شود 

 که این تغييرات با رابطه زیر بيان می شود:

(12) 𝛥ξ =  
Zt

θ
φ(z) 

چرخش نوار های اویه ی بين خطوط دو توری است.ز θکه 

از  α(z)ماره حول کانون خواهد بود، زاویه چرخش نوار ها

 رابطه ی زیر بدست می آید:

(13) tanα(z) =
Zt

θf2

Z2

f2−f2feff(z)−Z2 

اگر نمونه را در طول پراش قرار دهيم کمترین زاویه 

 αmin)چرخشی
که می توان اندازه گرفت نشان دهنده ی  (

 ميزان حساسيت این روش می باشد.

(14) αmin =
Zt

θf2

Z0
2

f2feff,max
 

طوالنی ترین فاصله کانونی القا شده موثر مرتبط  feff,maxکه

.با با پایين ترین ضریب شکست غيرخطی آشکار شده است

( کمترین مقدار ضریب 14( در معادله )8جایگذاری معادله )

 شکست بصورت زیر بدست می آید:

(15) nmin =
θf2

2

2Zt

πω0
4

2dpinZ0
2 αmin 

 .است 2ω0√مکان باریکه ی ليزر با پهنای  Z0که در آن 

 کارهای تجربی-4

که یک ماده آلی از خانواده آزو دای  DO25در این مقاله از 

ميلی  1نمونه ل غلظت محلو.ها می باشد استفاده کردیم

را در سلولی به ضخامت یک ميلی متر  موالر می باشد و آن

عدسی همگرا با فاصله بين دو (2شکل)ریختيم و همانند 

قرار دادیم  سانتی متر  20و  0.5به ترتيب f2 ,f1های کانونی

 ليزرهنای باریکه پبرای افزایش که از این دو عدسی 

Nd:YAG  گام استفاده کردیم.  نانومتر 532با طول موج

http://www.opsi.ir/
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,G2های دو توری G1 اینچ می  100/1یکسان و برابر

 )دومين خود تصویر(n=2به ازای  باشد.فاصله ی دو توری را

دوتوری سانتی متر بدست آوردیم. 24.2مقدار  (4با رابطه )

θنسبت به هم =  .چرخش دارند 30

 تحلیل داده ها-5

از طرح ماره تشکيل شده در دو حالت  بدون نمونه و با 

نمودار های (.3عکس برداری کردیم)شکل DO25 نمونه 

ناليز ميزان توزیع شدت در تصاویر با استفاده از آ (4شکل )

 ( در متلب ترسيم شده اند. 3شکل)

           

: طرح فریز های ماره عکس برداری شده در حاالت )الف( بدون نمونه و  3شکل 

 )ب( با نمونه 

با مقایسه شيب های نمودارها در دوحالت بدون نمونه و با 

برای های ماره شدیم. نمونه متوجه تغييرات و چرخش فریز

مقایسه بهتر تغييرات شيب این دو خط، آن ها را در یک 

نشان  alphaصفحه رسم نمودیم و اختالف زاویه آن ها را با 

 (.5دادیم)شکل

 گیرینتیجه -6

در این مقاله با استفاده از روش انحراف سنجی ماره و تحليل 

مونه و فریز های ماره توسط نرم افزار متلب در دو حالت با ن

بدون نمونه متوجه چرخش فریز های ماره به اندازه ی 

رادیان شدیم. همچنين با این روش، مقدار ضریب  0.0017

-ناشی از همپارش سيس  DO25شکست غيرخطی آزو دای

𝑐𝑚2 ترانس را مقدار

𝑤⁄ 8.085 ×  سبه کردیممحا 10−11

که از همان مرتبه مقداری به دست آمده به روش های دیگر 

 [.11]می باشد

          
: نمودار های شدت یک فریز مشخص از الگوی ماره و خطوط مماس بر 4شکل 

 سمت راست آن در حاالت )الف( بدون نمونه و )ب( با نمونه

: نمودار اختالف زاویه فریزهای ماره در دو حالت با نمونه و بدون نمونه 5شکل   
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اثر قفل تزریقی در لیزرهای آبشاری کوانتومی دو طول موجی در محدوده مادون قرمز  تحلیل و مدلسازیدر این مقاله  -چکیده 

موجی مادون قرمز معادالت نرخ، دینامیک لیزرهای آبشاری کوانتومی دو طول  تئوریمیانی ارائه شده است. بر اساس تحلیل 

در حالتی که تزریق  1λنتایج نشان می دهد پهنای باند مربوط به تابش با طول موج میانی در اثر تزریق نور توصیف شده است. 

 63/28 و04/15 ، 33/6افزایش یافته و به ترتیب دسی بل، 10و  0و   -10تزریق های است و در نسبت  گیگا هرتز 34/2نداریم 

یابد. با افزایش نسبت تزریق توان با افزایش فاکتور افزایش پهنای خط پهنای باند کاهش و پیک افزایش می .می شود گیگاهرتز

، با افزایش نسبت تزریق به  1λجریان آستانه مربوط به تابش با طول موج خروجی مربوط به آن تابش افزایش می یابد. همچنین 

  افزایش می یابد.برابر  8/1دسی بل تا  10تا  2λتابش با طول موج 

 

 ، لیزر آبشاری، قفل تزریقیتلفیقپهنای باند  -کلید واژه

Analysis the Effect of Injection Locking on Dual-wavelength Mid-Infrared 

Quantum Cascade Lasers 
 

Somaye Kavian1, Mohammad Mohsen Sheikhi2, Hamed Baghban1 
1School of Engineering- Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

2Department of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran 

 

Abstract- The analysis and modeling of injection locking effect on dual-wavelength mid-infrared quantum cascade lasers has 

been presented in this article. Based on analytical solution of the rate equations, the dynamics of optically injection-locked 

dual-wavelength quantum cascade lasers is described. It is found that strong injection level of λ1 enhances the modulation 

bandwidths compared to the free-running case (2.34 GHz), which are 6.33 GHz, 15.04 GHz, and 28.63 GHz for injection ratios 

of -10 dB, 0 dB, and 10 dB, respectively. A large LEF reduces the bandwidth and increase the peak magnitude. Calculations 

demonstrate that the output power can be enhanced with a high injection ratio. Also, the threshold current of λ1 enhances about 

1.8 times with a high injection ratio of λ2. 

 

Keywords: Injection locking, Quantum cascade laser, Modulation bandwidth
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 مقدمه -1

لیزرهای آبشاری کوانتومی یکی از مهم ترین منابع نوری 

یانی و دور هستند. بویژه در طول موج های مادون قرمز م

لیزرها، فوتون ها از طریق گذار بین زیرنوارهای  در این

ند چتولید همزمان  شوند.موجود در نوار هدایت گسیل می

طول موج در لیزرهای آبشاری کوانتومی توجه زیادی را در 

ایده طراحی این  سال های اخیر به خود جلب کرده است.

لیزر ها بر اساس همان لیزرهای آبشاری تک طول موج است 

با این تفاوت که ناحیه های فعال بر اساس طول موج های 

ا پشته ای در کنار مورد انتظار طراحی و به صورت ردیفی ی

این ادوات فوتونی برای بسیاری از  شوند.هم رشد داده می

ارتباطات نوری  از جمله برنامه های نظامی و غیر نظامی

، سنجش مواد شیمیایی از راه دور، کنترل امن، رادار لیزری

های پزشکی مراقبت و آلودگی، تصویربرداری دو طول موج

عملی مختلفی برای کنون طرح های تا کاربرد دارند.

لیزرهای آبشاری کوانتومی چند طول موجی توسط محققین 

مواردی  ارائه شده است. در میان طرح های قابل توجه به

ن طول موجی شاری چندی، لیزر آبمثل دو گذار متوالی نوری

توان ای میو لیزر آبشاری با دو ناحیه پشتهای ابر شبکه

ها پهنی از طول موج گسترهاصلی داشتن  الشچ اشاره کرد.

ها را است که توسط آن بتوان یکی از طول موج راهکاریو 

جاکه نوسانات واهلشی عامل از آن تنظیم کرد.  انتخاب و

 آشفتگییک عامل  در حالت نوسان آزاد است، پویاپایداری 

، تزریق نوری یا خود تزریقی تلفیقمثل  خارجی کوچک

رای ب تواندتزریق نوری می دهد. تغییررا  تپتواند شدت می

نویز  و پرش مد کاهش، تثبیت فرکانسافزایش پهنای باند، 

در تکنیک قفل تزریق نوری،  .[3-1] شدت نسبی به کار رود

ک مد )لیزر پایه( به ناحیه فعال از یک لیزر با نوسان ت نور

سپس دو لیزر در فرکانس  .شودلیزر دیگر )پیرو( تابانده می

 سطحنوری مشابه تحت شرایط مناسب فرکانس تنظیم و 

  شوند. تزریق منطبق می

های اخیر مطالعات متعددی روی افزایش توان در سال

است.  گرفتهصورت ی باند لیزرهای آبشاری خروجی و پهنا

قفل تزریقی نوری در لیزرهای آبشاری باعث افزایش پهنای 

اما تاکنون هیچ مطالعه  ،شودباند و توان خروجی لیزر می

و  ای در زمینه لیزرهای آبشاری کوانتومی چند طول موجی

ها صورت امکان مدیریت توان خروجی و پهنای باند آن

ل تزریقی در اثر قف برای اولین بارنیافته است. در این مقاله 

 شود.بررسی میطول موجی  دولیزرهای آبشاری کوانتومی 

 سازیو روش مدلتئوری   -2

هدف این مقاله ارائه تجزیه تحلیل نظری برای توصیف 

طول موجی مادون  دودینامیک لیزرهای آبشاری کوانتومی 

قرمز میانی در اثر تزریق نور است. در این راستا رویکردی 

پیشنهاد در دمای اتاق ادالت نرخ ساده و شهودی بر پایه مع

تمرکز بر روی نوع خاصی از لیزرهای آبشاری  شده است.

ست که به طور همزمان دو طول ا ومی دو طول موجیکوانت

 که ،یی مشترک استکنند و تراز باالموج متفاوت تابش می

ترازهای انرژی  1شکل رای رسیدن به بهره در رقابت اند. ب

 دهد.را نشان میاین افزاره یک دوره تناوب از ناحیه فعال در 

 1λ=10.5در هر تناوب قسمت اول برای تولید طول موج 

میکرومتر و بر مبنای گذار دو فونونی طراحی شده و قسمت 

میکرومتر و بر مبنای تراز  2λ=8.9دوم برای تولید طول موج 

سد به ترتیب ماده چاه/ . طراحی شده است مقید به پیوستار

AlGaAs/GaAs  تراز باال و پایین برای طول  .[4]می باشد

ترازهای  2λترازهای چهار و سه، برای طول موج  1λموج 

 چهار و دو خواهند بود.

 
دو طول آبشاری کوانتومی  یک دوره تناوب از ناحیه فعال لیزر 1 شکل

 موجی

ر و عدم کوپل شدگی با چشم پوشی از اثرات غیر غطی نو

لیزرهای آبشاری کوانتومی دو معادالت نرخ دو مد بر هم 

 د:ده تزریقی به صورت زیر خواهد بوطول موجی مد قفل ش

(1) 

'

'

(1)

(1) (1)4 4
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چگالی الکترون هایی ست که J (I/WL )باال  معادالتدر  

و  Wاندازه بار الکترون است. eو شود به تراز باالیی پمپ می

L دهند،ابعاد کاواک را نشان می WLJ/e  بیانگر تعداد

تزریقی به نیمه هادی در واحد زمان است های الکترون

ان )دیمانسیون این جمله با سایر جمالت معادالت نرخ یکس

تعداد تناوب است. حجم  Npطول هر تناوب ، Lp  است(.

 شود.نشان داده می Np.W.L.Lpکل ناحیه فعال با رابطه 
i)(Г   فاکتور محدودیت برای)1,2i (i =λ  است. سرعت

c'  =شود و از رابطه نشان داده می c'متوسط گروه نور با 

effc.n آید.بدست می c  سرعت نور در خال وeffn  ضریب

لیزر پایه به لیزر پیرو می  الحاقنرخ   cK شکست موثر است.

فرکانس  injΔω فاکتور افزایش پهنای خط است. Hαباشد. 

در این  .استف بین لیزر پیرو و اصلی تنظیم است که اختال

سیستم از تاثیر ضریب شکست موثر دو مد روی هم صرف 

ثابت انتشار خود به خودی فوتون  i)(βپارامتر  نظر شده است.

ثابت انتشار تحریک  σ (i)های ساطع شده در کاواک است.

دینامیک این  است. λiهای شده برای گذارهای با طول موج

τ42, τ43τ ,41 ,سیستم عمدتا توسط شش زمان غیر تابشی 

21, τ31, τ32τ اند و که مربوط به تابش فونون طولی نوری

i)(همچنین دو زمان 
spτ های خود به که مربوط به گسیل

با  نیز الکترون ها شود.خودی دو گذار است، مشخص می

زمان  outτروند که از هر تناوب به تناوب بعدی می outτ/1نرخ 

یک طول  تابشدو  برای هر شود.فرار الکترون نامیده می

(i)عمر محدود برای فوتون 
pτ تر گیریم. برای ساده در نطر می

برای ترازهای  3τو  4τ روابط از دو طول عمرنوشته شدن 

نحوه محاسبه و مقدار این پارامتر ها  کنیم.استفاده می 3و4

ل کوچک پس از آنالیز سیگنا آمده است. [5] در منبع

نوشتن معادالت در حوزه فرکانس ماتریسی  و معادالت نرخ

 به شکل زیر خواهیم داشت:

(2) 
411 18

81 88 1

1 0

0

1Nj
I

q
j

  

   

 
 
 
 
 
 

 



 

  
  
  

  
   

پس  شود.محاسبه می [1] مشابه منبعمقادیر ماتریس باال  

ها و از حل معادالت نرخ و بدست آمدن جمعیت حامل

در اثر تزریق نور به به  افزارهفوتون ها نیاز است عملکرد 

بدین منظور تابع انتقال  ها بررسی شود. تابشهریک از 

 شود:به صورت زیر پیشنهاد می تلفیق

(3) 
( ) / ( )

( )
(0) / (0)

i
i

i

S J
H

S J

 
 

 
را روی پاسخ  1λاثر نسبت تزریق در طول موج  2 شکل

در فرکانس تنظیم صفر ، 2λو طول موج  1λطول موج  تلفیق

 دهد.و فاکتور افزایش پهنای خط برابر با یک نشان می

 شود.ها اعمال میفقط به یکی از تابشتزریق نور هر بار 

پهنای باند و  ،با افزایش نسبت تزریق که کنیدمشاهده می

یابند. به طور مثال در افزایش می 1λطول موج  تابش با پیک

Rinj=10dB  گیگاهرتز است، که  63/28تلفیقپهنای باند

 گیگا هرتز( 34/2در مقایسه با حالتی که تزریق نداریم )

همچنین با افزایش  دوازده برابر افزایش داشته است.بیش از 

تابش با  تلفیقپهنای باند  1λاثر نسبت تزریق به طول موج 

  کاهش می یابد. 2λطول موج 

 
طول موج  تلفیقپاسخ  یرو 1λدر طول موج  قینسبت تزر اثر 1 شکل

1λ  2وλ 
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را  1λدر طول موج فاکتور افزایش پهنای خط اثر  3 شکل

در فرکانس تنظیم صفر و  1λطول موج  تلفیقروی پاسخ 

با  که شودمشاهده میدهد. نشان می dB 10نسبت تزریق 

پهنای باند کاهش و پیک فاکتور افزایش پهنای خط افزایش 

 یابد.افزایش می

 
 تلفیقپاسخ  یرو 1λخط در طول موج  یپهنا شیاثر فاکتور افزا 3 شکل

 1λطول موج 

 

توان را روی  2λاثر نسبت تزریق به طول موج  4 شکل

بر جریان، در فرکانس تنظیم صفر  2λطول موج خروجی با 

با  دهد.و فاکتور افزایش پهنای خط برابر با یک نشان می

 5 شکل یابد.افزایش نسبت تزریق توان خروجی افزایش می

توان خروجی با را روی  2λاثر نسبت تزریق به طول موج 

بر جریان، در فرکانس تنظیم صفر و فاکتور  1λطول موج 

دهد. با افزایش افزایش پهنای خط برابر با یک نشان می

 1λطول موج با توان خروجی  2λبه طول موج نسبت تزریق 

دلیل افزایش  یابد.کاهش یافته و جریان آستانه افزایش می

 این است که از حامل های 1λجریان آستانه در طول موج 
 

 
طول  ی باتوان خروج یرو 2λدر طول موج  قیاثر نسبت تزر 4 شکل

 انیبر جر 2λموج 

 
با طول  یتوان خروج یرو 2λدر طول موج  قیاثر نسبت تزر 5 شکل

 انیبر جر 1λموج 

 

افزوده می شود و  2λ  کاسته و به طول موج 1λبا طول موج 

 می شود. 1λاین باعث افزایش آستانه طول موج 

 گیرینتیجه -3
 تلفیق هایویژگیر اساس یک مدل معادله نرخ ساده شده، ب

طول موجی مد قفل شده  دولیزرهای آبشاری کوانتومی 

و نسبت تزریق  فاکتور افزایش پهنای خطتزریقی تحت تاثیر 

 تلفیق مشخصاتاین نتایج اولیه برای بهبود  بررسی شد.

لیزرهای آبشاری کوانتومی چند طول موجی مد قفل شده 

دهد محاسبات نشان می ای دارند.اهمیت برجسته تزریقی

لیزر مربوط به هریک از تابش ها با افزایش  تلفیقپهنای باند 

نسبت تزریق همان تابش  و فاکتور افزایش پهنای خط

 تلفیقپیک پهنای باند ی همچنین اندازه یابد.افزایش می

 یابد.افزایش می فاکتور افزایش پهنای خط لیزر با افزایش
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شدگی باال و محدوده طول موجی وسیع در مدارات مجتمع نوری نیاز است. امروزه به  قطبشگرهای نوری با میزان قطبی -چکیده 

یکی از انواع قطبشگرها، دارد.  بیضی سنجیسنجی، فوتولیتوگرافی و ی در کاربردهای مختلف مثل طیفکنترل قطبش، نقش اساس

شوند. در این مقاله یک قطبشگر با قطبشگرهای شبکه سیمی است که به راحتی با قطعات نوری در ابعاد نانومتر مجتمع می

فلز  –الکتریک دی -است. این قطبشگر شامل یک آرایه از  فلزموج ارائه شده شدگی باال در محدوده وسیعی از طولمیزان قطبی

است. دو الیه آلومینیوم در زیر ساختار و الیه های گرافن در سطح  است که بر روی یک زیرالیه از جنس سیلیکا قرار گرفته

شدگی با استفاده ی میزان قطبیهای گرافن و جنس فلزات بر روالیهتعداد اند. تاثیر وجود الکتریک قرار گرفتهمشترک فلز و دی

به دلیل ایجاد  ،در ساختار پیشنهادیشدگی میزان قطبیدهد که نتایج نشان میمورد بررسی قرار گرفته است.  FDTDاز روش 

در  dB158 شدگی به مقدارمینیوم میزان قطبیوالیه گرافن و فلز آل 3یابد. با استفاده از پالسمون پالریتون سطحی افزایش می

 بهبود یافته است. ٪62حدود  رسد که نسبت به ساختارهای موجود،می  nm 2400ل موج طو

 

 .شدگی، گرافن، پالسمون پالریتون سطحی، قطبشگرهای شبکه سیمیقطبی میزان -کلید واژه

Performance Improvement of Graphene Based Wire Grid Polarizer 
 

Atefeh Amin, Maryam Pourmahyabadi 

Shahid Bahonar University of Kerman 

 
Abstract- Optical polarizers with high extinction ratio over a wide wavelength rang are required for on-chip optical 

circuits and integrated optics. Controlling the polarization state is an important issue in various application such 

as spectroscopy, photolithography or ellipsometry. One kind of the polarizers is wire grid polarizer (WGP) that 

can be easily integrated with the other nano-optic devices. In this paper, a wire grid polarizer with high extinction 

ratio over a wide wavelength range, is presented. The proposed structure consists of an array of metal-insulator-

metal (MIM) grating on silica substrate in which graphene layers sandwiched between metal and insulator layers. 

The influences of different metal materials and the number of graphene layers have been investigated with finite 

difference time domain (FDTD) analyzer. The results show the significant improving of the extinction ratio by 

using aluminum as metal and 3 graphene layers that has been increased to 158dB at 2400nm wavelength due to 

the formation of surface plasmon polaritons. Therefore, the proposed structure exhibits an improvement of 62% 

in compared to that of the other existing WGPs. 

Keywords: Extinction Ratio, Graphene, Surface Plasmon Polariton, Wire Grid Polarizer.

 

  مبتنی بر گرافنشبکه سیمی قطبشگر بهبود عملکرد

 ادیآبعاطفه امین، مریم پورمحی

 دانشگاه شهید باهنرکرمانگروه برق، دانشکده فنی، 
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 مقدمه -1
های نوری قطبشگرها یکی از مهمترین قطعات در سیستم

هستند. نور قطبیده شده کاربردهای زیادی در صفحات 

نمایش، ژیرسکوپ نوری و سنسورهای پالسمونی دارند. 

م کرد:  توان به سه دسته تقسیقطبشگرهای مرسوم را می

های کنندهاز جذبصفحات قطبشگر با استفاده 

رهای قطبشگر با استفاده از شکست نور غیرهمسانگرد، منشو

و قطبشگرهای زاویه بروستر با استفاده از انعکاس نور. این 

قطبشگرها به راحتی قابلیت مجتمع شدن در قطعات نوری 

 را ندارند.

در مقایسه با قطبشگرهای ذکر شده، قطبشگرهای شبکه 

ابلیت مجتمع های سیمی فشرده و مسطح هستند که ق

توان ها میری را دارند و همچنین از آندر قطعات نو شدن

به عنوان قطبشگرهای فیلم نازک استفاده کرد. در کنار سایز 

بسیار کوچک این قطبشگرها، با انتقال بسیار خوب نور در 

یک جهت خاص ومسدود کردن نور در جهت  مخالف، دارای 

ایای دیگر این قطبشگرها زاز م بازدهی بسیار باالیی هستند.

میزان  باشد.ها میآن آسانند باال و روند ساخت پهنای با

-محاسبه می (1) رابطهشدگی قطبشگرها از طریق قطبی

شدگی کاهش ثر برای افزایش میزان قطبیؤشود. راه حل م

 TE موداست. یک روش برای کاهش انتقال  TE مودانتقال 

های شدگی، افزایش ابعاد شبکهو در نتیجه افزایش قطبی

هم  TM مودا این روش باعث کاهش انتقال سیمی است. ام

 .]1[ شودمی

(1) 
10log TM

TE

T
ER

T
  

و  TM مودباعث افزایش انتقال  دوگانه،  ساختارهای فلزی 

دو الیه فلز در  شوند. با قرار دادن شدگی میمیزان قطبی

شدگی یک قطبشگر پهن باند با میزان قطبی 2CaFدو طرف 

dB70 موج در طولµm3/0  تاµm5 اما .]2[خواهیم داشت 

به بیان دیگر  این قطبشگرها دارای ابعاد بزرگی هستند.

شبکه  تشدیدبسیاری از قطبشگرهای ارائه شده مبتنی بر 

کنند که باعث کاهش پهنای های فلزی یک بعدی عمل می

شوند. یک روش برای کنترل پهنای باند این است باند می

یم کنیم. با استفاده ظرا تن تشدید دهایوبین مکه اثر متقابل 

های تشدید فابری پرو یا پالریتون پالسمون از تزویج

. ]3[ توان یک قطبشگر پهن باند ایجاد کردمغناطیسی می

باند استفاده یک روش دیگر برای ساخت قطبشگرهای پهن

است که ساختارهای فلزی پهن باند  تشدیدبدون  روشاز 

این از  در این مقاله .]4[ درنقرارداارائه شده را در این دسته 

از استفاده شده است.  جهت طراحی یک قطبشگرروش 

در  ،شانموج وسیع عملکرددلیل طولبهاینگونه قطبشگرها 

و سنسوها استفاده  بسیاری از کاربردها مثل مخابرات نوری

 شود.می

 خصوصیات نوری گرافن-2

به یک ، پذیر بودن تابع هدایت آنگرافن به دلیل کنترل

ماده مهم در قطعات پالسمونیکی تبدیل شده است. هدایت 

کوبو به صورت زیر تعریف  رابطهتوان از طریق گرافن را می

 :]5[ کرد

(نرخ پراکندگی  Γ ،فوق رابطهدر 
2

1
(


 و زمان

df)پتانسیل شیمیایی،  cاستراحت حاملها،      تابع

 بار الکترون،  eواحد موهومی،  iدیراک،  -توزیع فرمی

دما  Tای و فرکانس زاویه ωکاهش یافته، ثابت پالنک 

ها ( به چگالی حاملµc) پتانسیل شیمیایی گرافن باشد.می

تواند به وسیله ولتاژ گیت بستگی دارد و این مقدار می

آالیش شیمیایی، میدان الکتریکی و یا میدان خارجی، 

مغناطیسی کنترل شود. قسمت موهومی تابع هدایت گرافن 

تواند مقادیر مثبت یا بسته به سطح پتانسیل شیمیایی می

وت فرکانسی داشته باشد. های متفامنفی را در محدوده

زمانی که قسمت موهومی تابع هدایت مثبت باشد، گرافن 

تواند و در نتیجه می دکنمانند یک الیه نازک فلزی عمل می

که به آن پالسمون  ]6[ پالسمای سطحی را انتقال دهد

موهومی منفی  گویند. اگر قسمتمی (GSP)سطحی گرافن 

 کند.ریک عمل میباشد، گرافن مانند یک الیه دی الکت

 طراحی ساختارو نتایج عددی -3
 )ب( نمای دوبعدی 1و شکل  سه بعدی نمای)الف( 1شکل 

-آلومینیم آرایه دهد که ازرا نشان میقطبشگر پیشنهادی 

بر روی  nm170و عرض  nm280با پریود  آلومینیم-سیلیکا

قرار گرفته است. در   nm70با ضخامت  یک زیرالیه سیلیکا

با  دیگر موآلومینیه سیلیکا از دو الیه زیر زیرالی

(2)  

   

     

2
d d

2

0

2

d d

2 2 2
0

, , ,  , , , , , ,

f fie
    d

ω i2Γ

ie ω i2Γ f f
 d

(ω i2Γ) 4(

( ) ( )

)

( )g C Intra C Inter CT T T





        

 
 

  

 




   

    
  

   




  

   
 
  
 




 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 

403 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 استفاده شده است.  nm300و ضخامت  nm110عرض

ثر تمام مواد به جز گرافن از مدل پالیک ؤضریب شکست م

 قطبشگرسازی و تحلیل برای شبیه. ]7[آید به دست می

( استفاده FDTD) تحلیل عددی محدود ارائه شده از روش

دست آوردن بیشترین مقدار  هشود. در این ساختار برای بمی

استفاده  eV7/0شیمیایی شدگی از گرافن با پتانسیلقطبی

همچنین بقیه پارامترها مثل ضخامت الیه گرافن،  کنیم.می

0.3ها و دما به ترتیب زمان استراحت حامل  ،

300T K   0.5وps  است.ظر گرفته شده درن  

 
 )الف(

 
 )ب(        
 مبتنی بر گرافن )ب( نمای دو بعدی)الف( نمای سه بعدی قطبشگر : 1شکل

 قطبشگر مبتنی بر گرافن

 

نشان داده  TEو  TMپروفایل میدان را در دو مود  2شکل 

از آن  TEکند،  اما مود از ساختار عبور می TMاست. مود 

جهت و شدت  های سفیدشفل 3شود. در شکلمنعکس می

را نشان داده است. میدان  TMمیدان الکتریکی مود 

اما میدان  ،دشوطیسی در داخل سیلیکا تحدید میمغنا

دهنده د که نشانگیرقرار می ورت یک حلقهالکتریکی به ص

تواند باعث انتقال بیشتر نور می و تشدید مغناطیسی است

طیسی تحریک . اگرچه زمانی که تشدید مغنا ]11[شود 

یابد. این تغییرات مقدار کاهش می TMشود، انتقال مود می

تواند به دلیل گذردهی متفاوت ساختارهای نور انتقالی می

 موج تشدید مغناطیسی باشد.فلز در طول-الکتریکدی-فلز

به دلیل افزایش  ،TM میزان انتقال مد قرار دادن گرافن، با 

افزایش  ،ون مغناطیسیریتدر طول موج پالکنش نور برهم

موج )بیشترین( طول ثر درکمترینؤگذردهی م .دیابمی

شود، بنابراین امپدانس تشدید می )مثبت( انتقال، منفی

الکتریک خارجی تواند( با دی)می تواندمغناطیسی نمی

هماهنگ شود و در خروجی کمترین )بیشترین( انتقال را 

تواند از مغناطیسی همچنین میخواهیم داشت. میدان 

)سیلیکا( ، خارج شود که  گرافندو  فضای ایجاد شده بین

در نتیجه باعث کاهش ضریب کیفیت تشدید مغناطیسی 

ضریب کیفیت  شود. معموال هر چه این فضا بیشتر باشدمی

ضریب کیفیت تشدید مغناطیسی  شود و هرچهکمتر می آن

 کمتر باشد، پهنای باند قطبشگر بیشتر خواهد شد.

 
 )الف(                   

 
 )ب(                     

 TE مود)ب(  TM مودپروفایل میدان الکتریکی )الف( : 2شکل

 
  TMموج تشدید برای مودتوزیع میدان در طول :3شکل
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 )الف(

 
 )ب(

شدگی قطبشگر پیشنهادی به ازای فلزات مختلف )الف( بدون نمودار قطبی: 4شکل 
 از گرافنگرافن )ب( با استفاده 

رود انتظار می ،شدگی باالبرای دست یافتن به میزان قطبی

به صفر برسد. اما معموال بخش کوچکی  TEمیزان عبور مد 

در سطح  کند. وجود گرافناز این مد نیز از ساختار عبور می

افزایش را  TE مشترک فلز و گرافن میزان تلفات در مد

-می  TEمد باعث کاهش انتقال و درنتیجه ]12[ دهدمی

شدگی قطبشگر پیشنهادی به میزان قطبی 4شکل  شود.

با حضور گرافن  را آلومینیمازای سه فلز مختلف نقره، طال و 

با استفاده از فلز بینیم که . میدهدنشان می و بدون آن

با  و آیدمیدست هب شدگیان قطبیزبیشترین می موآلومینی

در طول  dB 158شدگی استفاده از الیه گرافن میزان قطبی

اما این مقدار بدون استفاده  ،آیدمیدست به nm2400موج 

با شود مشاهده میکه همانطور است.   dB 146از گرافن 

شدگی به صورت چشمگیری استفاده از گرافن میزان قطبی

پارامترهای مربوط به سه نوع قطبشگر  افزایش یافته است.

دهد که می ( مقایسه شده است. نتایج نشان1در جدول )

نسبت به قطبشگرهای  ٪62 میزان قطبی شدگی به اندازه 

 ، افزایش یافته است.پیشین

 گیرینتیجه -4
 در این مقاله، تأثیر الیه های گرافن و همچنین استفاده از

 فلزات مختلف در میزان قطبش مورد بررسی قرار گرفته

 نیمآلومی دهد که به ازای استفاده از فلزاست. نتایج نشان می

 در  dB 158شدگی میزان قطبی ،الیه گرافن 3و 

که حاکی از بهبود  آیددست میهب nm2400طول موج 

نسبت در محدوده وسیعی از طول موج قطبشگر عملکرد این 

ائه شده دارای اختار ارس .است دیگربه قطبشگرهای 

قرمز، فیلترها و کاربردهای زیادی مثل قطبشگرهای مادون

 دها هستند.های موجداکننده
 

 

 

 

 مقایسه قطبشگر پیشنهادی با طرحهای دیگر:  1جدول
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ER قطبشگر 

nm 3000 dB 80 8 [باند شبکه سیمیقطبشگر پهن[ 

nm 3000 dB 80  قطبشگر پهن باند با استفاده از دو الیه

 ]9 [فلز

nm 1510 dB 97  قطبشگر پهن باند با استفاده از

 ]10[سیلیکون

nm 2400 dB 158 قطبشگر پیشنهادی مبتنی بر گرافن 
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 بازپخت یتحت دما یدروینانوذرات اکس لمیف یپاسخ نور

 ، نسترن منصوریطاهر دیمج ،یجعفر دیسع

 تهران ن،یاو ،یبهشت دیدانشگاه شه ک،یزیگروه ف

وش با ر هالمفی. سته ارفتمورد مطالعه قرار گ یپس از بازپخت حرارت یدرویاکس نانوذرات هایلمیف ی، پاسخ نورتحقیق نیدر ا -کیدهچ

 یرئم -فرابنفش سنجفطی دستگاه با هانمونه یابیاست. مشخصه شده هیدر آب ته یدرویاکس نانوذرات از محلول وژیفیسانتر یشاننهیال

 قلهکه  دهدیم نشان ،هالمیف یمرئ -فرابنفش فیط جنتای. است انجام شده کسیا پرتوبا دستگاه پراش  هالمیف بلوریو ساختار 

باعث  بازپخت، اتیاست که عمل نیا انگریب کسیطرح پراش پرتو ا جنتای. است بلند انتقال داشته ایهبه سمت طول موج یتونیاکسا

رات نانوذ هایلمیف پاسخ زمانی .است شده یدروینانوذرات اکسل هگزاگونا رساختا یاصل فازهای در هابلورک یرگیجهت شیافزا

 هایبررس بازپخت است. یدما شیبا افزا ینور خواص حسگر بهبود انگریبنانومتر،  405با  طول موج  یزریتحت تابش پرتو ل یدرویاکس

 هاییژگیدر اثر بازپخت است. و ژنیشامل نقصان اکس هالمیف ینقص ساختار شیبه علت افزا عبوری انیجر شیکه افزا دهدینشان م

فرابنفش  ینور یساخت آشکارسازها یبرا یخوب ماده را منتخب نیا ،یدروینانوذرات اکس یبازپخت شده هایلمیشده در ف یرگیاندازه

 .دنماییم

 .بهبود حسگر نوری اكسیدروی، فیلم نانوذرات، -كلید واژه

The Effect of Thermal Annealing on Optical Response of ZnO 

Nanoparticles Film   

Saeed Jafari, Majid Taheri, Nastaran mansour 

Department of Physics, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran 

Abstract- In this work, effect of thermal annealing on optical response of the zinc oxide nanoparticles film is investigated 

after thermal annealing. The film is deposited using centrifuge coating method from the solution of the zinc oxide 

nanoparticles dispersed in the deionized water. The samples is characterized by UV-visible absorption spectrometer and X-

ray diffraction patterns (XRD). The UV-visible results show that exciton absorption edge has been red shifted. The XRD 

results relating to films indicate hexagonal crystal structure has stayed intact. The DC current of annealed films shows 

extreme change under laser irradiation at the wavelength 405 nm. Our results show that the intrinsic defects such as oxygen 

vacancies play important role in improving the electrical properties of the films under laser illumination. The measured 

photoelectrical properties of the zinc oxide nanoparticles films makes them good candidate in UV detectors. 

Keywords: Zinc Oxide, Nanoparticles Film, Enhanced Optical Sensing. 
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 مقدمه -1

 گافانرژی با  nرسانای نوع نیمه اكسیدروی یک      

. اكسیدروی دارای [1] استالکترون ولت  2/3 یممستق

 پایین، الکتریکخاصیت پایداری شیمیایی باال، ثابت دی

اصیت ضد باكتری است. جذب نور زیر قرمز و فرابنفش و خ

طور بالقوه در كاتالیزورها، حسگرهای گازی، بنابراین ب

-میردگی و آشکارسازهای نوری استفاده های ضد خوروكش

در آشکارسازهای نوری نانوساختارهای اكسیدروی . [2] شود

روند. در این آشکارسازها ترین ساختارها به شمار میمعمول

ای كه دارای شکاف انرژی باال، عمق نفوذ باالی نور و ماده

 مقاومت مناسب در برابر تابش باشد الزم است.

نشانی بخار الیه هایی مانند اسپاترینگ،روشتاكنون از       

های و افشانه داغ برای تولید الیهژل  سل، یاییشیم

این پژوهش از دستگاه در ت. اس شدهه استفاداكسیدروی 

نشانی نانوذرات اكسیدروی استفاده الیهبرای  سانتریفیوژ

های اكسیدی كه به روش دمای پایین الیهاست. اغلب  شده

شوند، پیوندهای كششی با انرژی كاهیده رسوب گذاری می

ها را های اكسیدی، آنه منظور ارتقاء كیفیت الیهدارند. ب

-میقرار  C 200تحت عملیات حرارتی در دماهای باالتر از 

ر خواص ی اثر دمای بازپخت بقاله به بررسم در ایندهند. 

 اكسیدروی، فیلم نانوذرات الکتریکی و پاسخ حسگری

 است. شدهپرداخته 

 تجربی بخش -2

و میانگین  9/99ا خلوص %روی بپودر نانوذرات اكسید      

گرم بر لیتر در آب مقطر  1 نانومتر با غلظت 30تا  10اندازه 

قرار داده   دقیقه در حمام فراصوت 40مدت حل شده و به 

 ،نشانیشود تا به خوبی در آب پراكنده شود. قبل از الیهمی

اتانول و استون در حمام  به ترتیب باای های شیشهیهزیرال

-شوند. الیهخأل خشک می یده و در كورهتمیز ش فراصوت

با دستگاه  rpm6000 دقیقه در سرعت  7نشانی به مدت 

K240 Centrifuge نشانی الیه هایفیلماست.  انجام گرفته

شده در شرایط یکسان محیطی به مدت دو ساعت در 

گراد تحت بازپخت حرارتی درجه سانتی 500و  250دماهای 

 .است قرار گرفته

سنجی اده از دستگاه طیفها با استفیابی نمونهمشخصه      

نانومتر  800-330 یی طول موجمرئی در گستره -فرابنفش

های حاصل با استفاده فیلم است. ساختار بلوری انجام گرفته

های گیریاست. اندازه از طرح پراش پرتو ایکس بررسی شده

و پاسخ ولت  35تا  0جریان بر حسب ولتاژ اعمالی از -ولتاژ

نانومتر با  405تابش پرتو لیزری  ها تحتحسگری نمونه

 V 35و با اعمال ولتاژ ثابت  mW50 شدت پرتو خروجی 

است. زمان پاسخ جریان عبوری از فیلم در  مطالعه شده

 Keithleyحالت لیزر روشن و خاموش با استفاده از دستگاه 

Source Meter 2450 در  ایدو نقطه با یک سیستم سنجه

 است. دمای اتاق به ثبت رسیده

 و بحث تجربی نتایج -3

مرئی فیلم نانوذرات  -طیف جذبی فرابنفش 1شکل      

دهد. لبه جذب اكسیدروی قبل و بعد از بازپخت را نشان می

فرابنفش حاصل از جذب اكسایتون نانوذرات اكسیدروی در 

باشد. همانطور كه در طیف جذبی نانومتر می 365طول موج 

جذبی فیلم نانوذرات اكسیدروی با  قله ،شودمیمشاهده 

-جایی اندكی به سمت طول موجافزایش دمای بازپخت جابه

مربوط  جایی قلهاست. این تغییر در جابه های بلندتر داشته

ی الیه بازپخت به افزایش در اندازه نانوذرات تشکیل دهنده

 باشد.شده می

 

وذرات اكسیدروی قبل و مرئی فیلم نان -طیف جذبی فرابنفش: 1شکل 

 گراد.درجه سانتی 500و  250بعد از بازپخت در دماهای 

از فیلم نانوذرات اكسیدروی قبل و بعد  ساختار بلوری      

 است. براساس طیفنشان داده شده  2بازپخت در شکل

(، 100صفحات ) های پراش مربوط بهپرتو ایکس، قله پراش

( و 112(، )200، )(103(، )110(، )102(، )101(، )002)

از كمیته مشترک  36-1451( مطابق با شماره كارت 201)
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 بلوری ساختار با ،(JCPDS)استانداردهای پراش پودری 

. سه قله اصلی این [3]باشند می منطبق اكسیدروی ورتزیت

 ( به ترتیب در101( و )002(، )100ها با صفحات )طیف

نمایان  2θ=36.06°و  2θ=34.17° ،2θ=31.52°زوایای 

 هایطیفطرح پراش پرتو ایکس تحلیل نتایج  است. در شده

گونه بوده و هیچاكسیدروی نانوذرات  حاصل مربوط به

 نانوذرات ت. اندازه متوسطاس نشده ناخالصی دیگری مشاهده

پراش طرح  در الگوی توان از یک قلهرا می اكسیدروی

نانوذرات  س رابطه دبای شرر اندازه بلوریتعیین نمود. براسا

نانومتر  17ها در دمای اتاق تقریبًا اكسیدروی برای نمونه

در ساختار فیلم نانوذرات . [4]است  محاسبه شده

-( می100گیری )ترجیحاً دارای جهتها اكسیدروی بلورک

، ذرات در فازهای C 500افزایش دمای بازپخت تا  باشند. با

   كنند.اصلی شروع به رشد می

 

های نانوذرات اكسیدروی و فیلم طرح پراش پرتو ایکس از فیلم: 2شکل 

 گراد.جه سانتیدر 500و  250بازپخت شده در دماهای 

نانوذرات های جریان مربوط به فیلم-نمودار ولتاژ 3شکل      

دهد. اكسیدروی در دماهای مختلف بازپخت را نشان می

های گرفته شده از شود جریانهمانطور كه مشاهده می

زیر  از مرتبه نویزبه صورت ی در محدوده ولتاژ اعمالها فیلم

بازپخت  یدما شیبا افزا انیجر نیاد. باشینانوآمپر م 15

نانوذرات  یهالمیدر ف جریان كم نداشته است. تغییر آنچنانی

 یدرویاكسنانوذرات  یوابسته به مقاومت باال یدرویاكس

 لمیبار در ف یهاحامل كهاست  نیا گرید لی. دلاست

نشده  ختهیبرانگ یکیتحت ولتاژ الکتر یدروینانوذرات اكس

بازپخت شده تا  یهالمیف انیجر یریناپذ رییتغ نیاست. ا

بر نانوذرات  یمبتن حسگرهایساخت  ریمس ،C 500 یدما

 [.5] سازدیم سّریرا م یدرویاكس

 

های نانوذرات نمودار تغییرات جریان بر حسب ولتاژ فیلم: 3شکل 

 اكسیدروی.

های حسگر نوری مبتنی بر فیلمنتایج تجربی  4در شکل      

است. پاسخ حسگری  شدهنانوذرات اكسیدروی نشان داده 

نانومتر  405ها تحت تابش پرتو لیزری با طول موج نمونه

شود، مشاهده می است. همانطور كه در نمودار بررسی شده

جریان عبوری از فیلم نانوذرات اكسیدروی تحت تابش پرتو 

 دهد كه. نمودار پاسخ زمانی نشان مییابدافزایش می یلیزر

ها فیلم زایش جریان عبوریخت باعث افافزایش دمای بازپ

 سازوكارو  یدرویبر حسب ساختار نانوذرات اكساست.  شده

 ینقش مهم ژنیكه جذب اكس توان گفتمی ،یحسگر نور

 لمیكه ف [. هنگامی6] دارد ینور یدر كنترل آشکارسازها

 لیبه دل ،نباشد معرض تابشدر  یدروینانوذرات اكس

 یهالکولمو لم،یف یدر ساختار سطح ژنیاكس یهایكاست

و گرفتن  دیاكس سطح با جذب شدن به ژنیاكس

 :شوندیم دهیونی یبه صورت بار منف آزاد یهاالکترون

2 2( ) ( )O g e O ad    

2

2 2( ) 2 ( )O g e O ad    

 یکیكم در نزد ییبا رسانا هیتخل هیال کی فرآیند نیا      

كه  یان. زمكندایجاد می یدروینانوذرات اكس لمیسطوح ف

 یبه طول موج جذب کینزد نور آشکارساز در معرض پرتو

 زها ا. حفرهكندیحفره م-جفت الکترون دی، تولردیگیقرار م

 یبیو بازتركدر سطح شده  جادیا لیاختالف پتانس قیطر

موجود در  ژنیاكس یهاجذب شده، اتم ژنیاكس یهاالکترون

 :كنندیسطح را آزاد م
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2 2( ) ( )O ad h O g    

2

2 2( ) 2 ( )O ad h O g    

جفت  تولید ندیفرآ درمانده  یباق یهاالکترون نیا      

 لمیف رسانش جریان شیبه افزا تیهدا نوارحفره در -الکترون

 كمک خواهند كرد. یدروینانوذرات اكس

 و ژنینقصان اكس C 500بازپخت تا  یدما شیبا افزا      

در ساختار  دهیونیدوبار و  دهیونیبار  کی ژنیاكس نقصان

 یبیبازترك ندیفرآ. شودیم ادیز یدروینانوذرات اكس لمیف

 لبه جذب کیحفره تحت تابش طول موج نزد-الکترون

قرار  تیدر نوار هدا یشتریآزاد ب یهاشده و الکترون شتریب

در  توسط نور شده دیتول یهاالکترونبطوریکه  .گیرندمی

كرده و باعث  یرا بازساز شده جادیا هیتخل هی، الزمان کی

 .شودیم لمیدر سطح ف ییرسانا شیافزا

جریان شود، مشاهده می 4همانطور كه از نمودار شکل      

نسبت به  C 500نوری در فیلم بازپخت شده در دمای 

ای و فیلم بدون بازپخت افزایش قابل مالحظه C 250دمای 

اشباع نیه به حالت ثا 30داشته است و پس از مدت زمان 

با طول موج  یکه در اثر تابش پرتو لیزرنرسیده است. بطوری

در فیلم نانوذرات  nA50 نانومتر جریان نوری از  405

در فیلم بازپخت شده  A 3/1اكسیدروی قبل بازپخت به  

است. همانطور كه مشاهده  افزایش یافته C 500در دمای 

یباً یکسانی ها در چندین مرحله رفتار تقرگیریشود اندازهمی

 است. را نشان داده

 

های نانوذرات اكسیدروی تحت تابش لیزر پاسخ زمانی فیلم: 4شکل 

 نانومتر. 405

 گیرینتیجه -4

وی های نانوذرات اكسیدردر این كار، پاسخ نوری فیلم      

است. نتایج طیف قبل و بعد از بازپخت بررسی شده 

ای بازپخت دهد كه با افزایش دممرئی نشان می -فرابنفش

-پیک جذبی فیلم نانوذرات اكسیدروی به سمت طول موج

است. نتایج طرح پراش پرتو ایکس  جا شدههای بلندتر جابه

ها در فازهای اصلی است. گیری بلورکبیانگر افزایش جهت

 ذرات اكسیدروی با ساختار بلوریهای نانوهمچنین فیلم

ساختاری  هگزاگونال با افزایش دمای بازپخت بدون تغییرات

های نانوذرات نتایج تغییرات جریان فیلمباشند. می

انومتر ن 405با طول موج  یاكسیدروی تحت تابش پرتو لیزر

با افزایش دمای بازپخت است.  بیانگر  افزایش جریان عبوری

یک افزایش و كاهش سریع جریان ها پاسخ حسگری نمونه

م به ترتیب پس از روشن و خاموش كردن لیزر در فیل

دهد. این را نشان می C 500 بازپخت شده در دمای

افزایش جریان عبوری وابسته به نقصان اكسیژن در ساختار 

فیلم نانوذرات اكسیدروی با تغییرات دمای بازپخت قابل 

ها قابلیت كاربرد كنترل است. با افزایش رسانایی، این فیلم

 در آشکارسازهای نوری را دارند.
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فرایند  ین مقالهدر ا است. با ویژگی های مختلف تولید نانوذراتپاک برای کند و سوز لیزری در محیط مایع یکی از روش های  -چکیده

ی متر ع یک سانتدوعنصر تیتانیم و روی در محیط آب مقطر به ارتفاز ویژگیهای نانوذرات تولیدی ابر کندوسوز لیزری و پارامترهای موثر 

 قطر کانونینانومتر و  1064طول موج  ،نانو ثانیه 10با پهنای پالس  یاگ-نئودمیم لیزربررسی شده است. بدین منظور از از سطح فلز 

مورد  ندگیدر نرخ کمختلف پالس لیزر  تعداداثر  و مقطر با در نظر گرفتن تاثیر محیط آبشده است. محاسبات استفاده  میکرومتر 200

زار کامسول میزان کندگی و شار آستانه کندگی به روش المان محدود و توسط نرم اف ،. توزیع دما روی سطح فلزبررسی قرار گرفته است

 .ه استمولتی فیزیک به دست آمد

 كندو سوز لیزری، یاگ -لیزر نئودمیم، روی ،کلیدی: تیتانیوم اتکلم

Simulation of laser ablation process of titanium and zinc metal elements by 

nanosecond Nd: YAG laser in  distilled water 

Mahsa Pashazadeh1, Elnaz Irani2*, Mir Maghsoud Golzan1, Rasoul Sadighi- Bonabi3 

1Department of Physics, Urmia University, Urmia, Iran 

2Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Iran 

3Department of Physics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran 

Abstract- Laser ablation in liquid solution is a green method for producing nanoparticles with different characteristics. In this 

paper, laser ablation process and effective parameters on both of titanium and zinc elements in a distilled water environment 

at a height of 1 cm from the surface of the metal is investigated. For this purpose, the  Nd: YAG laser with a time duration of 

10 ns, wavelength of 1064, focal diameter of 200m is used. The simulation is based on considering the effects of the water 

environment and the number of  laser pulses. The distribution of temperature on the metal surface and the fluence thresholds 

is determined by finite element method using Comsol Multiphysics Package. 

 

Keywords: Titanium, Zinc, Nd:Yag laser, laser ablation 

 کندوسوز لیزری از عناصر فلزی تیتانیوم و روی توسطفرایند شبیه سازی 

 محیط آب مقطر رد یاگ–نانوثانیه نئودمیم لیزر 

 3و رسول صدیقی بنابی 1 میر مقصود گلزان ،2*الناز ایرانی، 1مهسا پاشازاده 

 ارومیه  گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه،1

 تهران ،پایه، دانشگاه تربیت مدرس ومگروه فیزیک ،دانشکده عل2

 تهران دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فیزیک، 3
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 مقدمه -1

 صورت مواد نانو تولید برای متعددی های روش کنون تا

 زمان بر و غیرپاک ،دمای باال ب نیازمنداغل که است گرفته

و پاک در زمان محدود  متداول های روش از یکی هستند.

با .است پالسی لیزر سوز و کند ذرات نانو تولید برای

لیزر با چگالی باالی انرژی بر کانونی کانونی کردن تابش 

گسیل  وپالسما ایجاد میشود  هاله فلزیروی هدف 

تابش ترمزی معکوس اتفاق  گرمایونی بر اساس مکانیزم

ضربه ای به علت تغییر ناگهانی در ویژگی  . موجمی افتد

های دمایی و فشار محیط ایجاد می شود. ذرات ایجاد 

شده در اثر تابش لیزر در مایع پراکنده می شوند. ذرات 

در محیط آب مقطر با اکسیژن ترکیب  کنده شده فلزی

فراورده واکنش ایجاد می  به عنوان اکسید فلزیشده و 

ویژگی های هدف و مشخصات شود که پارامترهای لیزر، 

محیط مایع در ویژگی های ساختاری نانوذرات تولیدی اثر 

 فراهم پالسی لیزری سوز و کند روش مهم ویژگی .گذارند

 .است جانبی محصوالت از فارغ و خالص ذرات نانو کردن

 کاربردی دیدگاه ازکندو سوز لیزری در محیط مایع 

 هزینه تروکم  تر مناسب روشی نیاز مورد وتجهیزات

 باشد می خال و گازی محیط در ذرات نانو تولید به نسبت

برای تولید نانو ذرات ، مستقیم وسریع یک روش ایمنو 

 بودن پیچیده .[1]ف شده استیو از پیش تعرکنترل شده 

 های داده آوری جمع و دشواری مایع محیط کاردر و ساز

 مایع محیط در وسوز کند آغازین مراحل در آزمایشگاهی

کمی  سازوکارهای پیشنهاد و داده هم دست به دست

 سریع خاموشی. است ساخته دسترس از دور را مناسب

 حفره زایی اثر و آن شدن محصور مایع، محیط در گدازه

 به موجود کارهای و ساز درک دقیق برعدم مؤثر عوامل از

[. لذا به دالیل اهمیت موضوع و جدید 2-4] میرود شمار

نوذرات، ارائه یک مدل جامع تئوری که نا تولیدبودن روش 

بتواند بر محدودیتهای امکانات تجربی نیزغلبه کند 

با ارائه یک  در این کار تالش شده استضروریست. لذا 

مدل دقیقتر همراه با مالحظه تاثیر محیط آب، عوامل 

موثر در نرخ کندگی از دو عنصر تیتانیم و روی مورد 

یدی از دو عنصر تیتانیم و نانوذرات تول .بررسی قرار گیرد

حیط رنگینه برای مروی نیز به عنوان ذرات پراکنده در 

شبیه  ره ای گزینه بسیار مناسبی هستند.تولید لیزر کاتو

نرم افزار کامسول و به روش مدل  مذکور با کمک سازی

لیزر نئودمیوم یاگ با و استفاده از مشخصات المان محدود 

نانومتر با  1064ول موج ط ،نانو ثانیه  10پهنای پالس 

انجام در محیط آب مقطر  میکرومتر  200قطر کانونی 

شعاع عمق و  ،توزیع دما روی سطح فلز  .شده است

محاسبه شده 10و 3 ،2 ،1کندگی برای تعداد شات های 

 و نیز با تغییر در شار ورودی لیزر شار آستانه کندگی برای

 است. محاسبه و مقایسه شدهمورد توجه این دو فلز 

 :مدل مسئله -2

 دومقاله برای مدل سازی از مدل انتقال حرارت این در 

 نیا یاصل یاز جنبه ها یکی استفاده شده است. سیالی

ی گرما توسط پارامترها دینرخ تول ییایپو یمدل، بررس

مختصات  کیاست. معادالت انتقال حرارت در  زریل پالس

حل محدود  المانبر اساس روش  یدو بعد یاستوانه ا

  شده است. 

ساس ابر تیتانیوم و روی  دو فلز یانتشار گرما برا ندیفرآ

  شده است: یساز هیشب گرمایی تیمعادله هدا

  (1)    

 K ،دما T،ظرفیت گرمایی ویژهCp  چگالی ماده، ρکه 

بیر  با توجه به قانون منبع گرما است. Qهدایت حرارتی و 

 :[5]ودالمبرت منبع گرما به صورت زیر بیان می ش

 (2) 

I(t) شدت لیزر ،ω ،شعاع لیزر در نقطه کانونی α  ضریب

معادله انتقال محاسبات  ضریب بازتاب است. Rجذب و 

 1 قطعه فلزی با شعاعحرارت با در نظر گرفتن اندازه 

با و محصورسازی نمونه میلیمتر  10و ارتفاع آب  میلیمتر
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اندازه  با توجه به  کهشده است. انجاممیلیمتر  1.2شعاع 

انتخاب ابعاد مناسبی   ،میکرومتر 200قطر لکه لیزر برابر 

 صورت گرفتهمیکرومتر 0.2 با دقت .مش بندی استشده 

نانو ثانیه حل شده  1 مراتب زمانیو معادالت با  است

همچنین باریکه لیزر به صورت کامال گاوسی فرض است.

نانو  1000لیزر  های پالس فواصل زمانی بینشده است و 

 ثانیه است.

 شبیه سازینتایج  -3

 ویتیتانیوم و رفلز  دوبرای  تغییرات دمایی  1در شکل 

 285با انرژی  10و 3 ،2 ،1 پالسبرای تعداد  Zراستای در 

به  پالسدر زمانی که دمای سطح به ازای هر میلی ژول 

 .است نمایش داده شده استحد اکثر مقدار خود رسیده 

ر نانو ثانیه پس از شروع هر پالس لیز 31حد اکثر دما 

 .شود  حاصل می

 

 

در  ،وم، ب( روییالف( تیتان برای دو فلز تغییرات دمایی : 1شکل 

طح سدر زمانی که دمای  10و 3 ،2 ،1 پالسبرای تعداد   Zراستای 

 است. به حد اکثر مقدار خود رسیده  پالسبه ازای هر 

وی که به ترتیب با توجه به دمای جوش تیتانیوم و ر

عمق حداکثردرجه کلوین است  1180و 3560برابر

در تعداد پالس های مختلف برای  و شعاع کندگی کندگی

 ت.آورده شده اس 2 و 1در  جدول به ترتیب این دو عنصر 

:حد اکثرعمق کندگی برای دو عنصر تیتانیوم و روی در 1جدول 

 10و3و2و1تعداد پالس های 

 پالستعداد 1 2 3 10

 )میکرومتر( یتانیومت 30.01 30.51 31.49 42.03

 )میکرومتر(ویر 40.06 43.24 45.01 65.60

الس پ:شعاع کندگی برای دو عنصر تیتانیوم و روی در تعداد 2جدول 

 10و3، 2، 1های 

 تعداد پالس 1 2 3 10

 ر(میکرومتتیتانیوم) 214.04 214.34 214.43 221.57

 ی)میکرومتر(رو 219.16 220.50 226.40 242.51

 2دو بعدی در شکل ساختاردر   دما توزیع تحول زمانی 

 و شده است نمایش داده روی و تیتانیوم فلز برای 3و

تصویری دو بعدی از شکل حفره کندگی در تعداد پالس 

فلز دمای سطح  .دهد می نمایشهای مختلف لیزر 

تیتانیوم در شرایط یکسان تابش لیزر به صورت قابل 

دما در حد اکثر روی است . فلز ر از سطح توجی باالت

نانو ثانیه در  9031پالس لیزر و در زمان  10تابش 

 و درنقطه کانونی پالس لیزر تاسطح تیتانیوم یکی نزد

درجه  272011درجه کلوین و در سطح روی تا  526139

 .یابد  کلوین افزایش می

 
 ،2، 1 ایه :توزیع دما در سطح تیتانیوم برای تعداد پالس2شکل

 10و3
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 10و3، 2، 1در سطح روی برای تعدادپالس های  توزیع دما: 3شکل 

 در به عنوان پارامتر موثر انرژی پالس لیزر همچنین اثر

ر لس لیزبرای یک تک پاو نرخ کندگی میزان تغییرات دما 

و شار نشان داده شده است  برای چند شار انرژی لیزر

به ر تیتانیوم و روی محاسآستانه برای هر یک از دو عنص

 شده است. 

ای مقایسه نرخ کندگی دو عنصر تیتانیوم و روی در شار ه: 4شکل 

 مختلف انرژی.

مطابق شکل در شرایط یکسان نرخ کندگی برای فلز روی 

ن برابر تیتانیوم است که به دلیل پایین بود 1.5حدود 

 یومروی در مقایسه با فلز تیتان آستانه کندگی برای فلز

 می باشد.

 گیرینتیجه -4

 1064ر پالسی با طول موج با استفاده از لیزمقاله  نای در

 200، قطر کانونی نانو ثانیه 10پهنای پالس  ،نانومتر

میکرومترو مالحظه فواصل زمانی بین پالس های لیزر 

تحوالت عمق و شعاع گندگی و نیز نانو ثانیه ، 1000

انیوم و روی توزیع دمایی بر روی سطح فلزات تیتزمانی 

بدین منظور با . ه استدر محیط آب مقطر به دست آمد

در فرایند کندوسوز  ارائه یک مدل جامع عوامل موثر

شرایط یکسان  میزان کندگی در شده است.  لیزری آنالیز

شدت  است. از تیتانیومروی بیشتر روی فلز تابش لیزر بر

لز فبرای  و1.210روی برابر فلز برای  نیز آستانه کندگی

محاسبه  ژول بر سانتی متر مربع 3.4218تیتانیوم برابر 

 .ه استشد

 سپاسگزاري

 گاهشیمداوم آزما تیحما را ازسندگان مقاله مراتب سپاسگذاری نوی

 .دارند فیشر یدانشگاه صنعت زریل یقاتیتحق
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سید  –چکیده  ساختار اک سپری پالیه های نازک نانو  شه روی زیره ایرولیز بمولیبدن به روش ا شی و  5/2 ،5/1با آهنگ های مختلف الیه 

ml/min 5 شد شانی  صاو. ندالیه ن ستفاده از ت سی قرار گرفتند UV-Vis و XRD طیف های،  FESEMیرنمونه ها با ا صاویر  .تحت برر ت

FESEM کوچکتر از  با ابعاد ریز حاکی از شکل گیری نانو میله های متخلخل متشکل از دانه هاییnm 50 الیه یافتیمدر می باشد. همچنین 

شد یافته های سبلوری  ر ساختار ارتورومبیک ب صلی های یبا جهت گیردارای  ست( 060)و ( 040)(، 020) ا  و XRDتحلیل داده های ند. ه

 در بین این .یافته است کاهش نمونه ها گاف نواریکه با افزایش آهنگ اسپری ابعاد بلورک ها افزایش و  نشان داد الیه ها اپتیکی همچنین

شدهی نمونه  نمونه ها، شانی  ساختاری )بزرگترین ابعاد بلورکی و کمترین تراکم نواقص بلوری(  ml/min 5 با آهنگ الیه ن شرایط بهینه  از 

  .کوانتومی استتاثیر اثر محدودیت معلوم شد که تغییرات گاف نواری در این نمونه ها تحت  برخوردار است.

 ، اثر محدودیت کوانتومیهای متخلخل ميله-اکسيد موليبدن، الیه نازک، نانو -کليد واژه

Study the influence of deposition rate on morphology, structural and optical 

properties of molybdenum oxide (MoO3) nanostructured thin films 

prepared by spray pyrolysis technique 

Maryam Jalal, Hosein Eshghi 

Physics Department, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. 

Abstract- Nano-structured molybdenum oxide thin films were deposited on glass substrates by spray 

paralysis methods with various rates of 1.5, 2.5 and 5 ml/min. Samples were characterized by 

FESEM images, XRD and UV-Vis spectra. The FESEM images indicated the formation of porous 

nano-rods covered with less than 50 nm fine grains sizes. Also we found the grown layers have an 

orthorhombic polycrystalline structure with characteristic orientations of (020), (040) and (060). 

XRD and also optical data analysis of the layers showed that with increasing the deposition rate, the 

crystallite sizes are increased and the band gaps of the samples are decreased. Among these samples, 

one which is deposited at 5 ml/min has the optimal structural conditions (the largest crystalline sizes 

and the lowest density of crystalline defects). It is found that the variations of the band gap in these 

samples are affected by the quantum confinement effect.  

 

Keywords: Molybdenum oxide, Thin films, Porous nano-rods, Quantum confinement effect 

 

های الیهخواص ساختاری و اپتیکی  مورفولوژی، بر الیه نشانیآهنگ  تاثیر بررسی

  اسپری پایرولیز تهیه شده به روش )3MoO(ن اکسید مولیبد نانوساختار نازک

 یعشقحسين ؛ جاللمریم 

 ، شاهروده صنعتی شاهروددانشگا ،فيزیك دانشکده
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 مقدمه -1

3MoO [. این 1] از اکسيد فلزات واسطه است رسانایك نيم

له  های مختلف از جم به روش  يب   روش اسپپپ ریترک

 ،[5] ليزر پالسی گذاری ، رسوب [4] کندوپاش ،[3و1,2]

 تهيه [7]بخار شپپيميایی رسپپوب گذاری و  ،[6] ژل -سپپل

ست سانندگی  .شده ا در برخی از این مقاالت که به نوع ر

شرایط خالص  شاره گردیده این ماده در  الکتریکی الیه ها ا

تهی جاهای اکسيژن در شبکه بلوری  وجود عمدتا به دليل

. گاف [2]برخوردار اسپپت n نوع  از رسپپانندگی الکتریکی

نواری مسپپپتقيم در الیه های نازک این ماده در گسپپپتره 

اکسيد موليبدن  [.2]گزارش شده است  eV92/3تا  44/3

می توان های زیادی درکاربردهای صپپنعتی دارد که قابليت

های و پنجره  [2] های گازی حسپپپگربه مواردی از جمله: 

 اشاره کرد.  [8] هوشمند

روش اس ری  هدر این مقاله با استفاده از الیه نشانی ب

بر آهنگ اس ری تغييرات پایروليز بروی شيشه به بررسی اثر

 .یم ه ااکسيد موليبدن پرداخت های خواص فيزیکی الیه

 روش انجام آزمایش

 یها هیرالیز یورر ب اس ری پایروليز نازک به روش یها هیال

ها  هیرالیابتدا ز ینشان هیشدند. قبل از ال ینشان هیال شهيش

اتانول،  یبا آب و صابون شستشو داده شده و در بشر حاو

 به قرار گرفتند كياستون و آب مقطر در دستگاه آلتراسون
آمونيوم  پودر ،اخت الیه های نازک اکسيد موليبدنمنظور س

))4NH(6 با فرمول شيميایی  راتهيد موليبدات تترا

)O2H4_  24O7Mo را با ml 50  آب دوبار تقطير مخلوط

. س س دست یابيم M 01/0 غلظت همحلولی ببه کرده تا 

بر روی  C◦ 400 ثابت دمایدر  محلول به دست آمده

 ml/minو  5/2، 5/1آهنگ های متفاوت  با زیرالیه )شيشه(

اس ری شد. در طی الیه  (3Sو  1S ،2S)بترتيب نمونه های  5

واکنش  یط نازک  هیال ليتشک ندیرود فرآ یانتظار منشانی 

 :رديصورت گ ریز

     4 7 24 2 3 3 26 4 7( )  6  7NH Mo O H O MoO s NH g H O g   

ها به وسيله دستگاه پراش پرتو ساختاری نمونهتحليل 

 CuKα( با گسيل خط طيفی XRD; Broker AXSایکس )

(Ǻ 1.5406و ) ها توسط مورفولوژی سطح نمونه

 FESEM Hitachiميکروسکوپ الکترونی روبشی )

S.4160ها با ( انجام پذیرفت. همچنين خواص اپتيکی الیه

بررسی طيف عبوری و جذبی و با استفاده از دستگاه 

  ( در بازهShimadzu UV-Vis. 1800سنج نوری )طيف

nm1100-300 گيری شداندازه. 

 نتایج و بحث -2

 مورفولوژی سطح -1-2

الیپپه هپپای مپپورد بررسپپی را   FESEMتصپپاویر 1شپپکل 

در طپور کپه مشپاهده مپی شپود  . همپاندهپد نشان مپی

در هپم تنيپده  متخلخپل نپانو ميلپه هپایهر سپه نمونپه 

دارای  1Sی  نمونپهبپه طپوری کپه مشاهده مپی شپود ای 

متشپکل از ميلپه هپایی بپا سطحی متخلخپل و برجسپته 

 nm 50دانپپه هپپایی بپپر روی آنهپپا بپپه ابعپپاد کپپوچکتر از 

نپپاهمواری  بپپوده و بپپا افپپزایش آهنپپگ اسپپ ری از ميپپزان

و همچنپپين ابعپپاد دانپپه هپپای  سپپطحی کاسپپته شپپده

بپا توجپه  ل دهنده ی ميله هپا بزرگتپر شپده اسپت.تشکي

به تصاویر مقطپ  مپميمه شپده مشپاهده مپی شپود کپه 

و افپزایش یافتپه  هپا  خامت الیپهیش نرخ رشپد مپاافزبا 

 265 بپپه ترتيپپب S2,S3S,1 نمونپپه هپپای آن بپپرای مقپپدار

 می باشد. nm 365و 325و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقيپا نمونپه هپای مپورد بررسپی در FESEM تصپاویر  :1شپکل 

nm 500 .الیپپه هپپای را نشپپان مپپی  تصپپاویر مپپميمه مقطپپ  عرمپپی

  دهد.

 خواص ساختاری -2-2

س یبرا   ینمونه ها از الگو ها یساختار یها یژگیو یبرر

 XRDطيف  2 شپپکل .اسپپتفاده شپپده اسپپت  Xپرتو شراپ

S1 

S3 

S2 

500 nm 

500 nm 

500 nm 

500 nm 

500 nm 

500 nm 
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 هد. د یرا نشان می رشد یافته نمونه ها

 
 .نمونه های مورد بررسیXRD طيف  :2شکل 

 

ساختار  سيد موليبدن با  ساختار بس بلوری اک این داده ها 

را  (060( و )040) (،020) و صپپفحات اصپپلی ارتورومبيك

شماره کارت  شان   JCPDS 35-0609مطابق با   د.ده مین

نمونه ها از  واص سپاختاریخ در بررسپی بيشپتر به منظور

، چگپپالی  (Dهپپا )انپپدازه بلورکروابط زیر برای تعيين 

فاده  (εهای بلوری )کرنشميکرو ( و δ) هادررفتگی اسپپپت

 [: 2کرده ایم ]

(2                                    )0.9 / CosD    

(3                                                 )21/ D  

(4)                                               
4 tan





  

ها،  Dکه در این روابط  عاد بلورک یه براگ،  θاب مام  βزاو ت

ميکرو  ميزان Ɛتراکم دررفتگيها، و δپهنا در نيمه بيشپپينه، 

 کرنش های بلوری در نمونه های سنتز شده می باشد.
 

 یبلور های کرنش کرويها و م یرفتگتراکم در ابعاد بلورکها، :1جدول 

 .4-2( با استفاده از معادالت020) یحيقله ترج یبرا

 خواص اپتیکی -3-2

Wavelength(nm)

200 400 600 800 1000 1200

T
ra

n
s

m
it

ta
n

c
e

(%
)

0

20

40

60

80

S1

S2

S3

 
 .بررسیی مورد : طيف عبور اپتيکی در نمونه ها3شکل 

 

طيف عبور اپتيکی نمونه های سنتز شده را نشان  3شکل 

ميزان آهنگ اس ری با افزایش می دهد. چنانچه پيداست 

به طور نسبی کاهش یافته است. این تغييرات می تواند  عبور

 در مخامت الیه های تهيه شده باشد. افزایشناشی از 
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 .طيف جذب اپتيکی در الیه های مورد بررسی: 4شکل 

 

طيف جذب اپتيکی الیه های مورد بررسپپپی را  4شپپپکل 

 می (a)با استفاده ازداده ها ی طيف جذب  .دهد نشان می

: نمونپپه را بپپه کمپپك رابطپپه (α) توان مپپپریپپب جپپذب

( 2.304 )
a

L
  که در آنL  ست بدست مخامت الیه ا

اکسپپپيد موليبدن های منتشپپپر شپپپده بنابر گزارش .آورد

 ( اسپپت و جذبgEنيمرسپپانایی با گاف نواری مسپپتقيم )

فرودی می باشپپپد  (hv)انرژی فوتون ( تابعی از aاپتيکی )

 :که بر اسا  رابطه تاک

(5                           )    
2

h A h Eg    

با رسم منحنیمریب ثابت است.  Aدر این عبارت که 

  )D (nm) δ (10-3 nm-2) Ɛ)10-4 نمونه

S1 29/25  56/1  62/1  

S2 26/03 47/1  19/1  

S3 55/26  42/1  17/1  
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2

h  بر حسبh ها در گستره داده  و برون یابی

0 ازایخطی با محور افقی به    بزرگی گاف نواری

حليل نشان این تنتایج . (5)شکلنمونه ها تعيين شده است 

می دهد که با افزایش آهنگ اس ری گاف نواری الیه های 

سنتز شده کاهش یافته است. این تغييرات می تواند متاثر 

های ایجاد شده در این نمونه ها  از تغييرات ابعاد بلورک

ه با بزرگترین ابعاد نمون( باشد. چنانچه پيداست 1)جدول 

( دارای کوچکتری گاف نواری، و نمونه با 3S بلورکی )نمونه

( دارای بزرگترین گاف 1Sکوچکترین ابعاد بلورکی )نمونه 

نواری می باشد. این تغييرات گویای کنترل بزرگی گاف 

اثر محدودیت  وقوع نواری توسط ابعاد بلورک ها بوده که با

   است.سازگارکوانتومی 

 
)2تغييرات: 5 شکل )ah الیه های رشد  تون ها دربر حسب انرژی فو

 .مختلفبه ازای آهنگ های اس ری داده شده 

 نتیجه گیری -3

الیپپه هپپای نپپازک بپپا فپپاز خپپالص اکسپپيد موليبپپدن بپپا 

 موليبپپپدات تتپپپراآمونيپپپوم اسپپپتفاده از پپپپيش مپپپاده 

بپپپپه روش اسپپپپ ری  C◦400رات در دمپپپپای دهيپپپپ

مختلپپپف تهيپپپه  رشپپپد آهنپپپگ هپپپای پپپپایروليز بپپپا

نشپپپان دهنپپپده وابسپپپتگی  FESEM. تصپپپاویر شپپپدند

مورفولپپوژی سپپطح نمونپپه هپپا بپپه تغييپپرات آهنپپگ 

الیپپپه هپپپا حپپپاکی از  XRDاسپپپ ری بپپپوده و طيپپپف 

در  در فپپپپپپاز اورتورومبيپپپپپپك رشپپپپپپد بسپپپپپپبلوری

مپپپپپی  (060( و )040، )(020) بلپپپپپوریی هاراسپپپپپتا

باشپپپد. تحليپپپپل داده هپپپپا بيپپپپانگر بهينگپپپپی ابعپپپپاد 

بلپپپورک هپپپا و نيپپپز تپپپراکم نقپپپایص بلپپپوری بپپپه ازای 

تحليپپپپل مپپپپی باشپپپپد.  ml/min 5آهنپپپپگ اسپپپپ ری 

نشپپان داد کپپپه الیپپه هپپپا داده هپپای جپپذب اپتيکپپپی 

دارای گپپپپاف نپپپپواری نمونپپپپه هپپپپای سپپپپنتز شپپپپده 

هسپپپپتند بپپپپه  eV 73/3-56/3اپتيکپپپپی در بپپپپازه 

وانپپد متپپاثر از وقپپوع ایپپن تغييپپرات مپپی تطپپوری کپپه 

 اثر محدودیت کوانتومی باشد. 
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 شنهادینانوساختار پ یدیخورش یدر سلول ها یعمود ای یافق یها مینانوس یمورب به جا یها مینانوس مقاله، استفاده از نیا در –چکیده 

و جذب  بیشده است. ضر یساز هیبه روش المان محدود شب یدیجذب سلول خورش زانیم یها بر رو مینانوس هیآرا ریاست. تاث دهیگرد

مربع و مثلث  ره،یدا یبا سطح مقطع ها یها مینانوس هیسه آرا ی. جذب نوراست دهیمحاسبه گردتاثیر پارامترهای نانوسیم ها روی آن 

مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.  یسطح مقطع ها یجذب نور برا یها بر رو مینانوس هیآرا بیش هیو بحث شده است. اثر زاو سهیمقا

مورب  یها میدهد که نانوس ینشان م جیاست. نتا هدیگرد سممختلف محاسبه و ر یحالت ها یبرا یدیدر سلول خورش یکیالکتر دانیم

 ازفرکانس ها دارد. یتر عیوس فیدرط یباالتر یو مثلث جذب نور دایرهبا سطح مقطع  یها مینسبت به نانوس مربعبا سطح مقطع 

 9988/0جذب  زانیبه م هدرج 40 هیدر  زاو یبا سطح مقطع مربع یها مینانوس هیبا آرا یدیاست که سلول خوش نیا انگریب جینتا همچنین

 است. دهیرس THz 642  در فرکانس

 جذب نوری، سلول خورشيدی، نانوسيم.  -کليد واژه

Absorption Improvement in Solar Cells Using Inclined Nanowires with 

Different Angles and Cross Sections 

Zoheir Kordrostami*, Hesam Sheikholeslami  

 Department of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran 

  *kordrostami@sutech.ac.ir 

Abstract- In this paper, inclined nanowire solar cells rather than vertical or horizontal nanowires have been proposed. The 

effect of the nanowire absorption on the solar cell absorption has been simulated based on finite element analysis. The 

absorption coefficient and the effect of the nanowire parameters on it has been calculated. The optical absorptions for three 

nanowire arrays with circular, square and triangular cross sections have been compared and discussed. The effect of the 

nanowire array inclination angle on the light absorption for different nanowire cross sections has been studied. The electric 

field for different cases has been calculated and plotted. The results show that the inclined nanowires with square cross 

section, compared to the nanowires with circular or triangular cross sections have larger optical absorption in a wider 

frequency range. The results also show that the solar cells with the inclined nanowire arrays with square cross section have 

the maximum absorption of 0.9988 in 642 THz frequency at the 40 degree angle. 

Keywords: Optical Absorption, Solar Cell, Nanowire. 

و  ایمورب با زوا یها میبا استفاده از نانوس یدیخورش یبهبود جذب در سلول ها

   مختلف یسطح مقطع ها

 یاالسالم خيحسام ش ،*یکردرستم ريدکتر زه

 رانیا راز،يش راز،يش یدانشگاه صنعت ک،يالکترون -برق یمهندس دانشکده
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 مقدمه -1

 سلول متفاوتی از های یحاروز به روز طربا گذر زمان، 

جاری و منازل ، تصنعتیبا کاربردهای دی خورشي های

 می شود. سلول های خورشيدی الیه نازک ارائهمسکونی 

 کاهش وزن و افزایش انعطاف اگرچه دارای مزایایی چون

درضخامت های کم  نامناسبیاما جذب می باشند  پذیری

. یکی از دالیل مطرح شدن سلول دنخود نشان می ده از

در این نقيصه رف کردن های خورشيدی نانوساختار، برط

نانوساختارها به  است. سلول های خورشيدی الیه نازک

د جدیدی از خوعلت ابعاد نانومتری که دارند ویژگی های 

د وجود ندار همان نوع مادهدهند که در توده می نشــان 

ت سطح به حجم آنها ب. به عنوان مثال نسیا ضعيف است

همين دليل،  بهبسيار زیادتر از مواد توده می باشد. 

تلفی کاربردهای مخدر  ساختارهانانوآرایه های کاربردهای 

 مثل حسگرها و سلول های خورشيدی افزایش یافته است. 

ت نانوساختارهایی که امروزه مطالعات و تحقيقا از یکی

 .هستندها  نانوسيم بسياری را به خود اختصاص داده است

 و فناوری نانومتری هم از جهت هایی در ابعاد سيم ساخت

 هم از جهت علمی بسيار مورد عالقه می باشد، زیرا در

 ،ندغير معمولی از خود بروز می ده نانومتری خواص ابعاد

ی  مها بسيار باال نانوسيم نسبت طول به قطر مانند اینکه

یه ای از . در سلول های خورشيدی از آرا[1-3] دباش

ک سيم ها استفاده می گردد که باعث جبران جذب اندنانو

 یبطورکلسلول های خورشيدی الیه نازک می شوند. 

ین او نسبت بين سيم ها عواملی از قبيل قطر و فاصله نانو

 افزایش جذب نور دارد و مطالعاتی زیادی در تاثير دو

  .[5, 4] دراین زمينه صورت گرفته است

به  سلول های خورشيدی اخير روی بيشتر پژوهش های

 نجنس های غير سيليک با ینانوسيم هایسمت استفاده از 

، نانوسيم های ساخته شده با روش های مبتنی بر [7, 6]

متمایل شده  [9]نانوسيم های پروسکایت  و  [8]محلول

نی اند. در این مقاله به بررسی اثر نانوسيم های سيليک

زاویه دار با سطح مقاطع مختلف روی جذب نوری در 

  فرکانس های مختلف پرداخته می شود.  

 مورب مینانوس یدیساختار سلول خورش -2

آرایه ساختار سلول خورشيدی که در آن از   1در شکل 

است نشان داده شده نانوسيم های مورب استفاده گردیده 

 است. 

Silicon

Ag

Air

PML

PBC

Nanowires

 

 مورب های : ساختار سلول خورشيدی با آرایه نانوسيم1شکل 

 یانعکاس یپشت هیالنانوسيم ها از جنس سيليکن هستند. 

ت. شده اس قرار دادهکاهش انتقال نور  یاز جنس نقره برا

در دو جهت  ،متناوب ای هیساختار آرا یمدل ساز یبرا

 .ده است( در نظرگرفته شPBCمتناوب ) یمرز طیشرا

 هیالنيمه بی نهایت ) هیرالیز کیشبيه سازی  همچنين در

گردیده اضافه  یجهت عمود در( PMLمتناوب  قيتطب

برای شبيه سازی از روش المان محدود استفاده است. 

 گردیده است.

 نور یبه دام انداز بر میاثر سطح مقطع نانوس -3

ح ه متفاوت از نانوسيم ها با سطدر این مقاله سه آرای

 2 مقطع های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. شکل

ی ربعح مقطع های دایره ای، مطآرایه های نانوسيم ها با س

 و مثلثی را نشان می دهد.
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با سطح مقطع های دایره ای،  ی مورب: آرایه نانوسيم ها2شکل 

 مثلثی و مربعی

ها سبب  ميبه نانوس ینور برخورد یمتوال های سانعکا 

ر بازده باالت در نتيجه موثر شده یرنوريطول مس شیافزا

 یبرا یکیالکتر دانيم عیتوز 3 رود. در شکل یم

محاسبه و در سه طول موج متفاوت ساختارهای مختلف 

  رسم گردیده است.

 

سطح مقطع های مختلف  : توزیع ميدان الکتریکی برای3شکل 

 .درجه 40در زاویه  سه طول موج متفاوت درنانوسيم های مورب 

نانوسيم های  هیمشهود است که آرا ریتصاو سهیاز مقا

با  یخوب یهم پوشان یدارا nm 820طول موج در مورب

با  هیآرا محدود شده در یو اکثر نورها می باشد Si هیرالیز

دارند. نور با طول موج بلند خوبی  لينگکوپ Si هیرالیز

 شیجذب نشده با نور منعکس شده تداخل کرده و افزا

طول موج  در Si هیرالیبا ز Fabry-perotتداخل  هيحاش

nm 820  هماگونه که در شکل نشان  کند. یفراهم مرا

 در یکیالکتر دانيشدت م یطورکله بداده شده است 

 طور هب یبا سطح مقطع مربع نانوسيم های مورب انيم

و ای  رهیبا سطح مقطع دا از نانوسيم هایبزرگتر  ینسب

 یبه دام انداز تيبوده و لذا قابل کسانیدرطول موج  یمثلث

 را دارد. یشترينور ب

 محاسبه جذب نوری -4

در این قسمت جذب نوری در فرکانس های مختلف برای 

نانوسيم های مورب محاسبه گردیده است. محاسبات به 

در هر شکل جذب برای  است که گونه ای صورت گرفته

قابل مشاهده به صورت جداگانه زوایای شيب متفاوتی 

م جذب را برای نانوسيبه ترتيب  6تا شکل  4باشد. شکل 

  ، مثلثی و مربعیدایره ای های های مورب با سطح مقطع

در هر شکل جذب برای نانوسيم های  نشان می دهد.

 درجه 50و  40، 30عمودی و نانوسيم های با زاویه شيب 

ه نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد جذب در زاوی

 جذب 7درجه بهتر از سایر زوایا می باشد. در شکل  40

 درجه با هم مقایسه 40سطح مقطع های مختلف در زاویه 

 گردیده است.

A
b

so
rb

ti
o
n

Frequency 

 : جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب دایره ای4شکل 

A
b

so
rb

ti
o
n

Frequency
 

 : جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب مثلثی5ل شک
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 : جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب مربعی6شکل 

A
b

so
rb

ti
o
n

Frequency
 

: مقایسه جذب نوری برای سطح مقطع های مختلف در زاویه 7شکل 

 درجه. 40شيب 

محاسبه شده نشان می دهد که سلول  توجه به نتایج

خورشيدی با آرایه نانوسيم مورب با سطح مقطع مربعی، 

دوره  و nm 100،  قطر نانوسيم درجه 40زاویه شيب 

ی جذب زانيمبه  THz 642در فرکانس  nm 400تناوب

 فيدر ط یو جذب باالتراست  دهيرس 9988/0 برابر با 

و  رهیمقطع دااز فرکانس ها نسبت به دو سطح  یتر عيوس

در اگرچه ذکر است  انیشا .می دهدمثلث از خود نشان 

 دارد یجذب باالتر یفرکانس ها سطح مقطع مثلث یبرخ

نسبت  یتر نیيجذب پا یفرکانس وسيع فيط کی در یول

ه عنوان بدهد.  یازخود نشان م یبه سطح مقطع مربع

، در درجه 40 هیدر زاوی سطح مقطع مثلث یمثال برا

 رهیسطح مقطع داو برای  1 به جذب THz 642 فرکانس

به  جذب THz 676 در فرکانسدرجه  40 هیدر زاو ای

اما در مجموع نانوسيم های مربعی  رسيده است99965/0

 جذب نوری بهتری نشان می دهند.

 گیرینتیجه -5

زوایای شيب  مورب باسيم های نانوسلول های خورشيدی 

 یو مثلث ی، مربعای رهیسه سطح مقطع دا مختلف و با

  صورت گرفت. نتایج نشان محدود توسط  روش المان 

می دهد که برای هر سه سطح مقطع مورد بررسی، 

درجه بيشتر بوده است.  40ميانگين جذب در زاویه 

نسبت  یسطح مقطع مربعبا  موربسيم های نانوهمچنين 

جذب  یو مثلث ای رهیبا سطح مقطع دا سيم هایبه نانو

طراحی پيشنهادی برای  ادند.ی از خود نشان دشتريب

سطح مورب با  های سلول خورشيدی با آرایه نانوسيم

      ،  قطر نانوسيمدرجه 40 شيب زاویهمقطع مربعی، 

nm 100 دوره تناوب وnm 400  ی برابر با جذب زانيمبه 

و جذب است  دهيرس THz 642در فرکانس  9988/0

دو  از فرکانس ها نسبت به یتر عيوس فيدر ط یباالتر

 . داداز خود نشان  یو مثلث ای رهیسطح مقطع دا
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اندازه گیری ضرایب اپتیکی خطی و غیرخطی صفحات اکسید روی رشد یافته به روش 

 الکتروشیمی 

 پور اردکانی، فاطمه کشاورز نسب، نیلوفر صادقی، مجتبی ابراهیمی رزگله، عبدالناصر ذاکریعباس قاسم

 شیراز، دانشگاه شیراز، بخش فیزیک 

اپتیک  ضرایبرشد داده می شوند.  FTOیک زیر الیه از جنس روی بر لکتروشیمی به روش ا، صفحات اکسید روی در این مقاله –چکیده 

نانومتر  532ول موج پیوسته با ط Nd-YAGدر این روش از لیزر . اندازه گیری می شود zغیر خطی این صفحات با استفاده از روش جاروب 

ه و مثبت بودغیر خطی دارای ضریب شکست  ZnOات صفح نتایج تجربی ما نشان می دهد کهبه عنوان چشمه تابشی استفاده شده است. 

این  رشد داده شده در ZnOنشان می دهد که صفحات  zهمچنین نتایج جاروب ی غیر خطی خود کانونی نشان می دهند. از خود پدیده

طی یرفتاری غیر خمقاله دارای جذب اشباع می باشند. در نهایت با استفاده از ضریب شکست غیر خطی و ضریب جذب غیر خطی، پذ

 آید.     برای صفحات اکسید روی بدست می 

 اپتیک غیر خطی. خواص، zفحات اکسید روی، روش الکتروشیمی، روش جاروب ص -کلید واژه

 

 

Measurement of linear and nonlinear optical properties of Zinc Oxide 

sheets grown by electrochemical deposition method  

Abbas Ghasempour Ardakani, Fatemeh Keshavarznasab, Niloofar Sadeghi, Mojtaba Ebrahimi, Abdolnaser 

Zakery  

Physics Department, Shiraz University, Shiraz, Iran 

Abstract- In this paper zinc oxide sheets are grown on a FTO substrate using electrochemical method. The nonlinear optical 

coefficients of these sheets are determined using the z-scan technique. In this method, a cw Nd-YAG laser with wavelength 

of 532 nm is applied as the radiation source. Our experimental results indicate that the ZnO sheets have positive nonlinear 

refractive index and exhibit the nonlinear self-focusing phenomenon. Furthermore, the z-scan results reveal that ZnO sheets 

grown in this paper possess saturated absorption. Finally, the third order nonlinear susceptibility is obtained for ZnO sheets 

by using the measured nonlinear refractive index and nonlinear absorption coefficient.         

Keywords: zinc oxide sheets, electrochemical method, z-scan technique, nonlinear optical properties.      
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 مقدمه -1

ایدار و یک ترکیب پاکسید روی یک ساختار شش گوشة 

است.   eV 3.4 گاف نوارینیمه رسانا است که دارای 

های قابل توجه دیگر از جمله: همچنین داشتن ویژگی

  فراوانی و غیره ،ایداری مکانیکیپ ،یزوالکتریک بودنپ

 هایمنجر شده تا این ترکیب کاربردهای فراوانی در ابزار

الکترونیک نوری و سلول  ،های گازیسگرح ،نوری

با  ZnO نانوساختارهای سنتز داشته باشد.خورشیدی 

 اسپاترینگ، ،الکتروشیمیایی های مختلفی از جمله:روش

نش و همکارا پرادهان شود.انجام می هیدروترمالو  سل ژل

نانو ساختارهای یک بعدی و دوبعدی  2008در سال 

. [1] یایی رشد دادنداکسید روی را به روش الکتروشیم

ا به نانوصفحات اکسید روی ر 2004در سال  همچنین

 [. 2]. روش الکتروشیمیایی رشد داده شد

های اخیر تعیین خواص نوری غیر خطی مواد به در سال

ر دراوان آنها از جمله دلیل اهمیت باال و کاربردهای ف

جه مورد تو های نوریمحدود کنندهو  اه سوئیچ ،سنسورها

دی است که یکی از موا  ZnOکه ،دی قرار گرفته استزیا

  از خواص نوری غیر خطی باالیی برخوردار است.

به ساخت و بررسی نانو  2004و همکارش در سال ژانگ 

   .[3] پرداختند zهای اکسید روی با روش جاروب ساختار

با  2012و همکارانش در سال  هریپادمانهمچنین 

مطالعه خاصیت  به  zاستفاده از روش جاروب

های اکسید روی   nanotopمحدودکنندگی نوری 

   .[4] پرداختند

تیک غیر خطی به بررسی برهم کنش نور شدید با ماده پا

ردازد. از پمی ،شودکه منجر به تغییر خواص نوری آن می

گیری آنها خواص توان با اندازهکه می ارامترهاییپجمله 

ضریب شکست  ،نوری غیر خطی ماده را تشخیص داد

( است. روش β( و ضریب جذب غیر خطی )2nغیرخطی )

های مختلفی برای اندازه گیری این ضرایب وجود دارد که 

تداخل غیر  ، Zتوان به روش جاروباز جمله آنها می

رتو و . . . اشاره پاعوجاج  ،ترکیب چهار موج تبهگن ،خطی

توسط شیخ بهایی و همکارانش در   Zکرد. روش جاروب 

 رتو توسعه داده شدپایة خود کانونی شدن پبر 1989 سال

رتو لیزری که پ. در این روش نمونه در مقابل یک [5]

گیرد. با جابجا کردن توسط عدسی کانونی شده قرار می

به دلیل  ،رتوی لیزرپنمونه در امتداد محور کانونی شدن 

نمونه مانند یک عدسی وابسته به  ،تغییر شدت فرودی آن

کند. اگر در فاصلة دور از نمونه یک روزنه میشدت رفتار 

تغییر در توزیع شدت در صفحة  ،کوچک قرار داده شود

شود. بنابراین تراگسیلندگی عبوری از شکاف آشکار می

تغییر  روزنهدر موقعیت های مختلف نمونه نسبت به  وزنهر

کند. با رسم نمودار تراگسیلندگی بهنجار برحسب می

توان ضریب آن با نمودار نظری می مکان نمونه و برازش

شکست غیر خطی و همچنین در حالتی که روزنه باز باشد 

 توان ضریب جذب غیر خطی ماده را محاسبه کرد. می

خواص غیر خطی فیلم ها و نانو در سال های اخیر، 

 ساختار های اکسید روی بررسی و اندازه گیری شده است

در  یم گزارشیطالع دار. با این وجود، تا آنجا که ما ا[3-4]

منتشر ZnO  مورد اندازه گیری خواص غیر خطی صفحات 

صفحات اکسید روی به روش  ،نشده است. در این مقاله

ا الیه نشانی الکتروشیمیایی رشد داده می شوند. سپس ب

، ضریب شکست غیر خطی، zاستفاده از روش جاررب 

وم برای ی سو پذیرفتاری مرتبه خطی رضریب جذب غی

        اندازه گیری خواهد شد.  ن صفحاتای

 صفحات اکسید روی روش رشد -2

 سانتیگراد و یدرجه 70الیه نشانی الکتروشیمی در دمای 

 رید جیوهولت نسبت به پتانسیل الکترود کل -1/1 پتانسیل

 ییهالاز یک شیشه که بر روی آن . شودمیانجام  اشباع

ه یه نشانی شدال (FTO) نازك اکسید قلع آالییده به فلور

 یک سلول در است، به عنوان الکترود کار و شمارنده 

کنیم. بسته به زمان رشد و استفاده می سه الکترودی

و شکل این صفحات  غلظت محلول نیترات روی، اندازه

 3ر با کند. در این مقاله، زمان رشد را ثابت و برابتغییر می

 1/0ل آبی محلو لیترمیلی 20گیریم از دقیقه در نظر می

ت روی به موالر نیترا 06/0 غلظت پتاسیم و موالر کلرید

کنیم. استفاده می سه الکترودیسلول  درالکترولیت عنوان 

 .شودمیانجام  پتانسیو استاتستگاه د توسط الیه نشانی

ر دهوا ساعت در یک به مدت  آماده شده را یسپس نمونه

  دهیم.سانتیگراد حرارت می یدرجه 200 دمای
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ز رشد یافته با استفاده ا ZnOاز نانو صفحات  SEM: تصویر 1 شکل

 میکرون است. 2روش الکتروشیمی. خط مقیاس 

 بحث و نتایج آزمایش -3

( مربوط به SEMتصویر میکروسکوپ الکترونی ) 1شکل

 .نشان داده شده است ZnOصفحات  ساختار رشد یافته

با اندازه و  ZnOدهد که صفحات نشان می SEMتصویر 

این  اند. میانگین اندازههای مختلف رشد یافتهجهت گیری

، طیف عبوری از 2است. شکل  صفحات دو میکرون

 500تا  300ی طول موجی ساختار رشد یافته در بازه

 نانومتر نشان داده شده است. 

 

 منحنی طیف عبور برای صفحات اکسید روی. :2 شکل

 ی جذب دررسیم که لبهل به این نتیجه میبا بررسی شک

 نانومتر قرار دارد و برای طول موج های 373طول موج 

ی جذب، نور فرودی به شدت جذب خواهد کمتر از لبه

طول موج شد. مقدار لبه ی جذب بدست آمده ار مقدار 

توده کمتر است که این امر به علت  ZnOجذب  یلبه

 3روی است. شکل  صفحات اکسید کوچک بودن اندازه

نمودار توان ورودی برحسب توان خروجی ماده را نشان 

ر جذب مقدابیر ی  دهد. با برازش این داده ها با رابطهمی

 آورده 1آید که مقدار آن در جدولخطی نمونه بدست می

 شده است. 

 

برای صفحات ورودی برحسب توان خروجی : منحنی توان 3شکل 

ZnO. 

وات میلی 40را در توان  zاز جاروب نمودار روزنه ب 4شکل

منحنی خط چین دهد نقاط نتایج تجربی و نشان می

 دهد. قله نشان داده شده درتئوری را نشان می برازش

نشان دهنده جذب غیرخطی منفی است  zنمودار جاروب 

که این ناشی از جذب اشباع غیرخطی بزرگ در نمونه 

ضریب  ادیرمق شدهبرازش استفاده از منحنی است. با 

. [6] جذب غیرخطی و همچنین شدت اشباع بدست آمد

 آمده است. 1که مقادیر آن در جدول 

 
-یرا نشان م ZnOروزنه باز نانو صفحات  z: نمودار جاروب  4شکل 

ت دهد. نمودار نقطه چین مقدار تئوری و نقاط مثلثی مقادیر بدس

 دهند. آمده از آزمایش را نشان می

دهد. را نشان می zبسته جاروب  نمودار روزنه 5شکل

وجود دره قبل از قله در نمودار نشان دهنده این موضوع 

است که ضریب شکست غیرخطی نمونه مثبت است و 

شود. به عبارت پدیده خودکانونی در این نمونه مشاهده می

دیگر نمونه مانند یک عدسی مثبت وابسته به شدت عمل 

 با تئوری 5مونه شکل کند. با برازش داده های تجربی نمی

 (W/2cm) مقدار ضریب شکست غیرخطی از مرتبه [5]
یزم جذب اشباع آید که این امر مکانبه دست می 10-10

 .[7] دهداتمی را نشان می
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های  هد نقاط دادهروزنه بسته را نشان می z: نمودار جاروب 5شکل 

بدست آمده از آزمایش و نمودار خط چین مقدار بدست آمده از 

 دهدتئوری آزمایش را نشان می

و ضریب  غیر خطی با استفاده از مقدار ضریب شکست

جذب غیرخطی که به ترتیب متناسب با قسمت حقیقی و 

 می توان بر اساسموهومی پذیرفتاری مرتبه سوم هستند 

 ZnOنانو صفحات پذیرفتاری اپتیکی مرتبه سوم  1رابطه 

 ی سوم درهپذیرفتاری مرتب بدست آورده شد. قدر مطلق

  است. نشان داده شده 1 جدول

 

 

(1) 

 

= ) (esu)(3)Im(χ  

 

=)(esu)(3)Re(χ 

  

 

ات رایب اپتیک خطی و غیرخطی نانو صفح: ض1جدول

ZnO . 

 

رشد داده شده در این مقاله دارای  ZnOبنابراین صفحات 

شود خواص اپتیک غیرخطی بزرگ هستند که موجب می

های دو های غیر خطی، تراشهدر سوییج های نوری، موجبر

های اپتیکی، تولید هارمونیک دوم پایدار، پردازش سیگنال

با  ZnO عالوه بر این، د.نو سوم مورد استفاده قرار گیر

دارای  توجه به اینکه از گاف انرژی باالیی برخوردار است،

 باشد.های لیزری میتخریب باالیی تحت تابش یآستانه

با  ،صفحات اکسید روی یبا توجه به اینکه اندازه همچنین

رود که با تغییر زمان رشد قابل کنترل هستند، انتظار می

را  صفحات صفحات بتوان ضرایب غیر خطی یتغییر اندازه

امکان  ، ZnOصفحات رشد آسان  در ضمن کنترل کرد.

، پایداری مکانیکی و شیمیایی با مواد مختلف هاآالییدن آن

شود که نیز موجب میباالی آنها و غیر سمی بودن آنها  

-برای کاربرد در تراشه سبیکاندیدای منا نانوساختاراین 

  د.کننهایی باشد که بر اساس اثرات غیر خطی کار می

 

 گیرینتیجه -4

ز استفاده ابا  ZnOدر این مقاله نانو صفحات  ،در ابتدا

 روش الکتروشیمیایی رشد داده شد. سپس با استفاده از

ت با وامیلی 40توان  پیوسته با Nd-YAGیک لیزر 

خواص غیر خطی این  Zاستفاده از تکنیک جاروب 

اندازه گیری شد. اندازه ضریب شکست غیرخطی فحات ص

بدست آمد که نشان  10-10 (W/2cm) از مرتبهنمونه 

با دهنده جذب اشباع اتمی در نمونه است. همچنین 

ضریب جذب  ،روزنه باز Zاز نمودار جاروب استفاده 

غیرخطی محاسبه شد. که ضریب جذب غیرخطی نیز 

 ZnOدهد. خواص غیرخطی باالی جذب اشباع را نشان می

 بی برای سوئچسشود که این ماده کاندیدای مناموجب می

 باشد. های نوری و قفل شدگی مد
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I0 

(W/cm2) 

n2 
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β (cm/W) Is 
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(cm-1) 

|χ(3)| 

807 8.192 × 

10-9 

0.0011 1645 2.2 1.47× 10-6 
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 انگردی مواد شفاف ارائهالبوت و تکنیک ماره روشی برای مطالعه میزان همگنی و همست-در این مقاله با ترکیب تداخل سنج رانکی

گردد که ویژگی شاهده فریزهای ماره میمتالبوت باعث -سنج رانکیتصویر تداخل-شود. وجود یک توری رانکی در محل خودمی

های  دهد. نقش فریزهای ماره با کمک برنامهبزرگنمایی آن امکان ثبت تغییرات کوچک در جبهه موج عبوری از ماده شفاف را افزایش می

 گیری است.میکرومتر قابل اندازه 100ناهمسانگردی در بردار ماره با تفکیک فضایی  سب تحلیل شده و ناهمگنی ومنا

مواد همگنی  یزهای ماره،سازی فریزهای ماره،پردازش فراره، بهینهم-تالبوتسنجی داخلت تالبوت،-رانکیسنجی تداخل -کلید واژه

 شفاف.

Investigating The Homogeneity and Isotropy in Transparent Samples by 

Combining The Ronchi-Talbot Interfrometer and Moiré  Effect 

Abas Tavasoli, Khosrow Hassani 

Department of Physics, University of Tehran, Kargar Shomali Avenue, Tehran, Iran 547-14395   

Abstract- In this paper we use the combination of a Ronchi-Talbot grating interferometer with Moiré effect to investigate 

homogeneity and isotropy in transparent materials. A Ronchi grating is placed at the self-imaging position of the Ronchi-

Talbot interferometer, and the magnifying property of the Moiré effect, helps to observe variations in the light wavefront 

passing through the sample. We use proper codes to analyze the Moiré fringes. The spatial resolution of our method is as 

small as 100 micrometer in Moiré wave vector.  

Keywords: Ronchi-Talbot Interferometry, Talbot-Moiré Interferometry, Moiré Pattern Optimization, Moiré Pattern 

Processing, Homogenous in Transparent Material. 

 

 

 

تالبوت و -سنج رانکیهای شفاف با ترکیب تداخلمطالعه همگنی و همسانگردی نمونه

 تکنیک ماره

 عباس توسلی، خسرو حسنی

 تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک
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 مقدمه -1

برای قدرتمند و ساده تالبوت روشی -رانکیسنجی تداخل

چرا که باشد. دامنه تغییرات جابجایی می مطالعه

کنند. عبور می مسیر مشترکهای تداخلی از یک باریکه

 این اختالف راه نوری وجود ندارد.بنابر

اولین بار توسط هنری فاکس تالبوت در  پدیده تالبوت

پدیده ماره توسط [. 1]د میالدی دیده ش 1836سال 

در لباس ماره ها در زمان باستان برای خلق پدیدهچینی

هرچند تحقیقات [. 2] شداستفاده می های ابریشمی

میالدی  19علمی مدرن در این زمینه در نیمه دوم قرن 

توسط پیشگامان آن، از جمله ریلی، شروع شد. پدیده ماره 

های پراش توسط برای بررسی عیوب توری 1781در سال 

لرد ریلی مورد استفاده قرار گرفت و برای اولین بار 

 [.3]بندی شد فرمول

 مبانی نظری -2

ترکیب دو روش تالبوت و ماره، روشی دقیق برای مطالعه 

 کند.ناهمگنی در مواد شفاف فراهم می

 اثر تالبوت -1-2

وب هنگامی که یک باریکه نور همدوس از یک الگوی متنا

تصویر -های مشخص از این الگو، خوددر فاصله عبور کند،

این  دهد.اثر تالبوت را نشان می 1شود. شکل ایجاد می

تواند یک بعدی باشد، مانند توری رانکی، الگوی پراش، می

های منظم. برای یک و یا دو بعدی باشد، مانند شبکه

، از رابطه ZGتصویر، -چشمه گاوسی، محل تشکیل خود

 :[3]آید زیر بدست می

(1)  
w

wzd
mZG

0

22
2


 

شعاع اولیه کمر باریکه گاوسی و  w0 که در آن

 wzwwz
2
0

2
10   شعاع کمر باریکه گاوسی

 باشد.در صفحه مشاهده می

 طرح ماره -2-2

 افتد که ساختارهای متناوبطرح ماره هنگامی اتفاق می

نهی داشته باشند. طرح ماره شامل الگوهای متناوب برهم

را  ماره طرح 2شکل  باشد.های تیره و روشن میبا منطقه

دلیل حساسیت زیاد نقش ماره به ه ب دهد.نشان می

های اصلی، این توریجابجایی، تغییر یا اعوجاج ناچیز در 

های مختلف پیدا پدیده کاربردهای بسیار وسیعی در زمینه

ده است. برای مثال، با آنالیز تغییر شکل ماره، تشخیص کر

از شود. پذیر میانحراف جزئی یا تغییر شکل نمونه امکان

گیری تغییرات بسیار ماره، برای اندازه سنجیروش انحراف

 [.2] شودکوچک زاویه، جاجایی یا حرکت استفاده می

 
 اثر تالبوت: 1شکل 

 
 اثر ماره: 2شکل 

 دهیم:با بردار زیر نمایش می یک توری خطی را

(2) qkk ˆ2 

یکه عمود بر خطوط توری  بردار k̂گام توری و  qکه 

های مختلفی بندی نقش ماره روشبرای فرمول هستند.

و  [4] بکار رفته است که معروفترین آنها روش هندسی

بندی فرمول اخیرااست. همچنین  [5] روش تبدیل فوریه

. این متد، [6] شده استجدیدی در زمینه نقش ماره ارائه 

یک توری معلوم  فریزهای ماره تشکیل شده از بر هم نهی

با تغییرات بسیار آرام پارامترها را و یک توری مجهول 

 کند.می بررسی

دچار تغییر شود با به هر دلیلی  هاتوری ی ازاگر یک 

باشد. عیوب گیری میقابل اندازهماره -سنج تالبوتتداخل

سازی ها، تصویرمذکور ممکن است در فرآیند ساخت توری

و یا تغییرات دمایی اتفاق  تنشیک الگو روی الگوی دیگر، 
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 فتد.ابی

 کارهای تجربی -3

، اثر شودمیدر این پژوهش دو پدیده با یکدیگر تلفیق 

ماره را -تالبوت چیدمان آزمایش 3شکل  تالبوت و ماره.

به ترتیب عبارتند  8تا  1از  3ی شکل اجزا دهد.نشان می

،عدسی دوم، توری رانکی از: لیزردیودی سبز، عدسی اول

 ابتدا ، نمونه، توری رانکی دوم، پرده مشاهده، دروبین.اول

. با شوندثبت میبدون قرار دادن نمونه  فریزهای ماره

 یزهایفر بردار جهت ،قرارگیری نمونه اپتیکی در چیدمان

 ند.کتغییر می ماره

 
 ماره.-: چیدمان آزمایش تالبوت3شکل 

گیری تغییرات حاصل از عبور نور از هدف این مقاله اندازه

بین دو توری قرار  باشد. برای این منظور نمونهنمونه می

نمونه را  قرارگیری تصویر ماره حاصل از 4گیرد. شکل می

 دهد.نشان می

 
 بدون نمونه از آزمایش : فریزهای ماره4شکل 

 یاب-برنامه ماره -1-3

ویر بدست آمده در مرحله قبل، از کیفیت مناسب تص

 5. شکل دشوسازی میباشد. بنابراین بهینهبرخوردار نمی

 دهد.سازی شده خطوط ماره را نشان میتصویر بهینه

یاب استفاده -برای یافتن بردار فریزهای ماره از برنامه ماره

 دهد و گرادیانمی تشخیصفریزها را  ردبرنامه . این شد

های گرادیان این کند. همچنین مولفهآنها را محاسبه می

هر در راستای گرادیان  کند. سپسخطوط را مشخص می

تعداد  .سدبر بعدزمانیکه به خط  کند تاخط حرکت می

در ماتریس گام را  دو خط فریز هر های موجود بینپیکسل

رد و بردار فریزهای  6کند. شکل اره ذخیره میفریزهای م

 دهد.ماره بدون قرار گرفتن نمونه را نشان می

 
 ساز: نتیجه اعمال برنامه بهینه5شکل 

 
 بدون نمونه : رد و بردار فریزهای ماره6شکل 

را نشان ی فریزهای ماره گامنمایش سه بعدی  7شکل 

 دهد.می

 
 ونهبدون نم فریزهای ماره گام: 7شکل 

های بردار فریزهای ماره بر هم، ماتریس با تقسیم مولفه

نمایش  8شکل  آید.زاویه بردار فریزهای ماره بدست می

زاویه بردار فریزهای ماره بدون قرار گرفتن سه بعدی 

 دهد.را نشان می نمونه
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 بدون نمونه : زاویه بردار فریزهای ماره8شکل 

 نتایج -4

لکسی، شیشه اسالید و های شیشه، پآزمایش روی نمونه

-با استفاده از برنامه مارهشود. انجام می قطبشگر پالروید

 9شکل  شود.فریزهای ماره مشخص می گامیاب تغییرات 

ی فریزهای ماره زاویه بردارنمایش سه بعدی تغییرات 

نواحی تیره  دهد.را نشان میناشی از قطبشگر پالروید 

ی روشن بیانگر تغییر و نواح زاویه برداربیانگر تغییر کم 

است. بدین ترتیب نواحی تیره  زاویه بردارزیاد 

نمایش سه  10شکل  همسانگردتر از نواحی روشن است.

ی ناشی از قطبشگر فریزهای ماره گامبعدی تغییرات 

نواحی تیره بیانگر تغییر کم گام  دهد.را نشان میپالروید 

ترتیب  و نواحی روشن بیانگر تغییر زیاد گام است. بدین

 تر از نواحی روشن است.نواحی تیره همگن

 
 برای نمونه قطبشگر پالروید : تغییرات گام فریزهای ماره9شکل 

 گیرینتیجه -5

مواد شفاف مورد  همگنی و همسانگردی در این مقاله

بررسی قرار گرفت و روشی برای تعیین ناهمگنی و 

ناهمسانگردی در نقاط مختلف مواد با تفکیک فضایی به 

از این روش برای میکرومتر ارائه شد.  100ندازه ا

مواد شفاف در  همسانگردی همگنی و بندیطبقه

 .توان استفاده کردکاربردهای عملی می

 
 برای قطبشگر پالروید بردار فریزهای ماره زاویه: تغییرات 10شکل 

 سپاسگزاری

های ارزشمند آقای دکتر نویسندگان مقاله از راهنمایی

 کنند.وسلی در انجام این پروژه قدردانی میمحمد تقی ت
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در این مقاله یک ساختار جدید برای بهبود عملکرد مدوالتورهای گرافنی پیشنهاد شده است. عملکرد مدوالتورهای گرافنی –چکیده 

کنند. سازی میمدوله TEرا بهتر از قطبش  TMساخته شده تاکنون، به قطبش نور فرودی وابسته است؛ به طوری که این مدوالتورها قطبش 

مسانگردی گرافن است، که باعث شده است که عملکرد مدوالتورهای رایج شدیدا به قطبش وابسته باشد. هنامسئول این اختالف عملکرد 

در این مقاله با افزودن یک الیه گرافن به دیواره موجبر، عالوه بر گرافن موجود در سقف موجبر، وابستگی عملکرد مدوالتور به قطبش تا 

عالوه بر از بین رفتن حساسیت مدوالتور به قطبش نور، عملکرد کلی حاکی از آن است که سازی حد زیادی از بین رفته است. نتایج شبیه

 ای بهبود یافته است.مدوالتور نیز تا حد قابل مالحظه

 گرافن، مدوالتور گرافنی، حساس به قطبش، گذردهی الکتریکی ناهمسانگرد -کليد واژه

Designing and Simulation of a Polarization Insensitive Electro-

optic Modulator based on Monolayer Graphene 

Mohamad Najafi Hajivar1 and Mahmood Hosseini- Farzad1 

1 Department of Physics, College of Science, Shiraz University 

Abstract- In this paper, a new structure is proposed to improve the performance of graphene modulators. The performance of 

the graphene modulators has generated so far depends on the polarization of incident light, so that these modulators modulate 

TM polarization better than the TE polarization. Responsible for this performance difference is the anisotropy of graphene, 

which has caused the performance of the common modulators is strongly dependent on polarization. In this paper by adding a 

graphene layer to the waveguide side-wall, in addition to graphene existing in the top of waveguide, Performance dependency 

of the modulator to polarization has greatly disappeared. The simulation results indicate that, in addition to eliminating the 

sensitivity of the modulator to the polarization of light, the overall performance of the modulator has also been significantly 

improved. 

Keywords: graphene, graphene modulator, polarization sensitive, anisotropic electric permittivity  

 

 

 

 

سازی یک مدوالتور الکترواپتیکی غیر حساس به قطبش طراحی و شبیه

 الیهبرپایه گرافن تک

 فرزاد ینيمحمود حس، ورمحمد نجفی حاجی 

 رازيدانشکده علوم، دانشگاه ش ک،یزيبخش ف
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 مقدمه -1

ياری از های اخير مواد دوبعدی مورد توجه بسدر سال

اند، از آن جمله محققان حوزه الکترواپتيک قرار گرفته

توان به گرافن، چالکوجناید و فسفر سياه اشاره کرد. این می

های مواد برای دستيابی به ابزارهای نوری با ویژگی

فرد، بسيار نویدبخش هستند. در بين این مواد، منحصربه

اپتيکی با گرافن برای طراحی و ساخت مدوالتورهای الکترو

هایی نظير سرعت باال، توان مصرفی بسيار کم و ... ویژگی

فرد گرافن منحصربه های. ویژگی[1] رسدمیمناسب به نظر 

ای بسيار جذاب برای کاربردهای که آن را به گزینه

الکترواپتيکی تبدیل کرده است، به طور خالصه بدین شرح 

گالی پذیری؛ بدین معنی که با تغيير چکوک -1است: 

توان قسمت حقيقی و موهومی میهای گرافن حامل

ای تغيير داد. گذردهی الکتریکی آن را به طور قابل مالحظه

توان با اعما ولتاژ یا یا تاباندن های گرافن را میچگالی حامل

طيف پهن  -3سرعت باالی پاسخ گرافن،  -2نور تغيير داد. 

های گرافن، مثال جذب آن در پهنای طيفی وسيعی ویژگی

 .CMOS [5-3]سازگاری با ساختارهای  -4یکسان است. 

مطلوب مذکور، مدوالتورهای  هایرغم همه ویژگیعلی

ساخته شده برپایه گرافن تاکنون، یک عيب بسيار مهم 

والتورها شدیدا به قطبش دارند و آن این است که این مد

مدوالتورهای ساخته تر نور حساس هستند. به عبارت ساده

را مانند هم  TMو  TEشده بر پایه گرافن، دو قطبش 

ها برای این دو نوع کنند و عملکرد آنسازی نمیمدوله

 .[4و3]قطبش تفاوت آشکاری دارد

مسئول مستقيم این اختالف عملکرد، ناهمسانگردی گرافن 

به طور کلی گرافن یک ماده ناهسانگرد است و این است. 

ناهمسانگردی یک ویژگی ذاتی گرافن است. گرافن یک 

های کربن است که در یک ساختار النه آرایه دوبعدی از اتم

هر اتم کربن با سه اتم  اند.زنبوری در کنار هم قرار گرفته

د های آزاو یک الکترون آزاد دارد. الکترون کربن پيوند دارد

پذیری بسيار زیاد و در گرافن در صفحه گرافن دارای تحرک

پذیری بسيار راستای عمود بر صفحه گرافن، دارای تحرک

های گرافن مثال گذردهی کم هستند. بنابراین ویژگی

آن در صفحه گرافن، با همتای خود در جهت الکتریکی 

عمود بر صفحه گرافن تفاوت بسيار زیادی دارند. در جهت 

گرافن مانند یک فلز، البته با ویژگی جالب صفحه، 

در  کند، این در حالی است که، رفتار میپذیریکوک

الکتریکی عمل راستای عمود بر صفحه، گرافن مانند یک دی

 .[1]کندمی

جا که ناهمسانگردی یاد شده یک ویژگی ذاتی گرافن از آن

توان آن را از بين برد و یا تغيير داد، ما در این است و نمی

مقاله یک ساختار جدید برای بهبود عملکرد مدوالتورهای 

گرافنی و کاهش اختالف عملکرد این مدوالتورها در دو مد 

TE  وTM ار نتایج بسيمنجر به ایم که کرده معرفی

 .نيز شده استای اميدوارکننده

 گرافن گذردهی الکتریکی -2

ابتدا به طور مختصر به بررسی گذردهی الکتریکی گرافن در 

ظور که بيان شد گذردهی گرافن در پردازیم. همانمی

راستای صفحه آن با همتای خود در راستای عمود بر صحه 

 گرافن کامال متفاوت است. گذردهی در راستای صفحه را با

𝜀∥  و مولفه آن در راستای عمود بر صفحه را با𝜀⊥  نمایش

 .[2]دهيممی

(1) 𝜀∥(𝐸𝑝 , 𝐸𝑓) = 𝜀′(𝐸𝑝, 𝐸𝑓) + 𝑖𝜀′′(𝐸𝑝, 𝐸𝑓) 

(2)  𝜀′(𝐸𝑝, 𝐸𝑓) = 1 +
𝑒2

8𝜋𝐸𝑝𝜀0𝑑
𝑙𝑛 [

(𝐸𝑝+2|𝐸𝑓|)
2

+Γ2

(𝐸𝑝−2|𝐸𝑓|)
2

+Γ2
] −

𝑒2

𝜋𝜀0𝑑

|𝐸𝑓|

𝐸𝑝
2+(1

𝜏⁄ )
2 

(3) 𝜀′′(𝐸𝑝 , 𝐸𝑓) =
𝑒2

84𝐸𝑝𝜀0𝑑
(1 +

1

𝜏
[𝑡𝑎𝑛−1 (

𝐸𝑝−2|𝐸𝑓|

𝛤
) − 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝐸𝑝+2|𝐸𝑓|

𝛤
)]) +

(
𝑒2

𝜋𝜏𝐸𝑝𝜀0𝑑
 

|𝐸𝑓|

𝐸𝑝
2+(1 𝜏⁄ )2) 

 ′′𝜀قسمت حقيقی و  ′𝜀 طور که مشخص است، همان

-باشند که با رهيافت کرامرزقسمت موهومی گذردهی می

انرژی فوتون  𝐸𝑝ها که در آناند کرونيگ به دست آمده

 𝑑انرژی فرمی یا همان پتانسيل شيميایی،  𝐸𝑓فرودی، 

 𝑛𝑚 1ضخامت الیه گرافن که معموال آن را در عمل برابر 

شدگی گذار بين نواری در طيف پهن Γکنند، اختيار می

 mev (110 110بازتابی گرافن است که مقدار آن برابر 

1)باشد و ولت( میالکترونميلی 𝜏⁄ ها نرخ پراکندگی حامل (

 الکتریکاست که به خاطر تاثير ناچيز آن روی ثابت دی

الزم به ذکر است  دهند.غالبا مقدار آن را برابر صفر قرار می

نواری -که در روابط باال هم سهم مربوط به گذارهای بين

نواری به حساب آمده است. -هم سهم گذارهای درون

در  .[2]گيرنددر نظر می 2.5را برابر  ⊥𝜀معموال مقدار 

به ترتيب قسمت حقيقی و موهومی  2و  1های شکل

الکتریکی گرافن برحسب پتانسيل شيميایی یا  گذردهی

 اند.همان انرژی فرمی ترسيم شده
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گرافن بر حسب موازی قسمت حقيقی گذردهی الکتریکی  -1شکل 

 نانومتر 1550انرژی فرمی در طول موج 

 
گرافن بر حسب  موازی یکیالکتر یگذرده موهومیقسمت  -2شکل 

 نانومتر 1550در طول موج  یفرم یانرژ

 تار رایج مدوالتورهای گرافنیساخ -1-2

ساختار یک مدوالتور گرافنی را به طور شماتيک  3در شکل 

در اینگونه ساختارها گرافن معموال  توان مشاهده کرد.می

گيرد و با اتصال تنها در باالی یک موجبر سيليکونی قرار می

توان های مختلف میالکترودهای الکتریکی از جنس

 .[3]الکتریکی را به گرافن اعمال کرد سيگنال

 
که  مدوالتور گرافنی نمونه نمای عرضی از یک سمت راست: -3شکل 

 سمت چپ: ساختار مدوالتور به صورت کلی به قطبش حساس است.

 باشد(.می x)راستای انتشار 

های آن با اعمال سيگنال الکتریکی به گرافن، چگالی حامل

کند. با تغيير انرژی غيير میو در نتيجه انرژی فرمی آن ت

شود که منحنی گذردهی موازی گرافن دچار تغيير میفرمی 

های حقيقی و موهومی آن به ترتيب در تغييرات قسمت

نمایش داده شده است. نکته بسيار مهمی  2و  1های شکل

که باید حتما به آن توجه شود این است که گذردهی 

ریبا هيچ تغييری عمودی گرافن با تغيير انرژی فرمی تق

طور که بيان شد، این پدیده به دليل کند، که هماننمی

ناهمسانگردی گرافن است. تانسور گذردهی الکتریکی 

 :[5]بدین شکل است 3گرافن برای ساختار موجود در شکل 

(4) ε = (

𝜀∥ 0 0

0 𝜀∥ 0

0 0 𝜀⊥

) 

هم  ⊥𝜀آید و به دست می 3تا  1از روابط  ∥𝜀که در آن 

 3ساختار موجود در شکل  شود.فرض می 2.5معموال برابر 

طراحی شد و رفتار آن با افزار کامسول با استفاده از نرم

سازی شبيه TMو  TEتغيير انرژی فرمی برای هر دو مد 

ميکرومتر اختيار شد. با تغيير  10شد. طول ساختار برابر با 

الکترون ولت، مشاهده  45/0تا  35/0انرژی فرمی در بازه 

شود، بدین معنی مدوالسيون هر دو مد انجام میشود که می

ای در ميزان عبور هر دو مد به که اختالف قابل مالحظه

 45/0(. برای درک بهتر حالت 4آید )شکل وجود می

ولت را الکترون 35/0ولت را حالت روشن و حالت الکترون

پيدا است  4ناميم. اما به وضوح از شکل حالت خاموش می

 است وسازی ميزان مدوله ون معياری ازعمق مدوالسي که

روشن وخاموش است، اختالف بين دو حالت  برابر با در اینجا

د و این یعنی اینکه این برای دو مد تفاوت آشکاری دار

ساختار، که یک ساختار رایج در مدوالتورهای گرافنی است، 

به قطبش حساس است و عملکرد آن برای دو مد قطبش 

TE  وTM وت است و این یک نقص بزرگ کامال متفا

 شود.محسوب می

 
بل( به صورت تابعی از نمودار ميزان عبور )بر حسب دسی -4شکل 

  TMو  TEبرای دو مد قطبش  انرژی فرمی
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برای از بین بردن  ساختار پیشنهادی -2-2

 حساسیت به قطبش

در این مقاله ما یک ساختار جدید برای از بين بردن 

مدوالتورهای گرافنی به قطبش پيشنهاد وابستگی عملکرد 

ایم. در عمل با قرار دادن یک الیه گرافن اضافی بر روی کرده

 توان این نقص را تا حد زیادی اصالح کرد.دیواره گرافن می

نمای عرضی و نمای شماتيک ساختار پيشنهادی  5در شکل 

نمایش داده شده است. در واقع با برهم زدن تقارن ساختار 

کاهش یافته است. عملکرد آن برای دو مد قطبش اختالف 

تانسور گذردهی الکتریکی برای الیه گرافنی که برروی 

است، اما این  4سقف موجبر قرار گرفته است، همان رابطه 

تانسور برای الیه گرافنی که روی دیواره قرار دارد از رابطه 

 آید:زیر به دست می

(5) ε = (

𝜀∥ 0 0

0 𝜀⊥ 0

0 0 𝜀∥

) 

که این مقاله راستای انتشار موج در موجبر  الزم به ذکر است

بر  جهت عمودبنابراین  ایم.فرض کرده xرا جهت مثبت 

و جهت عمود بر گرافن دیواره،  zگرافن روی سقف، محور 

ساختار پيشنهادی باز هم با استفاده از  باشد.می yمحور 

سازی و عملکرد آن برای دو قطبش افزار کامسول شبيهنرم

TE  وTM .6سازی در شکل نتایج شبيه بررسی شده است 

طور که در این شکل پيدا است، همانآورده شده است. 

تا حد بسيار  TMو  TEاختالف عملکرد برای دو قطبش 

در واقع عمق مدوالسيون برای  خوبی کاهش یافته است.

حدود  TM( برای مد 3ساختار قبل )ساختار شکل 

0.034 𝑑𝐵 𝜇𝑚⁄  و برای مدTE 0.018د حدو 𝑑𝐵 𝜇𝑚⁄ 

بوده است. معنی این اختالف این است که ساختارهای رایج 

 کنند.سازی میمدوله TEرا تقریبا دو برابر مد  TMمد 

 
پيشنهادی که  نمای عرضی از مدوالتور گرافنیسمت راست:  -5شکل 

سمت چپ: ساختار مدوالتور به صورت  باشد.نمیبه قطبش حساس 

موجبر، یک الیه گرافن )سقف(  باالیکلی، که عالوه بر یک الیه گرافن 

 موجبر پيشنهاد شده است. بر روی دیوارههم 

 
 یاز انرژ ی( به صورت تابعبلیعبور )بر حسب دس زانينمودار م 6شکل 

  TMو  TEدو مد قطبش  یبرا یفرم

دو قطبش تقریبا به یک اندازه در ساختار پيشنهادی ما هر 

شوند. در ساختار پيشنهادی عمق سازی میمدوله

0.055حدود  TEمدوالسيون برای مد  𝑑𝐵 𝜇𝑚⁄  و برای مد

TM  0.051حدود 𝑑𝐵 𝜇𝑚⁄  به دست آمد، که به وضوح

دهد. بنابراین بهبود عملکرد ساختار پيشنهادی را نشان می

حساسيت به وجبر، ن یک الیه گرافن به دیواره ماضافه کرد

قطبش را برای ساختارهای رایج مدوالتورهای گرافنی تا حد 

برد. نکته بسيار مهم دیگر این است که میزیادی از بين 

الیه گرافن به دیواره موجبر، عملکرد کلی افزودن این تک

مدوالتور نيز بهبود چشمگيری یافته است، به طوری که 

0.034عمق مدوالسيون از حدود  𝑑𝐵 𝜇𝑚⁄  به حدود

0.051 𝑑𝐵 𝜇𝑚⁄  .افزایش یافته است 

 گیرینتیجه -3

دهد که افزودن یک الیه گرافن سازی نشان مینتایج شبيه

عالوه بر گرافن موجود در سقف موجبر،  ،به دیواره موجبر

نه تنها وابستگی عملکرد مدوالتور را به قطبش تا حد زیادی 

حد قابل برد، بلکه عملکرد کلی آن را تا از بين می

 بخشد.ای بهبود میمالحظه
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ه است. ت دستیابی به ابزار اپتوالکترونیکی با مصرف انرژی پایین توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کردامروزه ضرور -چکیده

 ار موردبسیینه کم هز با مصرف انرژی پایین، قیمت مواد پایین، و همچنین روش ساخت پروسکایت از این رو، ساخت دیودهای نورگسیل

می لعه کار گرفته شد و نتایج تجربی حاصل مطاای بهدو نوع الیه نشانی تک مرحله ای و دومرحله . در این مطالعهتوجه قرار گرفته است

صل حاای نسبت به روش تک مرحلهکمتری لومینسانس  ،در روش دومرحله ای وجود سطح پوشش بهتر باکه  می دهدد. نتایج نشان وش

 که می تواند مربوط به بازترکیب نوری کمتر در کریستال های درشت باشد. دوشمی 

 کلیدواژه: دیودهای نورگسیل، پروسکایت، الیه نشانی

 

Comparative Study of Perovskite Light Emitting Diodes Fabricated By 

One-step and Two-step Approaches 

Parinaz Moazzezi1, Vahid Ahmadi1,* Masoud Payandeh1, Bahram Abdollahi-Nejand1,2,  

1 School of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
2 Nanomaterial Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) at TMU, 

Tehran, Iran 

 Abstract- These days, achieving the optoelectronic devices with low energy consumption attracted much attention in the 

photovoltaic field. In this regard, along with low energy consumption, fabrication of the perovskite light emitting diodes 

(PeLED) with low cost materials and methods proposes are of great importance.  In this work, two approaches of one-step 

and two-step deposition of the perovskite layers in fabrication of PeLEDs is studied. The results show that despite the better 

surface coverage achieved by two-step deposition method, it presents lower luminescence in comparison to one-step 

approach which can be described by lower recombination in bigger perovskite crystals.   

 

Keywords: Light Emitting Diodes, perovskite layer, one-step and two step deposition 
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 یت مدرس، گروه تکنولوژی نانوذرات ایران، تهران، جهاد دانشگاهی ترب 2
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 مقدمه ١

غیر ارگانیک -های ارگانیکپروسکایتدر سال های اخیر 

دماهای امکان الیه نشانی در الیه نشانی،  سهولتبه علت 

گاف و خواص الکتریکی منحصر به فرد از جمله  پایین

در ناحیه مرئی تا فروسرخ، بسیار مورد  انرژی قابل تنظیم

ادوات  ساخت ها برای ویژگیاین  .اندجه قرار گرفتهتو

 .[1]مناسب استاپتوالکترونیکی با هزینه کم، بسیار 

نشان ، های هالیدیپروسکایتاخیر بر روی  مطالعات

های مواد ارگانیک را مواد برخی از ویژگی ست که ایناداده

دارند ، به عنوان نمونه ارزان بودن، قابلیت انعطاف، قابلیت 

های الکتریکی و اپتیکی. همچنین برخی از تنظیم مشخصه

مشخصات مواد غیرارگانیک را از جمله قابلیت حرکت 

. [2]دارند ها، پایداری مکانیکی و حرارتیالی حاملبا

ه ب مطالعات نشان داده است که مواد پروسکایت هالیدی

مانند پهنای باریک مناسب یلی نورگسخواص علت داشتن 

و  بازده کوانتومی لومینسانس باال ، 1در نصف مقدار بیشینه

ش بجهت تا پوشش تمام طیف نور مرئی، می توانند

. [3]دگیرنمورد استفاده قرار درافزاره های نورگسیل،

های پروسکایت در افزارهالیه  خاصیت لومینسانس

ی کیفیت الیهبسیار تحت تاثیر مورفولوژی و نورگسیل، 

الیه نشانی تک مرحله ای، دو . [4]استنازك  پروسکایت 

برای  حرارتی الیه نشانی با تبخیرمرحله ای و هم چنین 

دست یابی به الیه پروسکایت با کیفیت باال، مورد استفاده 

در دیودهای نورگسیل، روش تک مرحله قرار گرفته اند. 

سهولت الیه نشانی نسبت به دیگر روش ها، علت ه ای ب

دهی ن حال، پوشش . با ایبیشتر استفاده می شود

و در نتیجه ایجاد حفرات  نامناسب الیه زیرین پروسکایت

دانه های بلوری  نامطلوب و هم چنین اندازهدر پروسکایت 

بسیار کاهش می دهد. بنابراین  ، کارایی افزاره راکایتپروس

یل ساصلی ترین چالش برای بهبود بازدهی دیود نورگ

. در است سکایتبهینه سازی کیفیت الیه پرو پروسکایتی،

                                                           
 

 

 

 

 

 

 
1Narrow band width at half maximom  

ای و دو نشانی تک مرحلهای بین الیه مقایسهادامه 

  بر عملکرد افزاره مورد بحث قرار گرفته است. ایمرحله

 روش آزمایش ٢

 زیر است: پروسکایتی به صورت نورگسیل ساختار دیود

 /AgO/Zn3PbBr3NH3/CHPEDOT: PSSITO/ 

 نمایش داده شده است. 1تار در شکل این ساخ

 5/1قطعات به  را ITOزیر الیه  ابتدااخت دیود سبرای  

و سپس یک سمت  سانتی متر مربع  تبدیل کرده  5/1در 

 محلول دربه مدت یک دقیقه و نیم  دنرا با قراردا آن

HCl  کنیم. سپس در چند ، زدایش میدرجه 80در دمای

حمام فراصوت ، دوپروپانول وDIمرحله به وسیله آب 

 .دشومیشستشو 

 

 

 

 

 

 : ساختار دیود نور گسیل1شکل                     

های به کار رفته در انرژی الیهدیاگرام : 2شکل      

 ساختار

نقش انتقال دهنده حفره را  PEDOT:PSS پلیمری ماده

که از نظر گاف انرژی همخوانی نسبتا  بر عهده دارد

 این ماده با توجه به اینکه مناسبی با الیه پروسکایت دارد. 

( می eV 2.4میل الکترون خواهی نسبتا پایینی دارد )

ایجاد یک سد پتاسیل الکترون ها را در ناحیه فعال تواند با 

این ماده را  . و بازدهی افزاره را بهبود ببخشد محبوس کند

ITO 

PEDDOT:PSS ~ 50 nm  

~ 100nm 3PbBr3NH3CH 

ZnO ~ 50nm 

Ag 
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و  دور بر دقیقه 400و با دور   در میکرولیتر 30به مقدار 

روی  الیه نشانی چرخشی، برثانیه به روش  30به مدت 

 .[5]الیه نشانی می کنیمزیر الیه، 

و بار به روش تک مرحله ای  الیه پروسکایت را یک سپس

در  . می کنیمبه روش دو مرحله ای، الیه نشانی  بار دیگر

 تفاوتی که نسبت به حالت نرمال ایندو مرحله ای روش 

نول روپاانجام دادیم این بود که به جای دوپالیه نشانی  نوع

  .استفاده کردیم MABrاز اتانول بعنوان حالل 

به  ینکردن با متدی دما پای بعد از سنتزرا  ZnOرات نانو ذ

می الیه نشانی چرخشی بر روی پروسکایت قرار ش رو

نقش انتقال دهنده  ZnOدر این ساختار الیه . دهیم

 میقالکترون را ایفا می کند و با توجه به نوار ظرفیت ع

(eV 7محصور شدگی حفره ها در پروسکایت )  را تضمین

ز الیه نسبت به مواد پلیمری رایج ا. مزیت این می کند

ون این است که قابلیت حرکت باالیی برای الکتر F8جمله 

 ها دارد و خلوص نور دیود نورگسیل را خراب نمی کند.

یک ماده غیرارگانیک  ZnOهمچین با توجه به اینکه 

و  است، سبب بهبود پایداری افزاره تحت میدان الکتریکی

 رطوبت می شود.

با  طوریکهه ، بشدستفاده ا فلزی نوان اتصالبه عاز نقره 

نقره با سطح  ، الیه نازكروی سلول استفاده از ماسک

 فعال مختلف الیه نشانی شد.

  نتایج و بحث ها ٣

 ، تصویر نمونه های ساخته شده در آزمایشگاه به5شکل 

 ی و دو مرحله ای را نشان می دهد.روش تک مرحله ا

 ینشان هیکه در ال دهند یم نشان 4و  3شکل  نمودار

تری داریم، دومرحله ای جریان نشتی و لومینسانس کم

زیرا 

 

: چگالی جریان و شدت لومینسانس بر حسب ولتاژ در حالتی که 3شکل 

 .پروسکایت به صورت تک مرحله ای الیه نشانی شده است

که در حالت دو  مشاهده می شود 7و  6طبق تصاویر 

بوده و نقاط  ار یکنواختای، الیه پروسکایت بسیلهمرح

شود، تر میتر است که موجب جریان نشتی کمکم 2خالی

تر می شود که می تواند سبب ها درشتاندازه دانه اما

به این معنی ها بزرگ شدن دانهکاهش لومینسانس شود. 

 است که 

در حالتی  بر حسب ولتاژ جریان و شدت لومینسانسچگالی : 4شکل 

 .شده است الیه نشانیای و مرحلهد پروسکایت بصورت که

                                                           
 

 

 

 

 

 

 
2 Pin hole 
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طول نفوذ حامل ها بزرگ است و محصورشدگی حامل ها 

کمتر اتفاق می افتد و در نتیجه نرخ بازترکیب نوری 

 کاهش شدیدی خواهد داشت.

                                                                                       

 

 ایمرحله.نمونه الیه نشانی تک      ایدو مرحلهی ونه الیه نشاننم 

 : نمونه های ساخته شده در آزمایشگاه5شکل            

 (a)  

(b)  

 ایمرحله تکالیه پروسکایت  6a: SEMشکل 

6b :SEM ایالیه پروسکایت دومرحله 

الیه پروسکایت  XRDتصویر طیف  7شکل 

3PbBr3NH3CH دهد. همانطور که در شکل  را نشان می

است، پروسکایت تشکیل شده خالص و نشان داده شده 

و این بدین معنی است که  است. 2rPbB بدون حضور 

الیه نشانی شده به پروسکایت تبدیل شده   2rPbB تمامی 

 است.

 ایالیه پروسکایت دو مرحله XRD: 7شکل            

 نتیجه گیری 4

ای برای  ای و دومرحلهروش تک مرحله تحقیق در این 

نور گسیل پروسکایتی دیودهای  الیه نشانی پروسکایت در

نشان  حاصل،با توجه به نتایج رار گرفت. مورد مقایسه ق

سطح  وجود که در پروسکایت دو مرحله ای با داده شد

حاصل شد که می تواند  کمتریلومینسانس  ،پوشش بهتر

ال های بازترکیب نوری کمتر در کریستنرخ مربوط به 

  درشت باشد.

 مراجع:

[1] Y. Rong et al., “Solvent engineering towards 

controlled grain growth in perovskite planar 

heterojunction solar cells,” Nanoscale, vol. 7, no. 24, 
pp. 10595–10599, 2015. 

[2] G. Xing et al., “Low-temperature solution-processed 

wavelength-tunable perovskites for lasing,” Nat. 
Mater., vol. 13, no. 5, pp. 476–480, 2014. 

[3] Z.-K. Tan et al., “Bright light-emitting diodes based 

on organometal halide perovskite,” Nat. Nanotechnol., 
vol. 9, no. 9, pp. 687–692, 2014. 

[4] B. R. Sutherland and E. H. Sargent, “Perovskite 
photonic sources,” Nat. Photonics, vol. 10, no. 5, pp. 

295–302, 2016. 

[5] Y.-H. Kim, H. Cho, and T.-W. Lee, “Metal halide 
perovskite light emitters,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 

113, no. 42, pp. 11694–11702, 2016. 

 

  

 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 

437 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایتاین 

 

 

 

 

 

 

های طیفماتریس شبیه سازی شده است.  Tی طال و نقره با استفاده از روش له سطح مقطع جذبی نانو ذرات بیضودر این مقا -چکیده 

های بزرگ و دو قله متناظر با شعاع ،نانو ذرات کروی متفاوت است به طوری که در هر طیف بدست آمده در مقایسه با طیف مربوط به

 رفتنگبه عالوه با در نظر  ونقره متفاوت است  برای نانو ذرات طال و ،نسبت سطح مقطع جذب دو قله .شودبیضی مشاهده می وچکک

 افزایش نهذب کاهش و پهنا در نیم بیشیسطح مقطع جطال و نقره مقدار  برای نانو ذرات ،الکتریک به شکل و اندازهوابستگی تابع دی

 . یابدمی
 

 .، تابع دی الکتریکنانو ذرات بيضوی، پراکندگیليد واژه: ک

 

 

Simulation of absorption spectrum of spheroidal gold and silver 

nanoparticles considering size dependent dielectric function and the aspect 

ratio 

 
Hadi, Movahedinejad1; Hamid, Nadjari1  

 
1 Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan 

 

 

 

Abstract- In this paper, the cross-section absorption of gold and silver spheroidal nanoparticles is simulated using the T-

matrix method. The spectra obtained are different compared to the spectrum of spherical nanoparticles, so that in each 

spectrum, two peaks corresponding to large and small oval radii is observed. The ratio of the cross-sectional absorption of 

two peaks is different for gold and silver nanoparticles. In addition, considering the dependence of the dielectric function in 

shape and size, the amount of cross-section absorption decreases for the nanoparticles and the width increases in the half-

maximum. 

 

Keywords: spheroidal nanoparticles, scattering, dielectric function.  

 

 

 

 

 

 تابعسازی طیف جذب نانو ذرات بیضوی طال و نقره با در نظر گرفتن وابستگی شبیه

 الکتریک به اندازه و شکل نانو ذرات دی
    1نجاری، ؛ حميد 1، موحدی نژادهادی
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 مقدمه -1

ای فهم چگونگی اندرکنش نور با مواد نانو مقياس مسئله

باشد. نانو ذرات فلزی به علت اساسی در نانو فوتونيک می

های سطحی کاربردهای وسيعی در زمينه توليد پالسمون

ها، مدارات ها، متامتریالحسگرهای بيوفيزیکی، نانو آنتن

اری مجتمع نوری، موجبرهای زیر طول موجی، تصویر برد

 اند. مولکولی و ... پيدا کرده

 null fieldروش شرایط مرزی گسترده که به عنوان روش 

شود روش قدرتمندی برای بررسی نيز از آن نام برده می

باشد که در واقع های دلخواه میپراکندگی از ذرات با شکل

باشد این روش می (Mie)حالت کليتری از تئوری می 

. از سوی ]1[ارائه شد Watermanبرای اولين بار توسط 

دیگر مهمترین فاکتور در طراحی و بهينه سازی 

الکتریک های ساختارهای نانو مقياس تابع دیپالسمون

ای باشد این تابع برای نانو ذرات به نسبت شکل و اندازهمی

متفاوت است ای تودهالکتریک ماده که دارند با تابع دی

يانگين مسير آزاد مخصوصا زمانی که اندازه ذره از م

-الکترون داخل ماده کمتر باشد این اثر بيشتر نمایان می

شود. این پدیده برای نانو ذرات کروی شکل در مقاالت 

. اما در مورد نانو ]2[متعددی مورد بررسی قرار گرفته است

ذرات بيضوی با توجه به پيچيده بودن محاسبات کمتر 

ه طيف نانو ذرات مورد توجه قرار گرفته است. در این مقال

الکتریک بيضوی طال و نقره با در نظر گرفتن وابستگی دی

-نانو ذرات به شکل و اندازه ذرات مورد بررسی قرار می

 گيرد.

 بیان مسئله -2

موج تخت وارد شده و موج پراکنده شده از یک تک نانو 

تواند به صورت مجموعی از توابع برداری موج ذره می

 .]3[کروی نوشته شود
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M  وN  بسل کروی و توابعRgM  وRgN  هنکل توابع

عدد موج در محيط پيرامون نانو ذره  kکروی هستتند 

به تفصيل در مراجع مختلف مورد  bو  aباشد. ضرایب می

رابطه خطی بين ضرایب ميدان  ]4[اندبررسی قرار گرفته

پراکنده شده از یک سو و از سوی دیگر ضرایب ميدان 

بيان  Tکه این روابط با ماتریس  ]1[ورودی وجود دارد

 شود.می
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ميدان پراکندگی  Tبا مشخص شدن عناصر ماتریس 

فقط به ویژگی های فيزیکی  Tاتریس بدست خواهد آمد م

ميانگين سطح مقطع  و هندسی نانو ذرات وابسته است.

خاموشی و پراکندگی برای نانو ذرات بيضوی طبق 

 .]5[آیداز روابط زیر بدست می Mishchenkoمحاسبات 
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از سوی دیگر محاسبات مربوط به پراکندگی با تعریف و 

کند. با الکتریک معنی پيدا میمدل سازی مناسب تابع دی

الکتریک نانو ذرات با توجه به ابعاد نانو ذرات ضریب دی

حالت حجمی ماده متفاوت است ما در این پژوهش از 

. ]6[ایماده کردهاستف Christyو  Johnsonهای تجربی داده

های آزاد داخل مربوط به مسير آزاد الکترون ،پارامتر اندازه

-باشد که به صورت موثری بر روی تابع دیماده می

الکتریک و ثابت واپاشی گذارد. تابع دیالکتریک تاثير می

 شود.برای نانو ذرات به صورت زیر نوشته می
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  شود داده میn  چگالی تعداد

باشد پارامترهای استفاده شده های آزاد ماده میالکترون

اند. برای نانو ذرات طال و نقره در جدول زیر خالصه شده

( مربوط به پراکندگی 7ذکر شده در فرمول ) Aفاکتور 

باشد که متناسب با های آزاد از دیواره نانوذرات میالکترون

S

V4
-حت نانوذره میبه ترتيب حجم و مسا sو  vاست  

 .]7[باشد 
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 پارامترهای مورد نياز محاسبات برای نانو ذرات طال و نقره.:  1جدول

 بحث و نتایج -3

در شبيه سازی انجام گرفته شکل هندسی نانو ذرات به 

شود بطوریکه سطح صورت بيضوی در نظر گرفته می

شود به مقطح بيضوی دایره است در نتيجه مسئله را می

صورت دو بعدی در نظر گرفت. سطح مقطع جذب کل، 

های مختلف ن سطح مقطع جذب نانو ذرات در زاویهميانگي

باشد. شبيه سازی توسط نرم افزار نسبت به نور فرودی می

MATLAB  .صورت گرفته است 

 

 
 )الف(

 
 )ب(

: قسمت مجازی)الف( و قسمت حقيقی)ب( تابع دی الکتریک 1 شکل

های بيضوی در نسبتبر حسب طول موج برای نانو ذرات بيضوی نقره 

 مختلف رسم شده است. 

شود اعمال اثر اندازه ذره، دیده می 1در شکل  همانطور که

شود این تغيير الکتریک میباعث تغيير در مقدار تابع دی

الکتریک خود را بيشتر نمایان در قسمت مجازی تابع دی

جدید بدست آمده برای  الکتریکسازد ما از توابع دیمی

هایی شبيه سازی طيف جذبی نانو ذرات نقره برای بيضوی

 10با سطح مقطع دایره که قطر کوچک آنها ثابت و 

های اول تا چهارم به نانومتر بوده و قطر بزرگ برای نمونه

 ایم.استفاده کرده ،نانومتر است 40، 30، 20، 10ترتيب 

 10ای با قطر مربوط به کره 1:1بدیهی است که نسبت 

 باشد.نانومتر می

 

 
 )الف(

 
 )ب(

: سطح مقطع جذب نانو ذرات بيضوی نقره )الف( بدون در نظر 2 شکل

الکتریک و )ب( با اعمال پارامتر اندازه گرفتن اثرات اندازه در تابع دی

 در تابع دی الکتریک.

ضوی نقره شود که نانو ذرات بيمالحظه می 2در شکل 

های باشند که قله واقع شده در طول موجدارای دو قله می

-بزرگتر، با افزایش قطر بزرگ بيضی به سمت طول موج

ی کند و مکان طول موجی قلههای بزرگتر انتقال پيدا می

اول به علت ثابت ماندن قطر کوچک، تقریبا ثابت است. 

 )الف( اوال 2)ب( در مقایسه با شکل  2های شکل طيف

پهنای بيشتری دارند که طبيعتا به علت وارد کردن عامل 

باشد و های آزاد از سطح نانو ذرات میپراکندگی الکترون

برابر  5/2ثانيا سطح مقطع جذب آنها به ميزان تقریبی 

کمتر شده است. در مورد نانو ذرات طال در فاصله طول 

  Silver Gold 

Mean free path for free 

electrons ( nm) 

l 52  42  

Plasma frequency( Hz) ωP 2.14×1015  2.17×1015  

Fermi velocity( m/s) vF 1.39×106   1.39×106  

Constant parameter A 1 0.33 

Density( g/cm3) ρ 10.49  19.32  
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شود نانومتر یک قله مشخص دیده می 900تا  300موجی 

تر شدن قطر بزرگ بيضوی به سمت طول با طویلکه 

اولين نتيجه حاصل شده  .شودهای بزرگتر منتقل میموج

)الف( این است که با بزرگ شدن نانو ذره طال         3از شکل 

یابد )قطر بزرگ( سطح مقطع جذب به شدت افزایش می

اختالف جذب ناشی از قطر بزرگ نسبت به به صورتيکه 

شود که قله ناشی از سطح بزرگ میقطر کوچک چنان 

)ناشی از قطر کوچک(  مقطع جذب در طول موج کوچکتر

آید در حاليکه برای نانو ذرات نقره این رفتار به چشم نمی

با در نظر گرفتن  3با توجه به شکل مشاهده نشد. 

الکتریک به شکل نانو ذره پهنای طيف وابستگی تابع دی

مقدار سطح مقطع جذب یابد و از طرفی جذب افزایش می

یابد که ميزان کاهش برابر کاهش می 3به ميزان تقریبی 

 در مقایسه با نقره بيشتر است.

 
 )الف(

 
 )ب(

: سطح مقطع جذب نانو ذرات بيضوی طال )الف( بدون در نظر 3 شکل

اندازه  الکتریک و )ب( با اعمال پارامترگرفتن اثرات اندازه در تابع دی

 الکتریک.در تابع دی

از آنجایی که قطر کوچک نسبت به قطر بزرگ در مقایسه 

با مسير آزاد ميانگين الکترون در نانو ذره، به مقدار 

رود که سطح مقطع باشد انتظار میبيشتری کوچکتر می

جذب ناشی از قطر کوچک بيضوی در مقایسه با سطح 

تر بيشتری پهن مقطع جذب ناشی از قطر بزرگتر به ميزان

 شود که همين اتفاق هم روی داده است.

های آزمایشگاهی همه نانو ذرات یک نمونه اندازه در نمونه

کنند با این یکسانی ندارند و از یک توزیعی تبعيت می

با اعمال کردن اثر اندازه نانو ذره بر روی تابع وجود 

های شبيه سازی شده انطباق خوبی با الکتریک طيفدی

های آزمایشگاهی مرئی/فرابنفش حاصل از نمونه طيف

 .]8[دندهنشان می

 گیرینتیجه -4

شبيه سازی طيف نانو ذرات بيضوی طال و نقره نشان داد 

تا  300که نانو ذرات بيضوی نقره در فاصله طول موجی 

باشد از آنجایی که در همه نانومتر دارای دو قله می 900

ی ثابت در نظر چهار نمونه بررسی شده قطر کوچک بيض

ها تقریبا ثابت است و گرفته شده است مکان یکی از قله

مکان طول موجی قله دوم برای قطرهای بزرگتر در طول 

موجهای باالتری قرار خواهد گرفت. با لحاظ کردن اثر 

پهنا در نصف بيشينه الکتریک اندازه در تابع دی

(FWHM،افزایش )  و سطح مقطع جذب نيز به صورت

کاهش یافته است. در مورد نانو ذرات طال در این ملموسی 

زیاد قله  اختالف اندازه سطح مقطع جذب دو ،بازه طول

که با اثر دادن پارامتر اندازه، رفتاری مثل نانو ذرات  بوده،

 نقره از نانو ذرات بيضوی طال مشاهده شد. 
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ه شده است. حساسیت باالی دمایی، ساخت آسان، سنج فابری پرو ارائدر این مقاله حسگر فیبر نوری پلیمری بر اساس تداخل 

است که سر فیبر نوری  PDMSاز جنس  باشد. ساختار اصلی این حسگر یک استوانهی کوچک و محکم بودن از مزایای این حسگر میاندازه

تفکیک  استفاده از تبدیل فوریه و باجاد شده است.  میکرومتر ای 200گاف هوا به طول تقریبی تک مد قرار گرفته و درون این استوانه یک 

 .به دست آمد nm/°C 15 برابر با حسگر دمایی حساسیت، کاواک ی مربوط بهفضای نسفرکا

 ورینفيبر حسگر حسگر دما،  سنج فابری پرو،تداخل سيلوکسان،متيلدیپلی : کليد واژه

Fabry-Perot interferometry with ultra-high temperature sensitivity using 

polymer optical fiber 

Pegah Zarafshani1,2, Omid Reza Ranjbar-Naeini1, Aazam Layeghi1, Forugh Jafari1, Hamid Latifi1,2 

1. Laser & Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

2. Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

latifi@sbu.ac.ir 

 

In this paper, the optical fiber sensor based on the Fabry Perot interferometer has been proposed. High temperature 

sensitivity, easy construction, robust and small size are the advantages of this sensor. The main structure of this sensor is a 

PDMS cylinder and within this cylinder there is an air gap with an approximate length of 220 microns. The sensitivity of the 

air gap is equal to 15 nm / ° C. 

 

Keywords: PDMS, fabry-perot interferometer, optical fiber sensor, temperature sensor 

 

 

 

 

 

 با استفاده از حسگر پلیمری فیبر نوری  ی باالفابری پرو با حساسیت دمای سنجتداخل

 2و1حميد لطيفی، 1فروغ جعفری، 1، اعظم الیقی1، اميدرضا رنجبر نائينی2و1پگاه زرافشانی 

  تهران، ایران بهشتی، شهيد دانشگاه ،پالسما و ليزر پژوهشکده . 1
  تهران، ایران بهشتی، شهيد دانشگاه، دانشکده فيزیک .2 
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 مقدمه -1

 مبحث حسگرهای فيبر نوری از حدود نيم قرن

یای زیاد آن از جمله پيش شروع شده است و به خاطر مزا

ت از امواج مصوني و فشرده، دقت باال و کوچکاندازه 

-با سرعت باالیی در حال گسترش می الکترومغناطيسی،

. این حسگرها به کمک انواع ساختارهای انبوه و [1]باشد

يت دارند. در این جدید، پتانسيل زیادی برای تقویت حساس

خصوص انواع پليمری به ميان گروه حسگرهای فابری پرو 

ی تغييرات دمایی از خود نشان آن حساسيت باالیی در حوزه

. این امر به جهت خواص این مواد و به طور خاص اندداده

PDMS باشد. به طور مثال ی سيليکا و هوا میدر مقابل ماده

دارای  PDMSشده با  نشانیالیه LPGحسگر 

 LPG ر بيشتر ازبراب 5است که   250pm/Cحساسيت

براگ الیه . همچنين حسگر توری [2]باشدعمولی میم

برابر بيشتر از توری معمولی  4.2نشانی شده با این ماده نيز 

ی شدهکنازای دیگر حسگر به عنوان نمونه. [3]باشدمی

دارای  محدود شده است یPDMSدر قالب  خميده که

آن دارای  Sو شکل  [4]باشدمی nm/C 6.25-حساسيت 

. همچنين حسگر پليمری [5]تاس nm/C 2.17-حساسيت 

 ک ميکرو کره هوا دارای حساسيت باالیبا کاوا

5.013nm/C  [6]است. 

از  یااستوانه ی با ساختاردر این مقاله حسگر

ارائه شده است. این حسگر  سيلوکسانمتيلدیجنس پلی

 کارکرد و اساس باشدخود می یک کاواک هوا درون دارای

 . استپرو ی فابریآن بر پایه

 حسگر تئوری -2

نشان  1حسگر تار نوری ارائه شده در تصویر شکل 

پرتوهای نور از گاف هوای موجود بين تار داده شده است. 

می  بازتاب شده و داخل فيبر نوری تزویج PDMSنوری و 

حسگر طور که در شکل نشان داده شده است همانشوند. 

سطح مشترک  باشد که عبارتند ازدو سطح مرزی میدارای 

 هوا و محيط پليمری. و هوا و سطح مرزی بين فيبر

 
 ی پليمری: شماتيک حسگر استوانه1شکل    

درون فيبر منتشر نوری به که نور از منبع هنگامی

هریک از این سطوح بازتاب کرده و شود، با برخورد به می

 مجددا به درون فيبر ،تابی از سطوحدر نهایت پرتوهای باز

با توجه به معادالت کنند. شده و با یکدیگر تداخل می تزویج

ب سطح درگير در حسگر به ترتي دوفرنل، ضریب بازتاب 

می باشند. به سبب همين کوچک  0.028و  0.035برابر با 

-های مرتبهتوان از بازتابها، میزتاببودن مقدار ضریب با

پرتو بازتابی مرتبه  پوشی کرده و فقط دوهای باالتر چشم

ی تداخل حاصل شود. اول را با یکدیگر جمع بست تا نتيجه

ی زیر خواهد در این حالت شدت تداخل نهایی برابر با رابطه

 :[6]بود

(1) 

یک از  های بازتابی از هرها شدت iIدر این رابطه، 

دهنده به ترتيب نشان  0φو  n، dباشند. همچنين سطوح می

هر  .فاز اوليه است وطول کاواک هوا  ضریب شکست،

تواند طيف می (1تابع کسينوسی رابطه ) فاز تغييری در

جا کند. تغييرات دمای محيط هتداخلی حسگر را جاب

شود؛ می دو طریق منجر به تغييرات فاز پيرامون حسگر، به

و دیگری تغيير طول یکی از طریق تغيير ضریب شکست 

-ضریب ترموبسته به ميزان  از عوامل فوق هریک .کاواک

اپتيک و ضریب انبساط گرمایی محيط های درگير در 

در جابجایی طيف و درنتيجه ی متفاوتتواند تاثير میحسگر 

تداخلی  یبا توجه به جمله داشته باشد.حساسيت حسگر 

، تغييرات فاز به ازای تغييرات دمایی به صورت (1)ی  رابطه

  :[8]زیر خواهد بود

(2) 

)2cos(2 002121  ndkIIIII 

   d
dT

d
nkn

dT

d
dkT 00 22/  
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اپتيک -مربوط به ضریب ترمو( 2عبارت اول در معادله )  

های به ضریب انبساط گرمایی محيطو عبارت دوم مربوط 

از آنجا که ضریب انبساط گرمایی  باشد.درگير در حسگر می

PDMS  در  مقایسه با سایر مواد از جمله سيليکا بزرگ

، به همين سبب حسگر (C° 0.0002-1د)در حدود باشمی

 دهد.نشان میفوق حساسيت دمایی باالیی از خود 

 ساخت حسگر  -3

حسگر فيبر نوری ارائه شده در این ساختار در 

( نقش اصلی را ایفا PDMSسيلوکسان)متيلدی، پلیمقاله

و  کنندهتدا مواد سفتکند. برای ساخت این حسگر ابمی

 1:10به نسبت  Sylgard 184 - Silicone elastomer  پایه

ميليمتر 3ی به شعاع با یکدیگر ترکيب شده و قالب استوانه ا

با آن پر شد. سپس فيبر نوری که سر آن صاف بریده شده 

به همراه سوزن جهت استحکام حسگر در مرکز استوانه و 

به ارتفاع مناسبی از کف قالب قرار گرفت. سپس قالب به 

گراد درجه سانتی 90دقيقه درون فر در دمای  90مدت 

د درآید. سفت شده و به حالت جام PDMSقرار گرفت تا 

ای از قالب جدا شده و با عقب حسگر استوانه ادامه،در 

کشيدن فيبر، گاف هوایی با طول مناسب درون آن ایجاد 

سوزن چسبانده انتهای در نهایت فيبر نوری را به شود. می

نهایی حسگر پليمری  طيف تا فيبر در جای خود ثابت شود.

طول کاواک  نشان داده شده است. (2در شکل ) ساخته شده

) با استفاده از باشدمی ميکرومتر 200 این حسگرهوا در 

 .روش تبدیل فوریه(

 
 سگر پليمری: طيف تداخلی بازتابی ح2شکل 

مربوطه تحت آزمایش  پس از اتمام فرآیند ساخت، حسگر

استفاده باند ليزر پهنبرای این منظور از . دمایی قرار گرفت

از مرزهای درون حسگر  ؛ نور فرودی پس از بازتابشده است

شده و  در نهایت درون فيبر تزویجتداخل با یکدیگر، و 

 سنج مشاهده شده است.طيفتوسط 

 تحلیل طیف حسگر در پاسخ دمایی -4

به منظور تحليل پاسخ حسگر در مقابل تغييرات 

 شود.می دمایی، ابتدا از طيف تداخلی تبدیل فوریه گرفته

 مربوط به نمودار ميان گذر،، با استفاده از فيلتر در ادامه

 (2ی شکل )هوای این حسگر از طيف مدوله شده کاواک

نشان داده شده  3شود که حاصل آن در شکل استخراج می

 است. 

 
 : طيف فيلتر شده مربوط به کاواک هوا 3شکل    

موجی  ، شيفت طولهوا کاواکفيلترکردن پس از 

درجه  30ی هزرا در اثر تغييرات دمایی در با مربوطه نمودار

 ، بادر نهایتکنيم. ی سانتی گراد بررسی میدرجه 40الی 

نتایج تحليل های طول موجی، ردن یکی از اکسترممدنبال ک

 زیر ارائه شده است. شکل در نمودار طيف

 
: جابجایی اکسترمم طول موجی بر اثر تغييرات دمایی برای 4شکل 

  حسگرهوای کاواک 
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-نشان می ی پليمریااستوانهپاسخ دمایی حسگر 

 nm/°C15.199برابر با  هوا کاواکحساسيت دمایی  دهد

باشد که در مقایسه با حسگرهای فيبرنوری ساخته شده، می

 از حساسيت باالیی برخوردار است.

 گیرینتیجه -5

در این مقاله به ساخت حسگر فيبر نوری با حساسيت 

پرداخته شد. اساس عملکرد  PDMS جنسدمایی باال از 

باشد. در ادامه پرو میسنج فابریی تداخلاین حسگر بر پایه

 بهبه طور جداگانه  گافاین  با فيلتر کردن طيف و تحليل

دست مذکور حسگر  برای nm/°C 15.199حساسيت دمایی 

 یافتيم.
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 فیبری لیزر پیوسته توسط هارمونیک دوم تولید روی بازده بر  حرارتیتوزیع  اثر بررسی

 MgO:PPLNو  MgO:PPSLT های کریستال درنانومتر  ۱۰۶۴
 

 رضا مسعودی عربانیان و سادات حمید امراللهی، آتوسا

 

 تهران اوین، بهشتی، شهید دانشگاه پالسما، و لیزر پژوهشکده

 

ـ   میبررسی   MgO:PPSLTداخل کریستال نانومتر  ۱۰۶۴توسط لیزر پیوسته با طول موج تولید هارمونیک دوم  بازده ر رویمقاله اثرات توزیع حرارتی بدر این چکیده 

تطبیق فازی و کاهش منجر به عدم توزیع نا متقارن حرارتی در طول کریستال  ،وات ۳۰نتایج محاسبات عددی نشان میدهد که به ازای توان های فرودی باالی  .شود

و  MgO:PPLT های در کریستال روی بازده هارمونیک دوم بدست آمده برای اثر توزیع حرارتی با مقایسه نتایج. قابل مالحظه بازده هارمونیک دوم خواهد شد

MgO:PPLN وجود ضریب غیر خطی باالتر  نتیجه شد که علی رغم باال فرودی در توان هایMgO:PPLN بازده کریستال ،MgO:PPLT .باالتر است 

 ، توزیع حرارتی گوسی پرتودوم، شبه تطبیق فازی، هارمونیک تولید کلید واژه : 

 

 

 

Investigation of thermal distribution effects on the efficiency of the second 

harmonic generation by continuous fiber laser at 1064 nm in the crystals of 

MgO: PPSLT and MgO: PPLN 

Hamid Amrollahi, Atoosa Sadat Arabanian and Reza Massudi 

 

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran 

 

In this paper, effects of thermal distribution on the efficiency of the second harmonic generation by a continuous laser with a wavelength 

of 1064 nm inside a MgO: PPLT crystal is investigated. The results of the numerical calculations show that for the incident power of above 

30W the asymmetric thermal distribution along the crystal leads to the phase mismatch and significant reduction of the second harmonic 

efficiency. By comparing the obtained results for the distribution of temperature on the efficiency of the second harmonic inside the crystals 

of MgO: PPLT and MgO: PPLN for the high incident powers, it has been found that despite higher nonlinear coefficient of MgO: PPLN 

crystal, the efficiency of MgO: PPLT crystal is higher. 

Keywords: Second Harmonic Generation, Quasi Phase Matching, Gaussian Beam, Thermal Distribution. 
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 قدمهم

توان باال  کیفیت باریکه فضایی باال و با تولید لیزر سبز پیوسته

 لیزر تیتانیم سفایر دمش ، [۱] پزشکی درکاربرد های فراوانی 

نمایشگر های لیزری  ، [۳] ، نوسانگر های پارامتریک نوری [۲]

لیزر سبز توسط لیزر های فیبری امروزه تولید  .دارد و .... [۴]

کریستال های فرو  پیوسته با استفاده از تولید هارمونیک دوم در

نسبت  آنها تربه علت بازده باال (QPM)الکتریک شبه تطبیق فازی 

. گرفته استقرار  توجهمورد  بسیار ،شکستیدو به کریستال های 

کریستال   ،شبه تطبیق فازیهای میان کریستالدر 

MgO:PPLN  باالبه علت ضریب غیر خطی

16 /effd pm v ( ۸۰و طول برهمکنش زیاد )میلیمتر 

در محدوده طول موج مرئی  اما این کریستال هایت دارند. ارجح

باعث تا حدی  MgOآالیش  اگر چه پایینی دارندآستانه آسیب 

نمونه دیگر . [۵] افزایش پیدا کندآنها که آستانه آسیب  است شده

کریستال برای تولید نور سبز،  مورد استفاده QPMاز کریستال های 

PPLTMgO: برابرکمتر و  ضریب غیر خطی آنکه  است effd

=10pm/v موجب  باالی آنولی هدایت گرمایی بسیار  بوده

 می MgO:PPLNآستانه تخریب نسبت به کریستال  افزایش

کریستال این نوع در  بزرگترین مانع دستیابی به بازده باال. [۶]شود

در که  ،استدر طول کریستال  حرارتیتوزیع غیر یکنواخت  ، ها

غیر متقارن  توزیع این .دهد نشان می اثر خود را باالترتوان های 

عدم تطبیق فازی امواج اصلی و  منجر بهکریستال طول در 

در طول  حرارتیتوزیع  اثردر این مقاله  .شود هارمونیک دوم می

ک دوم با استفاده از لیزر فیبری کریستال بر بازده تولید هارمونی

. همچنین مقایسه ای بررسی خواهد شدنانومتر  ۱۰۶۴ پیوسته

 MgO:PPLNکریستال های تولید هارمونیک دوم در بین بازده 

با درنظر  و توان های فرودی مختلف به ازای MgO:PPLTو 

 .شودمیانجام حرارتی  توزیع گرفتن اثرات

 معادالت و تئوری

تری نسبت به ای فروالکتریک ضریب غیر خطی باالکریستال ه

ولی به علت جذب باالی نور  دکریستال های دو شکستی دارن

، امکان آسیب کریستال در توان های باال وجود دارد. ضریب مرئی

1m برابر با MgO:PPLTجذب برای نور سبز در کریستال  
 

1mنانومتر برابر  ۱۰۶۴و برای طول موج  ۱.۵7  ۰.۱7 [7]است. 

 (۱جفت شده)معادالت ، تولید هارمونیک دومبازده تعیین برای 

حل  میدان ها جذب خطی جمالت مربوط به با در نظر گرفتن

طی هارمونیک دوم های اصلی و میدان  تغییرات دامنهتا  می شود

 .[7]آیدطول کریستال بدست  انتشار در

*

2

2 1
exp( ( ) )

( ) 2

2 1
exp( ( ) )

( ) 2

f z f
S f f f

f

s z s
f s s

s

dE d
i E E i k T z E

dz n T c

dE d
i E i k T z E

dz n T c







     

    

       )۱( 

f, ضرایب که در آن sE  و, ( )f sn T  و,f s  دامنه به ترتیب

یب جذب امواج او ضر متغیر با دما یب شکستامیدان، ضرهای 

در کریستال های شبه تطبیق  باشد. اصلی و هارمونیک دوم می

d فازی مقدار ضریب غیر خطی z برابر با : 

(۲)                            d [cos(2 / )]z effd sign z  

 :ابر است با بر kعدم تطبیق فازیهمچنین  

(۳       )                      ( )2 ( ) 1
( ) 2 ( )sf

f s

n Tn T
k T 

 
   


 

شبه تطبیق فازی  شبکه کریستال تناوب که در آن است  

(QPM) یب شکست و در نتیجه اوابستگی ضر با توجه به .باشدمی

در طول  ها تغییرات دامنه میدانبه دما،  kتطبیق فازی

بنابراین معادله حرارت . باشدمیوابسته  به تغییرات دما کریستال

کریستال بصورت طول ( برای بدست آوردن توزیع دمایی در ۴)

تغییرات دامنه میدان  تا( باید حل شوند، ۱جفت شده با معادالت )

هارمونیک دوم با درنظر گرفتن توزیع حرارتی داخل  های اصلی و

 کریستال بدست آیند.

(۴)       
 2

2 20

0

0

( )

2
( ) ( ( ) ( ) )

( , , )
[ ( , , 0) ]

f f f s s s

z

Q r
T r

K

C
Q r n E r n E r

K

T x y z
K h T x y z T

z


 



 

  


   



     

گرمایی ضریب به ترتیب  hو  Kو  Cپارامتر های در معادله فوق 

برای  .ی هستندهمرفتضریب  و ،حرارتی رسانش ضریب ،ویژه

نسبت توان خروجی  ،بدست آوردن بازده هارمونیک دوم

به صورت زیر محاسبه وان فرودی موج اصلی هارمونیک دوم به ت

 :[۸]میشود
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(۵)    
2 2 2
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2 2

0

( ) 8 ( )
sin

(0) 2
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f s f

P L d P L K T L
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 تیجهدرنتطبیق فازی و  عدم مقدار فوق تابعیت دما برایدر رابطه 

 .شودمشاهده میبازده خروجی 

 نتایج

 فرودی های باریکه ناشی از جذب حرارتیتوزیع  برای بررسی اثر

معادالت موج جفت  ،بازده تولید هارمونیک دوم روی تولیدیو 

کمره  حل شدند.به طور همزمان  (۴) حرارت معادله و  (۱)شده 

و  میکرون، ۳۰برابر  MgO:PPSLTدر ورودی کریستال  ی پرتو

میلیمتر و تناوب شبکه کریستال  ۳۰طول کریستال برابر با 

8 m  دمای تطبیق فازی برابر همچنین  .است شده فرض

توزیع دما در  bو   a(۱شکل ) .[7]باشدمیکلوین  ۳۳۰.۱۵با 

وات نشان  ۵۰و  ۵طول کریستال را به ترتیب به ازای توان فرودی 

 ۵شود به ازای توان فرودی دهد. همان طور که مشاهده میمی

و اختالف دمای بیشینه  وات توزیع دما تقریبا یکنواخت بوده

درجه  ۰.۱کریستال نسبت به دمای تطبیق فازی کمتر از 

در طول  وات توزیع حرارتی ۵۰ن فرودی باشد، اما به ازای توامی

و اختالف دمای بیشینه  غیر یکنواخت شدهکریستال بسیار 

 درجه را نشان میدهد. ۰.7کریستال و دمای تطبیق فازی 

در توان های  مهمترین علت غیر یکنواخت بودن توزیع حرارتی

در توان های فرودی . استدر کریستال هارمونیک دوم  جذب ،باال

 جذب تولید هارمونیک دوم بیشتر است، علت اینکهباال به 

به علت اختالف  عدم تطبیق فازیشود و بیشتر می نیز کریستال

و میدان  افزایش میابد دمای زیاد نسبت به دمای تطبیق فازی

. خواهد داشتهارمونیک دوم در طول کریستال افت شدیدتری 

در طول به همین علت غیر یکنواختی حرارتی در توان های باال 

 تغییرات دامنه میدان ،(۲) شکلدر  کریستال محسوس تر است.

با و  در طول کریستالوات  ۵برای توان فرودی هارمونیک دوم 

نقاط شده است.  نشان داده بدون در نظر گرفتن توزیع حرارتی

توزیع فتن در نظر گر با /دامنه میدان ها را بدون دایروی / مربعی

توان  در ،شود همان طور که مشاهده می دهند. نشان می حرارتی

اندازه میدان خروجی  تفاوت قابل مالحظه ای برای وات ۵

وجود با و بدون در نظر گرفتن توزیع حرارتی  هارمونیک دوم

( تغییرات اندازه دامنه هارمونیک دوم در طول ۳شکل ) ندارد.

با توجه وات نشان می دهد.  ۵۰کریستال را به ازای توان فرودی 

دوم با در نظر گرفتن  دامنه هارمونیکبه شکل، در این حالت 

 بدون در نظر گرفتنافت قابل توجهی نسبت به  حرارتیتوزیع 

درصد به  ۱7توزیع حرارتی پیدا کرده و بازده هارمونیک دوم از 

 درصد کاهش پیدا کرده است. ۴

 

(a) 

 

                                              (b) 
 a )۵به ازای توان فرودی  MgO:PPSLT( توزیع حرارتی داخل کریستال  ۱شکل 

 وات b )۵۰وات 

 

در نظر  ( ویدایرنقاط ) با و (یمربعنقاط هارمونیک دوم )دامنه میدان ( تغییرات  ۲شکل 

 وات. ۵توان فرودی  به ازای گرفتن اثرات حرارتی

تغییر ضریب  عدم تطبیق فازی حاصل از افزایشعلت این پدیده  

برای صفر شدن عدم تطبیق فازی  .می باشدتغییر دما  باشکست 

(k) ( باید ۳معادله ) در
2

k


 


که در آن  باشد 

1 22k k k   در طول تناوب شبکه ثابت به ازای . است

باعث تغییر  در اثر تغییر دما غییرات ضریب شکستت ،کریستال

در مکان هایی با دمای  .شودمی kتطبیق فازی عدم مقدار

کرده و این افزایش پیدا  kتر از دمای تطبیق فازی مقدارباال

تطبیق فازی موجب افت توان هارمونیک دوم تولیدی  عدم

 شود.می
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ظر گرفتن ندر  ( دایروینقاط ) ( و بامربعینقاط )دامنه میدان بدون  تغییرات(  ۳شکل 

 وات. ۵۰توان فرودی به ازای اثرات حرارتی 

هارمونیک دوم  میدان خروجی دامنه ( مقایسه ای بین۴شکل )

برای توان  MgO:PPLNو  MgO:PPLTکریستال های  در

همان طور که از شکل نتیجه  .دهدنشان می وات ۵۰ورودی 

با وجود باالتر بودن ضریب غیر خطی کریستال  شودمی

MgO:PPLN  رشد سریع تر میدان تولیدی هارمونیک دوم، و 

به ازای طول  MgO:PPLTخروجی کریستال  میدان اندازه دامنه

 دامنه بیشتر است. کاهشمیلی متر  ۱۲های کریستال بزرگتر از 

رسانندگی  بدلیل MgO:PPLNدر کریستال خروجی میدان 

. ستآن ا و نتیجتا توزیع حرارتی بسیار نا متقارن گرمایی پایین

به  PPLNاستفاده از کریستال های های پایین البته برای توان

ه و کاهش بازد گرمایی نا چیز بودهزیرا تاثیرات  صرفه تر است

ل ( توزیع حرارتی برای کریستا۵در شکل ) باشد.قابل توجه نمی

MgO:PPLN  نشان داده شده است. وات  ۵۰ به ازای توان فرودی 

 

 

( مربعی) MgO:PPSLT( تغییرات دامنه میدان در طول کریستال  ۴شکل 

MgO:PPLN (به ازای توان فرودی دایروی )وات. ۵۰  

در  نسبت به دمای تطبیق فازی تفاوت بیشینه دما ایجاد شده

در حالی که برای کریستال  ،باشددرجه می ۲کریستال حدود 

MgO:PPLT  درجه است. این توزیع  ۰.7این اختالف حدود

موجب کاهش  MgO:PPLNحرارتی بسیار نامتقارن در کریستال 

 .شدیدتر میدان خروجی شده است

 

 وات ۵۰ فرودی توان به ازای MgO:PPLN( توزیع حرارتی داخل کریستال  ۵شکل 

 جمع بندی

اصلی و با حل همزمان معادالت انتشار میدان  این مقالهدر 

توزیع  گذاریاثر بررسی میزان به هارمونیک دوم و معادله حرارت

به تولیدی هارمونیک دوم میدان  روی دامنه حرارتی کریستال

با مقایسه  . همچنینفرودی مختلف پرداخته شدازای توان های 

نتیجه شد  MgO:PPLNو  MgO:PPLTبین بازده کریستال  ی

به  MgO:PPLTکریستال های ، به ازای توان های فرودی باال که

نسبت به کریستال های  باالتریبازده  بیشتر،علت رسانندگی 

MgO:PPLN دهندنشان می .  
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ار سریع حامل ها و جذب مستقل از فرکانس این ماده، از ستفاده از گرافن در آشکارسازهای نوری به دلیل دینامیک بسیا

در جذب آن بر روی پارامترهای آشکارسازی تاثیر منفی می گذارد.  کمجذابیت های بسیاری برخوردار است. با این حال میزان 

 ساختار آن، در که طراحی و مدل سازی شده است تک الیه گرافنمبتنی بر میانی  مادون قرمزنوری این مقاله یک آشکارساز 

. این نانوساختارها توسط اثرات قرار گرفته است نانوآنتن های فلزی برای افزایش جذب و بهبود مشخصات آشکار ساز

در  گرافن، موجب افزایش جذب گرافن می شوند.-پالسمونیک و افزایش شدید شدت میدان الکتریکی موج در مرز مشترک فلز

 m6تا  4 طول موج های تغییرات اندک در ساختار نانوآنتن می توان پیک جذب را بین این مقاله نشان داده شده است که با

به طور خالصه، در این مقاله،  بررسی شده است.  نیز اثر پتانسیل شیمیایی گرافن بر روی میزان جذبهم چنین  جابجا کرد.

محاسبه  %12و  %9به ترتیب برابر با  m5/5و  m6/4بیشینه مقدار جذب برای آشکارساز طراحی شده برای طول موج های 

 %14را تا  m6/4شده است. هم چنین نشان داده شده است که با افزودن یک الیه دیگر گرافن می توان جذب در طول موج 

 افزایش داد.

 پالسمونیکشکارسازهای نوری مادون قرمز ،  گرافن ، آ -کلید واژه

Application of Plasmonic Nano Structures in Enhancing the Characteristics 

of Graphene Based Mid-IR Photo Detectors 
1, Hadi Soofi1Behnam Jafari 

merging Technologies, University of Tabriz, Tabriz 5166616471, IranE -School of Engineering1 

Abstract- Employing graphene in optical photo detectors is very promising due to the unique features of graphene such as 

fast dynamic of carriers and wavelength independent absorption. However, the low absorption of graphene has a negative 

impact on the photo detection characteristics. In this article, a mid-Infrared photo detector based on single layer graphene is 

designed and simulated which incorporates metallic Nano-antennas to enhance the absorption and hence the photo-detector 

response. In these structures, plasmonic effects are responsible for the enhanced absorption by severely increasing the 

electric field magnitude at the metal-graphene interface. In this article, it is shown that by a slight modification in the 

nanostructure design, it is possible to shift the peak absorption wavelength between 4 to 6m. The impact of the graphene 

chemical potential on the absorption strength is also discussed. In brief, maximum absorption of the designed photo detector 

for 4.6m and 5.5m are calculated to be 9% and 12% respectively. Moreover, it is shown that by addition of another layer 

of graphene, it is possible to increase the absorption at the wavelength at =4.6m to nearly 14%. 

Keywords: Mid-Infrared photo detectors, Graphene, Plasmonics 

کاربرد نانوساختارهای پالسمونیک در بهبود مشخصات آشکارسازهای نوری باند 

 مادون قرمز میانی مبتنی بر گرافن

 1، هادی صوفی1بهنام جعفری 

 ، ایران5166616471دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه تبریز، تبریز 1
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 مقدمه -1

 خیراستفاده از گرافن در آشکارسازهای نوری در سالیان ا

که عمده [ 1] خود جلب کرده استبه  توجه فراوانی را

مه دلیل آن را می توان خواص منحصر به فرد گرافن از جل

 ، جذب مستقل از طول[2] ها دینامیک بسیار سریع حامل

، مشخصات نوری قابل تنظیم با استفاده از [3] موج

، نرخ تلفات کم، قابلیت [4] استاتیکیودوپینگ الکتر

الکترومعناطیسی در  تحرک باال و توانایی حبس انرژی

ی . قابلیت تحرک باالدانست [5]حجم بسیار کوچک،

 بسیار سریع فوتون یا پالسمون شدن باعث تبدیل گرافن

ن یزاماز طرف دیگر،  ی می شود.به جریان یا ولتاژ الکتریک

ب نوری گرافن تک الیه برای یک موج ذج

با الکترومغناطیسی که به صورت عمود بر آن بتابد، تقری

تا به است. %2.3ل از فرکانس نور و برابر با مستق

ی حال آشکارسازهای نوری گرافنی مبتنی بر اثرات فیزیک

 الکتریکی-ترمو-اثر فوتو و[ 6] فتوولتاییمختلفی نظیر اثر 

در بازه های فرکانسی مختلفی نظیر ماوری بنفش، [ 7]

ه عرفی شدقابل توجه م مشخصاتمادون قرمز و تراهرتز با 

علی رغم قابلیت های مهم برشمرده در سطور فوق  اند.

 برای گرافن، میزان جذب اندک گرافن تک الیه، یکی از

 موانع مهم در طراحی آشکارسازهای نوری گرافنی است.

یکی از روش های نوین پیشنهاد شده در سالیان اخیر 

 ،برای افزایش اندرکنش موج الکترومغناطیسی با گرافن

 ثراتهای فلزی و استفاده از ا نانوساختارهایه از استفاد

پالسمونیک است. یکی از خصوصیات مهم پالسمون 

نور و لذا افزایش  شدیدحبس پالریتون های سطحی 

ی الکتریک د-در مرز بین فلزشدت میدان الکتریکی موج 

این ساختارها، جذب نوری گرافن ر دگرافن است. -یا فلز

ا تاین نانوساختارهای فلزی  به دلیل اثرات پالسمونیکی

 با ترکیب گرافن باحد بسیار زیادی افزایش می یابد. 

ا نانوساختارهای فلزی در سالیان اخیر آشکارسازهایی ب

و  [8] مشخصات بهبود یافته در بازه طول موجی مرئی

 پیشنهاد شده اند. در یک [9] چنین مادون قرمز دورهم

های فلزی جذب  پژوهش دیگر، با استفاده از نانوآنتن

با  آشکارسازیافزایش یافته و  %9نوری گرافن تک الیه تا 

در حوزه  m45/4در طول موج  V/W4/0پاسخ دهی 

 . [10] مادون قرمز میانی پیشنهاد شده است

شامل نانوآنتن در مقاله حاضر، یک آشکار ساز با ساختاری 

پیشنهاد شده است و  های فلزی کوپل شده به گرافن

شده است که توسط بهینه سازی  نشان داده

 %12ساختارنانوآنتن می توان نسبت توان جذب شده را تا 

گرافن بر  پتانسیل شیمیایی تاثیرافزایش داد. هم چنین 

زان جذب بررسی شده است و در نهایت نشان داده یروی م

شده است که با افزودن یک الیه گرافن دیگر بر روی 

رساند.  %14 تقریبا ساختار می توان میزان جذب را به

انتظار می رود این میزان قابل توجه در بهبود جذب باعث 

 بهبود جریان نوری و سایر مشخصات آشکارسازی گردد. 

 طراحی آشکار ساز -2

گرافن استفاده  یکی از روش های محاسبه ی جذب نوری

هدایت سطحی برای یک  می باشد.از مدل هدایت سطحی 

 بعی از  فرکانس زاویه ایتا Cالیه ی گرافن 

  پتانسیل شیمیایی ،C  نرخ برخورد حامل ها ،   و

 . [11] می باشد Tدمای 

(1) 
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 کاهیده و ثابت پالنک بار الکترون،  e (،1در رابطه )

(E)df  ( 1) رابطهدر می باشد. دیراک تابع توزیع فرمی

و عبارت  (Intrabandگذارهای درون باندی )عبارت اول 

 را نشان می دهد. (Interbandدوم گذارهای بین باندی )

 پتانسیل شیمیایی گرافن است. (، 2در رابطه )

هم چنین با استفاده از مدل هدایت سطحی، می توان 

 میزان توان نوری جذب شده در سطح گرافن را از رابطه

 ابطه فرض شده است کهدر این ر .[11] ( محاسبه کرد2)

 yEو  xEهم چنین  واقع شده است. y-xگرافن در صفحه 

مولفه های میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی در 

 بر روی سطح گرافن هستند.  yو  xراستاهای 

(2) 
dxdyE

Ep

yyy

xxx

)||)Re(

||)(Re(
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دیده می  1نمای باال از آشکارساز پیشنهادی در شکل 

از ی شود، این آشکارساز شود. همان طور که مشاهده م

آنتن های کوپل شده پشت سر هم بر روی ورقه ی 

ه ها هم ب هر یک از آنتن .گرافنی تشکیل یافته است

امل های نوری و هم عنوان الکترودی برای جمع آوری ح

شدن شدت  شکاف بین آنها به عنوان محلی برای متمرکز

نتن ها  شکاف بین آدر  .میدان الکتریکی می باشد

هر  د.بشدیدا افزایش می یا رکنش بین نور و گرافناند

 10الدیوم به ضخامت کدام از آنتن ها از یک الیه پا

ده تشکیل ش (نانومتر 30به ضخامت طال ) زیر فلزنانومتر 

ن است. پاالدیوم به منظور کمتر کردن مقاومت اتصال بی

افن مقاومت اتصال بین گر استفاده شده است. گرافن و طال

ا بدلیل چگالی حالت های کم گرافن در مقایسه  و فلز به

فلز محدود می شود. هم چنین نشان داده شده است که 

 این مقاومت به پتانسیل شیمیایی گرافن وابسته است

ژه وی . برای مثال برای اتصال پاالدیوم/گرافن، مقاومت]12[

برای پتاسیل شیمیایی در نقطه  Ωcm900از حدود 

برای گرافن شدیداً دوپ شده  Ωcm200دیراک به حدود 

 ن زیرین به عنوان گیتوهم چنین سیلیک کاهش می یابد.

 .برای کنترل پتانسیل شیمیایی گرافن استفاده شده است

 
گرافنی بهبود داده _شماتیک سه بعدی از آشکارساز نوری: 1شکل

ی مدر جهت طولی و عرضی متناوب تار ساخ .شده با نانو ذرات فلزی

، می باشد m2/1ه ی تناوب نانو ذرات در حهت عرضی باشد ، دور

ز آشکارسا به عنوان یک نانو ر یک از شکاف های ما بین آنتن هاه

  نوری در نظر گرفته شده است.

 نتایج و بحث -3

چگونگی توزیع میدان  FDTDبا استفاده از روش 

شکل  محاسبه شده است. فرودیالکتریکی تحت تابش نور 

نانومتری از  1فاصله ی   در کیتوزیع میدان الکتری 2

یدان الکتریکی در مگرافن را نشان می دهد، شدت  سطح

  است.اخل شکاف بین دو آنتن متمرکز شده د

در طول موج رزونانس  : نمودار توزیع اندازه ی میدان الکتریکی2لشک

میدان الکتریکی در یک نانومتری مانیتور ثبت  )نرمالیزه(. تارخسا

 باالی سطح گرافن قرار داده شده است.

گرافن به  سطحنسبت توان جذب شده در  3در شکل 

( محاسبه شده است 3توان موج فرودی که توسط رابطه )

بر حسب طول موج و برای سطوح پتانسیل شیمیایی 

نتن در این شکل، فاصله بین نانوآمختلف آورده شده است. 

همان طور که مالحضه می می باشد.  nm60ابر با ها بر

 برای سطح پتانسیل %9شود، بیشترین میزان جذب برابر 

ین شیمیایی صفر یا در واقع گرافن ذاتی است. زیرا در ا

 سطح شیمیایی، گذارهای بین باندی به دلیل خالی بودن

 تو پر بودن حالت های نوار ظرفی حالت های نوار هدایت

ل انجام می گیرند. همان طور که از شک با بیشترین شدت

 برمی آید، طول موج رزونانس ساختار برای گرافن ذاتی، 3

mR  6.4 می باشد.  

 
: نسبت توان نوری جذب شده در سطح گرافن بر حسب طول 3 شکل

 موج به ازای پتانسیل های شیمیایی مختلف.

جذب را  انمیزبا بهینه کردن ابعاد آنتن ها می توان 

و نیز طول موج متناظر با پیک جذب که در  افزایش داد

واقع همون طول موج رزونانس پالسمون ها است را جابجا 

شکاف فاصله نمودار جذب نور بر حسب  4در شکل  .کرد
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دیده می  کهبین آنتن ها نشان داده شده است. هانطور 

شود با کاهش دادن شکاف بین آنتن ها مقدار جذب 

یافته است و پیک جذب به سمت طول موج های افزایش 

میزان جذب برای فاصله بین  شیفت یافته است. بلندتر

دارای بیشترین مقدار در طول  nm10نانوآنتن ها برابر با 

 است. %12و برابر با تقریبا  m5/5موج 

 
توان جذب شده در سطح گرافن بر حسب فاصله  درصد: 4شکل

 شکاف بین آنتن ها. 

ایش جذب ساختار و بهبود مشخصات آشکار ساز برای افز

 ، در این مقاله استفاده از دوm6/4در طول موج  نوری

ی یگردالیه گرافن که یکی از آن ها زیر الکترودهای طال و 

بر روی الکترودهای طال قرار می گیرد، پیشنهاد شده 

 ، یک الیه دیگر گرافن نیز بر1در واقع در شکل است. 

 نسبت توان جذبطال قرار گرفته است. روی الکترودهای 

 شده در این دو الیه گرافن به همراه جذب کلی در شکل

 نشان داده شده است.  5

 
ی : درصد توان جذب شده در گرافن پایینی )خط چین(، باالی 5شکل

 ط( و جذب کل ساختار ) خط ساده ( بر حسب طول موج. خ-نقطه

 میزان ت،نشان داده شده اس 5همان طور که در شکل 

این جذب افزایشی  افزایش می یابد. %14جذب به حدود 

درصدی را نسبت به مقاله مرجع نشان می  50تقریباً 

دهد. عالوه بر آن، در این مقاله نشان داده شد که 

مشخصات ساختاری و نیز پتانسیل شیمیایی نیز بر روی 

 طول موج رزونانس تاثیر زیادی دارد و به طور مثال، با

-پتانسیل شیمیایی توسط اعمال ولتاژ گیت، میکنترل 

  توان یک آشکار ساز نوری تنظیم پذیر طراحی نمود.

 نتیجه گیری: -4

ای در این مقاله نشان دادیم که می توان از نانوآنتن ه

افزایش جذب گرافن و فلزی کوپل شده به گرافن برای 

با مشخصات  طراحی آشکارسازهای مادون قرمز میانی

ان د. هم چنین نشان داده شده است که میزبهره بربهینه 

 جذب به طراحی نانوساختار وابسته است. برای مثال در

، ها نانوآنتن پیشنهاد شده، با کاهش فاصله بین نانوآنتن

میزان جذب افزایش یافته و طول موج آشکارسازی به 

در این سمت طول موج های بلندتر شیفت پیدا می کند. 

در طول موج  %12ب تقریبا مقاله، آشکارسازی با جذ

m5/5  طراحی شده است. هم چنین نشان داده شده

 است که با افزودن یک الیه گرافن دیگر به ساختار می

 m6/4در طول موج  %14توان میزان جذب را به تقریبا 

 افزایش داد.
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به صورت  دو محور نوری غیرخطی دارای بلوریک ر د ف پرتوانحرابا در نظر گرفتن اثر  ( راOPCPAهای نوری چیرپ شده )تقویت پارامتری پالس -چکیده 

نانومتر و باریکه پمپ دارای نیمرخ  ۸۰۰با در نظر گرفتن باریکه سیگنال ورودی دارای نیمرخ گوسی و طول موج  دهیم.میعددی مورد مطالعه قرار 

شرایطی را که در آن تاثیر  و را بررسی کردهفضایی پرتو تقویت شده بر نیمرخ پدیده انحراف پرتو تاثیر نانومتر،  ۵۳۲و طول موج  ۳سوپرگوسی مرتبه 

تقویت بهره بیشترین  مورد نیاز برای دستیابی به بلور مناسبطول  محاسبات، ی ایندر نتیجه کنیم.میاستخراج  ،شودمیمینه ک پدیدهاین ناشی از منفی 

دهد که با انتخاب به دست آمده نشان می نتایج .شودحاصل میتقویت شده یگنال س پرتوبرای ممکن بهترین کیفیت و همچنین  به دست آمدهانرژی 

حاصل محدود کرده و میزان تقویت ای بر انتقال انرژی از پرتو پمپ به سینگال دارد توان پدیده انحراف پرتو را که اثر قابل مالحظهمناسب شرایط اولیه می

 را بهبود بخشید.

 دومحوری. بلور، پرتو نيمرخ، انحراف پرتو تقویت پارامتری، -کليد واژه

 

The influence of the walk-off effect on the output beam profile in OPCPA in biaxial 

materials 

Gholamreza Mohammadi, Fazel Jahangiri, and Reza massudi 

Laser and plasma research institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran 

Abstract- Optical parametric chirped pulse amplification (OPCPA) is numerically investigated in a nonlinear biaxial crystal by taking into 

account the walk-off effect. By considering a Gaussian signal beam with the wavelength of 800 nm and a third-order super-Gaussian pump 
beam at the wavelength of 532 nm, the influence of the walk-off effect on the spatial profile of the amplified beam is investigated and the 

conditions under which the influence of walk-off effect is minimized are extracted. Based on the calculations, the optimum crystal length for 

maximum energy gain is obtained and the best possible beam quality for the amplified signal is achieved. Our results reveal that the unwanted 

influence of the walk-off effect on the energy conversion from pump beam to the signal would be minimized under the properly chosen 

conditions and leads to an improved amplification gain. 

Keywords: parametric amplification, walk-off, beam profile, biaxial crystal.  

 

 

 مقدمه -1
با گذشت نزدیک به سه دهه از پيشنهاد روش تقویت پارامتری 

   در مواد دومحوری OPCPAر د پرتوهای خروجی نیمرخبر  انحراف پرتو تاثیر پدیده

 رضا مسعودی و غالمرضا محمدی، فاضل جهانگيری 

 پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی، اوین، تهران
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، این [1]دوبيتس ( توسطOPCPA)1شدههای ليزری چيرپپالس

 ه و شدتکوتا فوقهای ليزری سيستم دره یک فناوری حياتی روش ب

 های بسيار باال از مرتبهتوان دستيابی بهمکان و ا باال تبدیل شده

مزایای نسبی  ،این فناوری توسعهعلت . است هرا فراهم آورد [2]پتاوات

های ليزری استاندارد تقویت پالس روشدر مقایسه با آن 

پهنای باند تقویت  است که از جمله آنها عبارتند از (CPA)2شدهچيرپ

، به حداقل رسيدن اثرات حرارتی، تربار عبور باالبيشتر، بهره یک

ای پر شدت در طول موجی باریکه توليدی و پذیری طول موجکوک

در کاربردهای روز افزون های ورودی. این مزایا غير از طول موج

 X های اشعههای ليزری فوق کوتاه و پرشدت نظير توليد تابشپالس

های ليزر با مواد، فوق سریع، تحقيق و مطالعه در زمينه برهمکنش

واد دارای اهميت ایجاد ساختارهای داخلی درون م و شتاب ذرات باردار

توجه بسياری از فعاالن این حوزه را به  ، این فناوریاز این رو .باشدمی

مورد توان باال های ليزری خود جلب کرده و در بسياری از سيستم

 .[3][1] است قرار گرفتهاستفاده 

مانند هر روش نيز  OPCPAاین روش، در کنار مزایای قابل توجه 

رین از جمله مهمتخاص خود را دارد که  هایچالشدیگری ایرادها و 

سازی بين وابستگی شدید به زاویه تطبيق فاز، همزمان آنها عبارتند از

سوپر فلورسانس پارامتری  و وان باالتها، وجود پالس پمپ با پالس

 .]4[زمينه

توان به مشخصات فضایی باریکه می های این روشدیگر چالشاز 

-دارای اهميت فراوان می نظر کاربردی تقویت شده اشاره کرد که از

به  تواندمحيط تقویت می ناچيز بارگيری حرارتی ،روشدر این  باشد.

انحراف  دیدهپ اما کند؛عرضی پالس تقویت شده کمک  نيمرخبهبود 

-میباعث کاهش کيفيت باریکه خروجی  که منشأ خطی دارد 3پرتو

شود. در نتيجه، بررسی ميزان تاثير همزمان این دو پدیده بر کيفيت 

بينی نحوه کنترل آن با کمک پارامترهای اوليه باریکه خروجی و پيش

 پالس از اهميت تجربی برخوردار است که موضوع مقاله حاضر است.

 OPCPAیند آدر طی فر توانحراف پر پدیدهسازی شبيهدر این مقاله به 

تاثير آن بر کيفيت پردازیم و میهای غيرخطی دو محوری بلوردر 

ما نشان  هایبررسینتایج دهيم. باریکه خروجی را مورد بررسی قرار می

 سيگنال تقویت شده نيمرخبر  انحراف پرتو پدیده دهنده تأثير شدید

ممکن رین مقدار آن را به کمت مناسبشرایط  تامينبا  توانمیاست که 

 کاهش داد.

 و مدل تئوریاصول  -۲

تکنيکی متداول  (OPA)4اپتيکی فرآیند غيرخطی تقویت پارامتری

 ،ط تطبيق فازیایشراست که توسط شدهیک باریکه تقویتبرای توليد 

-تعيين می، و اصل بقای انرژی اصل بقای اندازه حرکت خطیشامل 

يت برخوردار است به از اهم هاآیند، قطبش ميداندر این فرشود. 

                                                           
 

1 Optical Parametric Chirped Pulse Amplification 

2 Chirped Pulse Amplification 

های ورودی به ماده، تنها یک قطبش در از ميان تمام قطبشکه طوری

هایی که برای . محيطشودکرده و تقویت میفرآیند غيرخطی شرکت 

OPCPA های خنثی، عایق و غيرمغناطيسی بلورشوند، استفاده می

های مختلف بسته به قطبش فرودی ضرایب هستند که در جهت

اند، در طيف ها نسبت به مرکز نامتقارنبلور. این دارندتی شکست متفاو

اند و ضرایب غيرخطی به نسبت ها شفافاز طول موج وسيعی نسبتا  

 دارند.بزرگی 

، با استفاده از یک ماده های ایجاد شده دردوقطبی در اپتيک خطی

شود. این رابطه باعث به ميدان الکتریکی مرتبط می دور رتبه تانسو

 رایطشدر هم جهت نباشند.  Eو  D هایکه در حالت کلی بردار شودمی

توان دستگاه ( میاندنهای پارامتری چنيفرآیند )که دور از جذب

ین اتانسور پذیرفتاری قطری باشد؛  انتخاب کرد که در آنتی مختصا

قاله برای های این مسازیشبيهنامند. میدستگاه را دستگاه اصلی 

سه عضو  ،است که در دستگاه اصلیام شدههای دومحوری انجبلور

 اند.قطری تانسور پذیرفتاری از یکدیگر مستقل

 D هایهم جهت نبودن بردار فرضبا با استفاده از نظریه پوینتينگ و 

 هپدید کهبردار موج متفاوت خواهد بود  و ، جهت انتشار انرژیEو 

، های ورودیاوت در قطبشبه دليل تف. آوردمیبه وجود را  انحراف پرتو

آیند اثری و بر فر شده بازاز یکدیگر  پرتوهانيز خط حتی در حالت هم

 گذارند.منفی می

ورت معادله موج به ص ،با شروع از معادالت ماکسول و فرض موج تخت

 آید:زیر در می

(1)           . �⃗� × �⃗� × �⃗⃗� 𝑚 − 𝑘0𝑚
2 𝜀𝑚�⃗⃗� 𝑚 = 0 

  𝜀𝑚 و در خالء  𝜔𝑚بردار موج فرکانس اندازه  𝑘0𝑚 معادله فوقدر 

مقادیر قطر اصلی، ضرایب  است،پذیرفتاری نسبی ماده  قطری تانسور

با . اندکه از رابطه سلمایر به دست آمده هستند بلوراصلی  شکست

 بر جهت بردار موج Zجهت  (،1) ماتریس دوران در معادله ضرب

درون  ميدان الکتریکی مؤلفه ،شود. برای راحتی محاسباتمیمنطبق 

صات در جهت یکی از محورهای اصلی دستگاه مخت را X-Y صفحه

ی ميدان الکتریکی هر مولفه جا کهاز آن .دهيمقرار میدوران یافته 

توان ميدان می ،کندفرکانسی در مد قطبشی خاصی نوسان می

 زیر بازنویسی کرد. الکتریکی دوران یافته را به صورت

 (2)    �⃗⃗� 𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐸𝑚(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑒𝑖𝑘0𝑚𝑁𝑚𝑧 �̂�𝑚      

به صورت  �̂�𝑚و ضرب کردن  (1( در معادله )2معادله )با قرار دادن 

 آید:معادله زیر به دست می ،ضرب داخلی در آن

3 off-Walk 
4 Amplification Optical Parametric 
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(3)  (�̂�𝑚 ⋅ ∇⃗⃗ )
2
𝐸𝑚 − ∇2𝐸𝑚 − 𝑘0𝑚

2 𝑠𝑚𝐸𝑚 = 0       

پذیرفتاری حاصل قرار گرفتن تانسور دوران یافته  𝑠𝑚 عدد که در آن  

همچنين  است. (�̂�𝑚) های بردار ميدان الکتریکیدر ميان یکه نسبی

( در SVA)5از تقریب کند تغيير تر شدن محاسباتتوان برای سادهمی

 .[5]نتشار استفاده کردجهت ا

برای  nm532و  nm۸00 طول موج از (3)معادله حل عددی  رایب

 ،دستگاه اصلی انتشار در است.استفاده شده های سيگنال و پمپپالس

در زاویه و ( انحراف پرتو زاویه )به جهت کمينه کردن X-Yصفحه  در

وع در رابطه تطبيق فازی ن شده که انتخاب Xنسبت به محور  °11.2

برای  ،تقویت مناسبمنظور دستيابی به بهره کنند. به اول صدق می

برای باریکه پمپ از توزیع و توزیع عرضی گوسی  ازباریکه سيگنال 

ندازه اکه هر دو قطری به است  شده سوپر گوسی مرتبه سوم استفاده

mm 1.5 1 برابر با قله شدت برای پرتو پمپ اند.داشته GW/cm2 و 

محيط  است. انتخاب شده W/cm2 50 که سيگنال برابر بابرای باری

رآیند تقویت پارامتری با است که  LBOتقویت یک بلور دو محوری 

حفظ کيفيت پرتو  منظوربه  افتد.بازده خوبی در آن اتفاق می

شرط  را به عنوانتوليد پمپ توسط سيگنال و ایدلر  عدم ،شدهتقویت

. اعمال این شرط در گيریممی در نظر محاسبات یمحدود کننده

 mm21 برابر باغيرخطی را  بلورطول معادل آن است که  محاسبات

 .فرض کنيم

گنال يبرای پرتو پمپ و سلکه ورودی )شرایط اوليه(  (2( و )1شکل ) 

که پمپ ل ،( در شرایط فوق3با حل عددی معادله ) دهد.نشان می را

تی نال به دليل هم جهپرتو سيگ اما شود؛کمی به راست متمایل می

  شود.جا نمیجابه دچار Eو  Dبردارهای 

 
 بلور به پمپ در ورودپرتو  نيمرخ: 1شکل 

                                                           
 

5 Slowly Varying Approximation 

 
 بلور بهسيگنال در ورود  پرتو نيمرخ: 2شکل 

 ( ميزان تغييرات شدت باریکه پمپ خروجی نسبت به ورودی3شکل )

 شود که اختالفهده میدهد. مشارا در سطح مقطع آنها نشان می

شدت بين نيمرخ ورودی و خروجی پمپ پس از تقویت، در سمت 

-راست آن بيشتر است که حاکی از انحراف پرتو به سمت راست می

گذار  باشد. این انحراف هرچند ناچيز، برکيفيت پرتو تقویت شده اثر

 است.

 
 : اختالف بين نيمرخ پرتو پمپ در ورودی و خروجی بلور3شکل 

 فرآیند یبر پایهکه  OPAتئوری از  OPCPAفرآیند  جهت بررسیبه 

قرار دادن با  .کنيماستفاده می است فرکانس تفاضلی بنا شدهتوليد 

 . باشود( این کار انجام می3معادله )جمله دوقطبی غيرخطی ماده در 

ت فرآیند تقوی غيرخطی تمعادالدسته  ،کامل اعمال شرط تطبيق فاز

 :آیندیم ستدبه  اپتيکی

(�̂�𝑝 ⋅ ∇⃗⃗ )
2
𝐸𝑝 − ∇2𝐸𝑝 − 𝑘0𝑝

2 𝑠𝑝𝐸𝑝 = 4𝑘0𝑝
2 𝑑𝑒𝑓𝑓𝐸𝑠𝐸𝑖      

(4)(�̂�𝑠 ⋅ ∇⃗⃗ )
2
𝐸𝑠 − ∇2𝐸𝑠 − 𝑘0𝑠

2 𝑠𝑠𝐸𝑠 = 4𝑘0𝑠
2 𝑑𝑒𝑓𝑓𝐸𝑝𝐸𝑖

∗  

(�̂�𝑖 ⋅ ∇⃗⃗ )
2
𝐸𝑖 − ∇2𝐸𝑖 − 𝑘0𝑖

2 𝑠𝑖𝐸𝑖 = 4𝑘0𝑖
2 𝑑𝑒𝑓𝑓𝐸𝑝𝐸𝑠

∗          

ضریب اسکالر غيرخطی مرتبه دوم و  𝑑𝑒𝑓𝑓در معادالت فوق 

گنال و پمپ هستند. ي، س6لریدمربوط به پرتوهای ا pو  i  ،sهای اندیس

سيم گام ، با استفاده از روش تقبا وارد کردن شرایط اوليه بخش قبل

6 Idler 
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 .پردازیممیحل عددی معادالت انتشار غيرخطی به  (SSFM)7فوریه

 پرتو پمپ انحراف پرتو دیدهپدر فرآیند تقویت، گونه که اشاره شد، آن

، این امر باعث از دست رفتن کندمیکمی از مسير خود منحرف  را

 به دليل متمایل .(4و3)شکل شودتقارن سمتی لکه پمپ خروجی می

کمينه  انحراف پرتوپدیده  بایستی اثرسيگنال به پمپ  پرتو نيمرخ شدن

به وجود  با کيفيت باال ایپرتو سيگنال تقویت شده شود. این کار

رسد می MW/cm2 66۸که بيشينه شدت آن به  آوردمی

ی انرژی در فرکانسی دیگر تابش ماندهدر فرآیند تقویت، باقی (.5)شکل

( خود با پرتو پمپ برهمکنش کرده و به شود. این پرتو )پرتو ایدلرمی

کند. پرتو ایدلر به دليل کيفيت و شدت تقویت پرتو سيگنال کمک می

 (.6تواند در کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار بگيرد )شکل باال می

 
 بلور با اعمال تقویت غيرخطی  انتهایپمپ در  لکه : نيمرخ4شکل 

 

 با اعمال تقویت غيرخطی بلور یهاانتدر  سيگنال لکه نيمرخ :5شکل 

 
 بلوردر خروجی توليد شده ی ایدلر لکه نيمرخ: 6شکل 

 گیرینتیجه -۳
با رسيدن بيشينه شدت از  تقویت پرتو سيگنال ،در این مقاله

50 W/cm2 66۸به MW/cm2  باال یکبار عبور بهره. نمایان است ،

مواردی قابل  االبا کيفيت ب ،پرتو ایدلر پر شدت پرتو خوب، کيفيت

سازی به خوبی دیده از مزایای این روش است که در این شبيه مالحظه

باز هم  ،به کمترین مقدار انحراف پرتو پدیده ثرا کردنبا کم. شوندمی

توان به باقی ماندن بخش تأثير آن قابل مشاهده است. از آن جمله می

 ای از انرژی در پرتو پمپ اشاره کرد.قابل مالحظه
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های خورشیدی، موجب افزایش جذب ها در سلولند که قرار دادن آنهای نوری منحصر به فردی دارذرات پالسمونی ویژگی -چکیده 

، افزایش هشوند. در این مقالی خود موجب افزایش جذب نور میهای خورشیدی به نوبههای براگ در سلولنهشوند. استفاده از آیمی

-واستوانهای از نانهشود. برای این منظور از نانوذرات نقره و آلومینیوم، آرایی جاذب نازک بررسی میخورشیدی با الیه جذب نور در سلول

 FDTD فاده از روشی سیلیکونی و اندازه ذرات پالسمونی با استی براگ، آرایهشود. تاثیر آینهاده میی براگ استفهای سیلیکونی و آینه

رات افزایش شود که جذب نور به علت تشدید پالسمون سطحی محلی نانوذآمده، مشاهده میدستشود. با استفاده از نتایج بهبررسی می

های وانهوند. نانواستشعلت بازتاب نور انتقالی از سیلیکون، موجب افزایش جذب میی جاذب، بهبراگ قرار گرفته در زیر الیه یابد. آینهمی

اختار سشوند. مقادیر چگالی جریان اتصال کوتاه و بازدهی این اندازی نور ورودی و افزایش جذب آن میدامسیلیکونی، موجب به

 د.آمدستبه %35/18و  2mA/cm 38/37ترتیب برابرپیشنهادی به

 یلیکونی سی براگ، نانواستوانهسلول خورشیدی پالسمونی، تشدید پالسمون سطحی محلی، آینه -کلید واژه

Improvement of Plasmonic Solar Cell  Performance 

Fatemeh Dehyadegari, Maryam Pourmahyabadi  

Shahid Bahonar University of Kerman 

Abstract- Plasmonic particles have unique optical properties which can make an increasing of the absorption coefficient in 

solar cells. Also, the absorption coefficient increases by using Bragg mirrors in solar cells. In this article, in order to 

increase the light absorption of thin film solar cell, a novel structure in which silver and aluminum nanoparticles, a silicon 

nano-cylinder array and Bragg mirrors are used, is presented. The influences of Bragg mirror, silicon nano-cylinder array 

and the size of plasmonic particles are investigated by finite difference time domain (FDTD) method. The results show the 

significant increasing in the light absorption due to the formation of the local surface plasmon nanoparticles. The 

transmitting light is reflected to the silicon layer and thus the light absorption will be increased. Also, silicon nano-cylinder 

array traps the incident light and improves the light absorption. The amount of short circuit current density and the efficiency 

for the proposed structure are achieved 37.38mA/cm2 and %18.37, respectively. So, the results revealed that the proposed 

structure exhibits significantly better performance in compared with the other existing structures. 

Keywords: Bragg Mirror, Local Surface Plasmon Resonance, Plasmonic Solar Cell, Silicon Nano-cylinder Array. 
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 مقدمه -1

 ی ساخت باالیی دارندای هزینههای خورشیدی تودهسلول

. یک روش برای کاهش هزینه ساخت سلول [1]

ی جاذب نازک است. کاهش خورشیدی، استفاده از الیه

ضخامت الیه جاذب، موجب کاهش جذب نور در سلول 

اندازی نور دامشود. برای کاهش این تلفات، از روش بهمی

 شودوری داخل سلول استفاده میافزایش مسیر ن جهت

-اندازی نور در سلولدامهای متداول به[. یکی از روش2]

های خورشیدی فیلم نازک، استفاده از نانوساختارهای 

[. نانوذرات فلزی به دلیل تحریک 3] پالسمونی است

های نوری واحدی مانند های سطحی ویژگیپالسمون

السمون سطحی [. تشدید پ4] پراکندگی شدید نور دارند

[. 5] دهدها را افزایش میذرات، میدان نزدیک اطراف آن

ها و ذرات فلزی از نظر فرکانس تشدید تعامل بین فوتون

[. این فرکانس به اندازه، 6-7] شده استپالسمونی بررسی 

ید پالسمون شکل و جنس ذرات بستگی دارد. تشد

ی د طال و نقره در محدودهسطحی فلزات نجیب مانن

ها را گیرد که آنقرمز قرار میموج مرئی تا مادونطول

[. در 8-9] سازدبرای کاربردهای فوتوولتاییک  مناسب می

است که  این مقاله، طرح جدیدی از سلول نوری ارائه شده

 در پشت آلومینیوم هایدیسک در باال، نقرهدر آن از ذرات 

 ده شدهسیلیکونی استفاهای ای از نانواستوانهآرایه و سلول

 هاینقره و دیسک ذراتاندازه  همچنین تأثیراست. 

-در افزایش جذب نور سلولی سیلیکونی آرایه و آلومینیوم

 خورشیدی بررسی شده است.

 ساختار سلول خورشیدی پیشنهادی -2

-الکتریک بههای دیو الیه نقرهدر این ساختار، ذرات 

ی فعال سلول و ترتیب برای افزایش جذب نور در الیه

بازدهی  شوند.بازتاب نور انتقالی از سیلیکون استفاده می

 :آیدمی دست( به1کوانتومی سلول طبق رابطه )

(1) ( )
( )

( )

abs

in

P
QE

p







 
)به طوری که  )absP   و( )inp   به ترتیب توان جذب

بررسی  شده داخل سیلیکون و توان ورودی هستند. برای

)کتور،مقدار افزایش جذب داخل سیلیکون فا )g   به

 شود:( تعریف می2رابطه )صورت 

(2) ( )
( )

( )

structure

bare

QE
g

QE





 

با این فرض که همه  نور جذب شده تبدیل به زوج 

حفره شده و سپس در مدار خارجی جمع آوری -الکترون

برابر جذب  ، (EQE)شوند، بازدهی کوانتومی خارجی

جریان اتصال کوتاه سلول چگالی داخل سیلیکون است. 

 آید:( به دست می3طبق رابطه )

(3) 
1.5( ) ( )sc AM

q
J EQE I d

hc


    

 cثابت پالنک و  hطول موج،  بار اولیه، qبه طوری که 

ساختار پیشنهادی شامل الیه جاذب سرعت نور است. 

، نانوذرات نقره و =m μ1dخامتسیلیکونی با ض

ی فعال در باال و پایین الیههای سیلیکونی نانواستوانه

قرار گرفته که این کننده در پشت سلول یک بازتابست. ا

های متناوب الیهآلومینیومی و  دیسکبازتابنده شامل 

که در است  2SiOو  4N3Siالکتریک از جنس دی

  ( نشان داده شده است.ب -الف)1شکل

 

 )الف(                                       )ب(                 

سلول ، نمای دوبعدی (ب) یسه بعد ینما)الف(، :  1شکل 

 نهادیشیپ یدیخورش

)روش تفاضل محدود در حوزه  FDTDاز نرم افزار  

جذب نور در الیه فعال سلول  تحلیلزمان( برای 

ل از شبیه شود. از نتایج حاصخورشیدی استفاده می

و مقدار جریان اتصال  Gسازی، فاکتور افزایش جذب، 

 nm003-1200 در محدوده طول موج scJکوتاه سلول، 

-به پالیکهای نوری مواد از مدل شود. ثابتمحاسبه می

شرایط  ،FDTDشبیه سازی  در[. 10] است دست آمده

 z ،PMLو در جهت  y ،periodicو  xمرزی در جهت 

 شود. در نظر گرفته می

 سازینتایج شبیه -3

نانوذرات نقره در افزایش جذب، ابتدا  تأثیربرای بررسی 

ی و آینهساختار را بدون در نظر گرفتن آرایه سیلیکونی 

( مقدار افزایش جذب 2شکل )کنیم. سازی میشبیهبراگ 

ی ضد بازتاب از را برای ساختاری با الیه (g)سیلیکون 

صله بین ذرات فا و nm50 و با ضخامت 4N3Siجنس 
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، به ازای ذرات از جنس نقره با شعاع متغیر  nm800 برابر

در محدوده طول موج شبیه سازی نشان  nm 150-50از 

دهند که با سازی نشان میدهد. نتایج حاصل از شبیهمی

های سمت طول موجافزایش شعاع، قله افزایش جذب به 

ع کوچکتر، به ازای ذرات با شعا .یابدیقرمز انتقال ممادون 

چندان های بلند مقدار افزایش جذب سلول در طول موج

های کوتاه طول موج قابل مشاهده نیست؛ اگرچه در

-می عملکرد بهتری نسبت به ذرات با شعاع بزرگتر نشان

به دلیل جذب پارازیتی، در  دهند. ذرات با شعاع بزرگتر

های کوتاه که سیلیکون جذب خوبی دارد، موجطول

شوند. شعاع بهینه ذرات به جذب سلول می موجب کاهش

های کوتاه شود که هم در طول موجای انتخاب میگونه

های بلند جذب پارازیتی کاهش یابد و هم در طول موج

بنابراین شعاع افزایش جذب قابل مشاهده باشد. 

nm100قرارشود. میگرفتهعنوان شعاع بهینه در نظر به 

دلیل پالریتون پالسمون در ساختار به  دادن نانوذرات

سطحی، موجب انتشار نور در سطح مشترک بین ذرات 

شده و در نتیجه مقدار بازتاب نور از  4N3Siنقره و الیه 

ذرات همچنین موجب افزایش این یابد. سطح کاهش می

میدان در اطراف خود شده و در نتیجه مقدار جذب را 

های دهند. نور تابشی به ذرات نقره با زاویهافزایش می

شود که این امر موجب افزایش طول مختلفی پراکنده می

 .شودمسیر نوری در الیه جاذب و افزایش جذب نور می

و ساختار با  نمودار جذب را برای ساختار پایه 3شکل 

)الف و ب(  4شکل دهد.نشان می nm  100ذرات به شعاع

پروفایل شدت میدان را برای ساختار فقط با ذرات 

 nm954پالسمونی و ساختار بدون ذرات در طول موج 

شدت  همانگونه که در شکل مشخص است، دهد.نشان می

در ، nm 100میدان برای ساختار با ذرات نقره به شعاع

برای افزایش جذب افزایش یافته است. ت نزدیکی ذرا

در های سیلیکونی نانواستوانهای از توان از آرایهسلول می

 nm400، دوره تناوب nm160 با شعاعباال و پایین سلول 

پرشده است.  2SiOها با بین این نانواستوانهکرد،  استفاده

ی الیهو پایین  های قرار گرفته در باالارتفاع نانواستوانه

وجود این است.  nm100و  nm200برابر ترتیب بهال فع

اندازی نور و افزایش جذب نور دامها موجب بهنانواستوانه

الکتریک بازتابنده برابر های دیضخامت الیهشوند. می

nm90  آلومینیومی در این هایدیسکو شعاع و ارتفاع 

این است. بین  nm 60و  nm160بازتابنده به ترتیب برابر 

  2SiOی جداکننده از جنس ها یک الیهو نانواستوانه ذرات

نمودار  5شکل  است. قرار گرفته  nm10ضخامت با و 

ی سیلیکونی و سلول جذب را برای سلول با آرایه

های که الیهشود مشاهده میدهد. ی نشان میپیشنهاد

مانند با ضریب شکست متفاوت، الکتریک متناوب دی

دهند. بازتاب نور را افزایش می وی براگ عمل کرده آینه

آلومینیوم قرار گرفته در زیر  هایدیسکهمچنین 

یل پالسمون سطحی های سیلیکونی به دلنانواستوانه

بازتاب و پراکندگی نور انتقالی و در نتیجه افزایش  موجب

  شوند.جذب می

 های مختلفافزایش جذب ذرات نقره به ازاء شعاع مشخصه:  2شکل 

 
پایه و ساختار با ذزات ساختار  یبرا کونیلیجذب سشخصه م: 3شکل

 نقره

 
 )الف(

 
 )ب( 

)الف(، پروفایل شدت میدان برای ساختار با ذرات نقره )ب(، : 4شکل 

 ساختار بدون ذرات

جریان و توان بر حسب تابعی از طول -مشخصات ولتاژ

دست آمده هب 6موج برای ساختار پیشنهادی در شکل 
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چگالی ود که شها مشخص میه نموداراست. با توجه ب

پیشنهادی برابر  ساختارجریان اتصال کوتاه 
2mA/cm38/73=Jsc نوع  6 های مربوط بهویژگی .است

 است. دهقیاس ش( 1در جدول ) نوری سلول
 های نوریسلول قیاس ویژگیهای انواع: 1جدول

 

 
و  ی سیلیکونیهابا نانواستوانهفقط طیف جذب برای ساختار  :5شکل 

 طیف جذب ساختار پیشنهادی

 گیرینتیجه -4

در این مقاله طرحی جهت افزایش جذب در سلول های 

دهد که نشان مینتایج ه شد. ئخورشیدی پالسمونی ارا

ی آرایهاستفاده از نانوذرات فلزی نقره همزمان با 

در سلول های خورشیدی فیلم ی براگ و آینه سیلیکونی

شود. با استفاده از ب نور مینازک موجب افزایش جذ

ال کوتاه سلول حدود مقدار جریان اتصپیشنهادی ساختار 

 یابد.افزایش می 50%

 

 )الف(

 

 )ب(

جریان برای  -توان )ب(، نمودار ولتاژ -)الف( نمودار ولتاژ: 6شکل 

 سلول خورشیدی پیشنهادی
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 Jsc ساختار

 


 d  

های کرهمسلول خورشیدی با نی

 [2ی زیرین]نقره در بازتابنده

51/11 

 )2mA/cm( 

99/4%  3/0   
μm 

های سلول خورشیدی با صفحه

ی ای نقره در بازتابندهدایره

 [1زیرین]

28/10  

)2mA/cm( 

66/4% 4/0 
μm 

های سلول خورشیدی با استوانه

 [6ی زیرین]نقره در بازتابنده

   1/23 

)2mA/cm( 

---- 1 
μm 

های ورشیدی با صفحهسلول خ

-ای آلومینیوم در بازتابندههردای

 [5ی زیرین]

8/27  

)2mA/cm( 

---- 1 
μm 

الیه 4سلول خورشیدی با 

 [4پالسمونی در روی آن]

08/35 

)2mA/cm( 
36/14% 12 

μm 

 38/37 ساختار پیشنهادی

)2mA/cm( 
35/18% 1 

μm 
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گام و راستای این راستا در حالت کلی یک سری خطوط موازی است. الگوی تداخلی حاصل از دو میدان همدوس تخت و غیرهم –چکیده 

ی موج یکی از بستگی دارد. اگر حداقل جبههآن دو نیز موج  یجبهه دقیقِشکل به موج آنها، ها و طولعالوه بر زاویه مابین باریکهخطوط 

با  ایجاد خواهد شد. در این کار ،انحراف بسیار جزئی در فریزهای نهایی از الگوی کامالً منظم مورد انتظاردو چشمه کامالً تخت نباشد، 

نقش تداخلی که ی ایجاد کنندههای موج جبههشخصات ش، می ناشی از الگوی تداخلی ایجاد شده با یک کپی از خودبررسی نقش ماره

با آنگاه آوریم، دست میرت نظری و تجربی بهصورا بهاست گرایی( آنها هم و میزان واگرایی )یا همی نسبی آنها نسبت بهشامل زاویه

 یخطوط از مرتبهانحنای  بیشینه امکان حذفکنیم. آرایش ثبت توری تداخلی را برای ثبت توری خطی مهیا می ،ات الزمغییراعمال ت

  .ستشده اتحلیل نقش ماره با استفاده از بردار وارون و در فضای فرکانسی انجام  متر با این روش امکان پذیر است. چندصد حتی تا

 .فریزهای تداخلی، تکنيک مارهبردار وارون توری،  -کليد واژه

Optimization of the recording setup for interference gratings by moiré 

technique 

Mohammad Yeganeh1, Pouria Alizadeh Irdemusa1, and Saifollah Rasouli1, 2* 

1- Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran, 

2- Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran 

(*Corresponding author: rasouli@iasbs.ac.ir) 

Abstract- The interference pattern formed by the two-beam interferometry consists a series of parallel lines. The direction and 

period of these lines, in addition to the angle between the beams and their wavelengths, is also closely related to the 

wavefront forms of the beams. If at least one of the two wavefronts is not completely plane, a slight difference from the 

parallel lines pattern is expected. In this study, by examining moiré pattern of the resulting interference pattern with a copy of 

itself, the characteristics of the wavefronts such their convergence are determined by using reciprocal vectors approach. We 

show that, with this method one can remove a maximum curvature of the interference fringes of a several hundred meters. 

Keywords: interfering fringes, moiré technique, reciprocal vector approach. 
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 مقدمه -1

ی نور همدوس به تداخل دو باریکهاز الگوی تداخلی ناشی 

توزیع فاز دو باریکه و موقعيت نسبی آن دو بستگی 

ی نوری کامالً مشابه دو باریکه موج یاگر جبهه. [1]دارد

محور و کامالً موازی صورت همهم باشد و دو باریکه به

خواهد  طرح یکنواخت ،یکدیگر باشند، الگوی تداخلی

ی نسبی دو باریکه باعث ایجاد فریزهای زاویه. داشت

تداخلی خواهد شد که به شکل خطوط کامالً موازی و 

ی موج جبهه ،حداقل یکی از دو باریکه فاصله است. اگرهم

فریزهای تداخلی به شکل الگوی فرنل کروی داشته باشد، 

الگوی محور بودن دو باریکه منجر به درخواهد آمد. هم

فرنل به مرکزیت محور مشترک دو باریکه و متقاطع بودن 

جا گردید تا مرکز الگوی فرنل جابهها باعث خواهد باریکه

الگوی ها تنها بخش کناری عاد باریکهشود و محدودیت اب

های در این حالت، اگر باریکه. ایجاد خواهد کردفرنل را 

و  داشته باشند ی تختانحرافات جزئی از باریکهاوليه 

، الگوی ی کافی بزرگ باشدی دو باریکه به اندازهزاویه

ی با فریزهای موازی نخواهد داشت، تداخلی تفاوت چندان

ی الگوی فرنل با شعاع نسبتاً بزرگ در هازیرا تنها لبه

گام و هم شود که هم تقریباً همالگوی تداخلی دیده می

ت است. از آنجا که تکنيک ماره شکل خطوط راستقریباً به

ابزار  ،تناوبییا شبهو نمایی ساختارهای تناوبی برای بزرگ

توانيم برای مندی است، میبسيار مناسب و قدرت

ی آن بهره گوی تداخلی از نقش مارهیابی این المشخصه

بندی نقش ماره برای این فرمول ،گيریم. در این کار

ساختار با استفاده از بردار وارون توری صورت گرفته که 

برای ساختارهای تناوبی کندتغيير ابزار قدرتمند و 

 [.2-4ای است]شدهشناخته

 
 هده.ی مشاای و نقطهی نقطهنمایش موقعيت دو چشمه: 1شکل

 تئوری -2

ی نوری، دست آوردن فاز الگوی تداخلی دو باریکهبرای به

 یدر دستگاه مختصات دکارتای را ی نور نقطهچشمهدو 

1,2های تيدر موقع 1,2( , ,0)x y گيریم. درنظر می

)یی مشاهده، در نقطه1مطابق شکل , , )x y z برای ،

 داریم:ی نوری فاز دو باریکه

(1) 

2

1 1

2 2 2

1 1

2

2 2

2 2 2

2 2

( ) ( )2
. ,

( ) ( )

( ) ( )2
. .

( ) ( )

x x x y y y z

x x y y z

x x x y y y z

x x y y z











   
 

   

   
 

   

1 1

2 2

k r

k r

 

اوليه موج ی هتفاضل فاز دو جبه تداخلی از یفاز الگو

1) آیددست میبه 2   ): 

(2) 

1 1

1 1

2 2

2 2

1 2 2 2

( ) ( )2
[

( ) ( )
],

x x x y y y

R R

x x x y y yz z

R R R R






 
 

 
   

 

 که در آن داریم:

(3) 
2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

R x x y y z

R x x y y z

    

    
 

ی طهنق ای تادو منبع نقطه یهاهفاصل با فرض اینکه

 ترادیز یليخ ی عرضی دو منبعنسبت به فاصله مشاهده

1) است 2 1 2, ,x x y y،)  1بسط باR  2وR در 

با  و (2ی)در رابطه آن ( و قرار دادن جواب3ی)رابطه

)1عبارت و باالتر از 2ی حذف جمالت مرتبه )
x

 ، داریم:

(4) 
2 2 2 2

1 2

1 2 1 2

2
.

yy yyy z y z

x x x x






    
       

  



  

 

نهایت باشد ای دوم در بیکنيم منبع نقطه اگر فرض

(2x  ،):داریم 

(5) 
2 2

21

1 1 1

2 2
[ ] ,

yyy z
y

x sx x

  
 


  


 

 که در آن:
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(6) 1

1

1

1, 0,
2

.
x

s
y

xx
 

    

های مثبت )منفی( است. 1y( برایباال )پایينعالمت 

2همچنين 2 1/2( )y z  ی اعی در نقطهشع یهمختص

ی دو هاست. زاویهxی عمود بر محورمشاهده و در صفحه

یاز رابطه باریکه نيز 1

1

1tan
y

x
  آید. می دستبه

بخش اول بيانگر فاز ( دارای دو بخش است: 5ی)رابطه

بيانگر فاز خطی است.  بخش دوم و یبعدفرنل دو یالگو

نشان الگوی فرنل را یک بخش از زمان دو جمله، وجود هم

مرکز دستگاه مختصات منطبق بر مرکز  در آن دهد کهمی

 واقعی الگوی فرنل نيست.

نهی همبندی الگوی ماره ناشی از رویدر ادامه، به فرمول

پردازیم. می گویيمکه در ادامه به آن توری می این ساختار

کنيم، استفاده از بردار روشی که برای این کار استفاده می

از  . ابتدا بردار وارون توری را[2-4]توری استوارون 

 آوریم:دست میبه( 5ی)رابطه

(7) 2 2 2
ˆ ˆ ˆ ,y y z

s

s
y z

s

  
 

  
      

   
G 

برای توری که بردار وارون آن با این رابطه مشخص 

مرکز توری فرنل درشود، یم , ,0
s

y z
 

  
 

قرار  

صورت )به هایک از توریپشت و رو کردن هر گيرد. بامی

شکل ی مربوط به هر عالمت به ، الگوراست و چپ کردن(

الگوی  2در شکلدیگر درخواهد آمد. با عالمت  توری

 مربوط به این دو نوع توری رسم شده است.

 
های ( با عالمت7ی)توری مربوط به رابطه یالگو نمایش دو: 2شکل

 )چپ(. مثبت)راست( و  منفی

، وقتی که هر دو مشابه هم نهی دو الگوی توریهماز روی

( 7ی)های متفاوتی که در رابطهباشند و یا با عالمت

متفاوتی حاصل  یمشخص شده باشند، الگوهای ماره

کنيم دو توری مثل هم شود. برای حالت اول فرض میمی

عالوه بر این، فرض  باشند )هر دو مثبت یا هر دو منفی(.

کوچکی  یزاویه صورت متقارن،به کنيم دو توریمی

 داریم:( 7ی)از رابطه نيز نسبت به هم داشته باشند.مثل

(8) 
        

         

2 2 2 2

2 2 2 2

2
ˆ ˆcos sin cos sin

2
ˆ ˆcos sin cos sin ,

y z y z
s

z y z y
s

s   

   





  
     

  

  

G

 

مرکز حوالی  درالگوی ماره  فرکانس برایفوق  از رابطه

 کهتوری    , 0,0y z  داریم:، است 

(9)  2

2
ˆ2sin .moire z

   
G 

که خطوط موازی با گام
 2

2sin
moire 


  و در راستای 

 .الف(-3)شکل  ها( استz)عمود بر محور هاyمحور

نهی دو توری مشابه که یکی همدر ادامه به بررسی روی

نسبت به دیگری پشت و رو شده است )دو عالمت متفاوت 

 داریم: (7از ) پردازیم.(( می7ی)در رابطه

(10) 
( ) ( ) 4

.moire

s




 

  G G G 

رنل است که مرکز ی بردار وارون الگوی فاین رابطه معادله

دو این  3[. در شکل3آن منطبق بر مرکز توری است]

 نمایش داده شده است. نهیهمروی

 
وقتی  7یهی دو الگوی تداخلی رابطهنهمروی یهمار یهاالگو: 3شکل

 کنند.میهم پشت و رو شده )ب( رویدو الگوی مشابه )الف( و یا 

 کارهای تجربی -3

شتن دو الگوی توری که از در اختيار دادر آزمایشگاه با 

اند و با استفاده آمدهدست هموج ب یهطرح تداخلی دو جبه

چيدمان مختلف، گام الگوهای توری را با سه از 
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ها آن یهنهی دو الگوی توری و ایجاد الگوهای مارهمیرو

 نسبی یهیزاو رييبا تغدر چيدمان اول آوریم. دست میبه

 نیمختلف، از ا یخط یهمار یالگوها جادیاو  یتوردو

از  .الف(-4)شکل میريگیعکس م CCDالگوها توسط 

ی نسبی دو توری و رسم با تغيير زاویه ( و9ی)رابطه

گام الگوی ماره برحسب نمودار
2

(2sin )

1


ها را توریگام ، 

دست آمده مقدار به آوریم.دست میاز روی شيب نمودار به

0.093 برای گام توری 0.004mm   .در چيدمان  بود

ی و با استفاده از باریکه دوم، با استفاده از چيدمان تالبوت

ها را روی توری ، خودتصویر یکی از توریHe-Neليزر 

 از رویبا دورکردن توری دوم از اولی و اندازیم. دیگر می

ی شکل گرفته بعد از بيشينه نمایانی الگوی ماره محل

از روی ریل مدرجی که  تالبوت را-فواصل نيم توری دوم،

ی . از روی رابطهکنيممی قرائت توری بر آن سوار است

صورتبهخودتصویر 
2

n

n
z




  و رسم نمودار فواصل

ی آن، گام توری را محاسبه تالبوت برحسب شمارهنيم

کنيم که با این روش مقدار می

0.097نآ 0.001mm   در نهایت با  آمد. دستبه

از چيدمان پراش ميدان دور از الگوی توری، گام توری 

tan یهرابط
X

D


  


 D آید که در آندست میبه 

 یهفاصل Xو  یپراش تا تور یهمشاهد یهنقط یهفاصل

که گام الگوی  آن است یاز دو پراش کنار یپراش مرکز

0.095 رابرسوم ب توری در چيدمان 0.005mm   

کار رفته، روش تالبوت، های بهدر چيدمان گيری شد.اندازه

 گيری گام توری داشت.کمترین ميزان خطا را در اندازه

نهی همها، از رویو رو کردن یکی از توری با پشت

که  ب(-4)شکل  مستقيم آنها الگوی فرنل مشاهده گردید

ی وجود آورندههای بهکی از باریکهبيانگر واگرایی حداقل ی

دست آوردن این واگرایی الزم برای بهها بوده است. توری

این کار را دست آوریم. ، را بهs،ثابت الگوی فرنل است تا

شعاع دوایر گيری زهالگوی ماره و اندابرداری از عکسبا 

2یهاز رابطفرنل 

n ns [2]  با رسم نمودار مجذور و

2 های فرنلشعاع حلقه

n هاحلقه یهبرحسب شمارn ،

259.17sبرابر mm آوردیمدست به. 

 

نهی دو توری با الف: چرخش نسبی همالگوهای تجربی روی: 4شکل

 ها.، ب: با پشت و روکردن یکی از توریهمدرجه نسبت به 5/2

 

2،های فرنل: نمودار مجذور شعاع حلقه5شکل

mبرحسب ،m. 

بودن ثابت الگوی فرنل و گام  معلومبعد با  یهدر مرحل

مشخصات ( 6) یهرابط استفاده ازبا  توانالگوی توری می

 موجبا معلوم بودن طول .دست آوردرا بهچيدمان اوليه 

632.8nmثبت توری ) ليزر حين )، ی نسبی دو زاویه

 :آیددست میشکل زیر بهباریکه و واگرایی آن به

3

16.82 10 , 187 .rad R x m       

 گیرینتیجه -4

ی فاز مبتنی بر بردار وارون برای محاسبهبينی نظری پيش

چه با آنی منتج از آن ی و الگوی مارهی موج کروجبهه

 ثبت شده دو هولوگرام با شگاهیدر آزما یطور تجربکه به

توان ميزان واگرایی باریکه دارد و میمطابقت  میانجام داد

 دست آورد.حين ثبت توری را از هولوگرام ثبت شده به
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تصویر از طریق  نگاری دیجیتالی میرائوتفکیک در میکروسکوپی تمامبرای افزایش توان در این مقاله از نوردهی ساختاریافته   -چکیده 

غیرمخرب و آسان برای تصویربرداری وشی نگاری دیجیتالی رمیکروسکوپی تمام .استشده استفاده بر نمونه  های دوبعدیکردن توری

ابل ارتعاشات بب سادگی و حساسیت کمتری که در مقبه س مسیر و خودمرجع میرائوسه بعدی از اجسام فازی است. چیدمان شبه هم

باال گران هستند و در  عددیگشودگیهای میرائو با . شیئیاست یتالینگاری دیجبرای میکروسکوپی تمام اسبمن یمحیطی دارد، چیدمان

یک  توری کردن توان با تصویربرند. نشان داده شده است که میرنج می کم تر از توان تفکیکعددی پایینی با گشودگیهامقابل شیئی

تفکیک توان به افزایش توانبا چرخش توری می را در یک راستا افزایش داد و عرضی تفکیک بعدی با فرکانس مناسب بر روی نمونه توان

نیاز توان بیمیزنبوری هنهای شطرنجی و البا طرح های دوبعدیدهیم که با استفاده از توریدر تمام راستاها رسید. در این مقاله نشان می

 329/1از  کیک چیدمان با نوردهی معمولیاستفاده از روش فوق به بهبود توان تف .چرخش توری به ابرتفکیک در تمام راستاها رسید از

که با نوردهی معمولی قابل  هاآن ی ازهایها در میان انبوههمیکروکره میکرومتر منجر شد و با استفاده از آن 84/0میکرومتر به 

 . ندتفکیک شدآشکارسازی نبودند، 

 ، میرائو، نوردهی ساختاریافتهجیتالینگاری دیتمامابرتفکیک، میکروسکوپی  -کلید واژه

Super-resolution by Structured Illumination  
in Mirau Digital Holographic Microscopy  

Yasaman Ganjkhani1, Ehsan A. Akhlaghi1,2 , Mohammad A. Charsooghi1,2 , and Ali-Reza Moradi2,3 

1Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), 45137-66731, Zanjan , Iran 
2Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), 45137-66731, Zanjan, Iran 
3 School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), PO Box 19395-5531, Tehran, 

19395, Iran 

 

Abstract- In this paper we apply structured illumination in Mirau digital holographic microscopy to  improve the lateral 

resolution. Digital holographic microscopy (DHM) is an effective and non-contact technique for 3D imaging of phase 

objects. Among different DHM setups, Mirau DHM due to its simple and vibration-immune nature is of a high interest. 

Mirau objectives with high NA are expensive and low NA ones suffer from low lateral resolution. It has been shown that by 

imaging 1D gratings on the sample we can obtain super-resolution in DHM in 1 direction and to have super-resolution in all 

directions the gratings should be rotated. We demonstrate that by projecting 2D gratings, instead, super-resolved 3D images 

in all directions may be obtained. We apply the technique to resolve microparticles within aggregations of them which can 

never be resolved under uniform illumination of the Mirau DHM setup.  The resolution power of the system was improved 

from 1.3 to 0.84 microns. 

Keywords: Super-resolution, Digital Holographic Microscopy, Mirau, Structured Illumniation 

 نگاری دیجیتالی میرائوابرتفکیک با نوردهی ساختاریافته در میکروسکوپی تمام
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 مقدمه -1

موج با طول λ/2NAتفکیک بنا به حد آبه طبق رابطه توان

-( محدود میNA) و گشودگی عددی سیستم تصویرساز نور

 هایی که بر این محدویت غلبه کنند،مام روش. به ت[1] شود

گویند. برخی از این ابرتفکیک می های تصویرگیریروش

ها بر به کارگیری امواج میرا استوارند و میکروسکوپی روش

 ،های میدان دور. در روش[2] شوندمیمیدان نزدیک نامیده 

مانند  هایی نظیرروش در توانرا می های نوآورانهایده شامل

سکوپی با نوردهی و میکرو STED میکروسکوپی 

در میکروسکوپی با نوردهی . [3] ( یافتSIMساختاریافته )

-با ساختار معلوم روشن میای باریکهساختاریافته نمونه با 

آن دسته از  اطالعات اختاریافتهشود. به این ترتیب نور س

ساختارهای ریز که با نوردهی معمولی قابل آشکار نبودند را 

ر خود سوار کرده و طی عملیات جداسازی در هنگام ب

کند. این روش برای اولین مشاهده میتصاویر قابل بازسازی  

. گوستافسون در [4] بار توسط نیل و همکارانش ابداع شد

تفکیک در آن را به منظور افزایش توان 2000سال 

جوانب  کنونتا. [5] میکروسکوپی فلوئورسانس به کار برد

 ه است. با نوردهی ساختاریافته بررسی شد مختلف کار

روشی آسان،  (DHM) نگاری دیجیتالیمیکروسکوپی تمام

غیرمخرب و غیرتماسی برای تصویربرداری سه بعدی از 

 . چیدمان[6] اجسام فازی و  نمایه سطوح بازتابان است

نگاری دیجیتالی چیدمان متداول برای میکروسکوپی تمام

با ایجاد قدری زاویه میان دو باریکه  زندر است که در آنماخ

محور داشت و های خارجنگاشتتوان تماممرجع و شیئ می

از هم جدا  مجازی و باریکه پراش نیافته را تصاویر حقیقی،

کرد. اما همین امر چیدمان را در مقابل ارتعاشات مکانیکی و 

-های هممحیطی حساس خواهد کرد. از این رو چیدمان

نگاری دیجیتالی ع برای میکروسکوپی تماممسیر و خودمرج

های مناسب تواند جایگزین مناسبی باشد. از چیدمانمی

های تداخلی هایی که از شیئیتوان به آنخودمرجع می

کنند اشاره نظیر مایکلسون، لینیک و میرائو استفاده می

ایم. در کرد. در این پژوهش ما از شیئی میرائو استفاده کرده

ئی تداخلی باریکه مرجع از آینه کوچکی که این نوع شی

شود. میرائوهای با درون شیئی تعبیه شده است بازتاب می

 های نمایی زیاد قیمتبزرگ

نمایی کم باالیی دارند و در مقابل در میرائوهای با بزرگ

 تفکیک عرضی به محوری بسیار کمتر است. نسبت توان

تصویرساز آن، تفکیک سیستم به توان DHMتفکیک در توان

ها و نیز به اندازه پنجره نگاشتمشخصات دوربین ثبت تمام

هایی غالب روشدر حین بازسازی بستگی دارد.  وریهف پاالیه

-می رودک در میکروسکوپی به کار میبرتفکیارا که برای 

هم بکار برد. از جمله ترکیب نوردهی  DHMتوان برای 

باشد. الب توجه جتواند می DHMساختاریافته با چیدمان 

از توری  2013و همکارانش در سال  Maبرای مثال 

معمولی با فرکانس متغیر برای افزایش توان تفکیک در 

DHM گروهی دیگر از توری [8]در . [7] انداستفاده کرده-

کننده مدولهبعدی با جهات مختلف که بر روی های یک

فاده اند، برای ابرتفکیک است( ایجاد شدهSLMفضایی نور )

کار طولقبال با وارد کردن یک میکروکره شفاف در  .اندکرده

نمایی و توان تفکیک را نشان میرائو افزایش بزرگکار فاصله

های سرخ مبتال به و از آن برای تشخیص گلبول شده داده

 سطح تاالسمی نوع خفیف و نیز برای بررسی ناهمواری

در این  . [10و9] ایماستفاده کرده ی پلیمریهانانوکامپوزیت

مسیر میرائو را با نور ساختاریافته دوبعدی چیدمان هممقاله 

تفکیک عرضی ایم که با آن توانایم و نشان دادهروشن کرده

  شود.سیستم زیاد می

 مبانی نظری -2

در چیدمان  نوردهی ساختاریافتهترین شکل سادهدر 

  رانکی با تصویر یک تورینمونه  نگاری میکروسکوپی،تمام

طیف  ای از وارهطرح )الف(1شود. شکل روشن میسینوسی 

، همانند های پایین و باالفوریه یک نمونه شامل فرکانس

را   شود،ها دیده میآنچه در مرحله بازسازی تمام نگاشت

چین محدوده فرکانسی را که دهد. مستطیل خطنشان می

 دهد.دانند، نشان میموج و گشودگی سیستم مجاز میطول

های بازه سیستم فقط به فرکانس نوردهی معمولی در

 NA/λ , NA/λ دهد. وقتی که سیستم با اجازه عبور می

های باال نوردهی ساختاریافته روشن شود، بخشی از فرکانس

و به اندازه زاویه شوند پراش توری می -1و 1سوار بر مراتب 

 نمایی سیستمو بزرگ xP پراش مرتبه اول که با گام توری

M صفر که مربوط  پراش مرتبه به شود، نسبتمشخص می

. )ب((1)شکل شوندهای پایین است جابجا میبه فرکانس

االمکان مراتب ها باید طوری انتخاب شود که حتیگام توری
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)ج( همپوشانی 1همپوشانی نداشته باشند. شکل  -1و  1

مشاهده توسط سیستم را ابلهای باال و پایین قفرکانس

 دهد. نشان می

 
 تفکیک با استفاده از نوردهیاز نحوه افزایش توانطرحی  1شکل 

 ساختاریافته

های باال برای از بین بردن این همپوشانی و انتقال فرکانس

ابتدا فرکانس مرتبه صفر که معادل  به مکان درست خود

شود مینمونه کسر  یز طیف فرکانسنوردهی معمولی است ا

های مراتب باال به اندازه فرکانس)د((. سپس 1)شکل 

xPM شوند تا در جای در فضای فرکانسی جابجا می /

این معادل حالتی  )ه((.1شکل درست خود قرار گیرند )

 (effNA) ترگشودگی عددی بزرگاست که سیستم دارای 

SIeff از رابطه )و(1نظیر شکل باشد که  NANANA  

xSISI در این رابطه. آیدمی دستبه /sinθNA PM 

گشودگی عددی است که نوردهی ساختاریافته به سیستم 

 افزوده و برابر با پراش مرتبه اول توری تصویرشده بر نمونه

ترتیب حد تفکیک سیستم با نوردهی  اینبه  است.

effNA/اختاریافته از رابطه س  آید که می دستبه

نوفه نرخ سیگنال به  از پارامترهای تجربی نظیر در آن 

تمام این مراحل باید در هنگام  آید.می دستبهدوربین 

اجرا شوند. ما برای بازسازی از  نیز هانگاشتبازسازی تمام

 کنیم که دامنه و فازای استفاده مییف زاویهروش انتشار ط

تمام  در تفکیکتوانافزایش دهد. برای می دستبهرا  میدان

جهت  ی دست کم در دوبعدها الزم است توری یکجهت

تک دیگر بر نمونه تصویر شود و تمام مراحل باال بر تک

بعدی، از ها اعمال شود. اما اگر به جای توری یکجهت

-ف نظیر شطرنجی یا النهی با ساختارهای مختلتوری دوبعد

های به حد کافی کوچک ( با گامHexagonal) زنبوری

های زیاد توری توان روش را از چرخشاستفاده شود، می

 کرد. نیاز بی

 و چیدمان آزمایش سازی نمونهآماده -3

کلی از چیدمان مورد استفاده در این طرح )الف( 2در شکل 

، )شرکت پویا فرآزما نئون-لیزر هلیوم کار آمده است. باریکه

mW 2،  طول موجnm 8/632کننده چرخان ( ابتدا از پخش

که به منظور کاهش نوفه و فریزهای مزاحم از طریق کم 

گذرد. راه نور تعبیه شده میکردن همدوسی فضایی بر سر 

کننده ( جبهه موج خروجی از پخش=mm25f ) عدسی اول

 کند. طرح( تصویر میSLMنور )کننده فضایی را بر مدوله

اند که از طریق سوار شده SLMهای مناسب بر روی توری

 شیئی میرائو شکن وباریکه و  (=mm50f ) دومعدسی 

(X10, 3/3٫00=Nikon, NA )شوند. در بر نمونه تصویر می

دهانه  شکنی که درکهیداخل میرائو بخشی از باریکه از بار

بخش  گردد.برمینمونه  از و آن نصب شده عبور کرده

شیئی شکن به داخل باریکه باریکه از روی دیگری از

و سپس به آینه مرجع که در داخل شیئی  بازتابیده شده

شود. این می یدهکند و از آن بازتابتعبیه شده برخورد می

پس از کند. دو باریکه باریکه نقش باریکه مرجع را ایفا می

های این باریکه .کنندبا هم تداخل میخروج از میرائو 

به سمت  (=mm160f ) سومتداخلی از طریق عدسی 

نگاشت حاصل بر شوند و تمامآشکارساز هدایت می

محور نگاری خارجشود. برای داشتن تمامثبت می ،آشکارساز

در این چیدمان کافی است میزچه نمونه قدری زاویه داشته 

 زنبوریالنهشطرنجی و  های دوبعدیتصاویری از توریباشد. 

 .اندنمایش داده شده)ج( و )د( 2های در شکل مورد استفاده

 
جی و چیدمان آزمایش؛ )ب( طرح فازی شطرن وارهطرح)الف(  2شکل 

 ونه؛ )د( تصویر میکروسکوپی از نمSLMزنبوری سوارشده بر )ج( النه
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ه نمون میکرونی به عنوان 1های در این کار از میکروکره

یل ویناستفاده کردیم. این میکروذرات در محلول الکل پلی

نشانی شده مخلوط شده و سپس بر روی یک الم با الیهرقیق

ه ب المات بر روی آلومینیومی در هوای آزاد خشک شدند. ذر

ار در کن طوری هااند. برخی از آنطور تصادفی توزیع شده

ی ما توسط شیئ هاهذرامکان دارد تکاند که هم قرار گرفته

. در اندحی از نمونه مورد نظر ما بودهآشکار نشوند. چنین نوا

از این  X40میکروسکوپی با شیئی از  تصویری)ه( 2شکل 

 نمونه آمده است.

 نتایج تجربی -4

های تحت نوردهی نگاشتنتایج بازسازی تمام 3شکل

 دهد.ساختاریافته دوبعدی را نشان می و نوردهیمعمولی 

 نمونه هاینگاشت)الف( و )ب( به ترتیب تمام3 هایشکل

زنبوری هستند. تصاویر تحت نوردهی شطرنجی و النه

( به )ج( تا )ه3های در شکل از این نمونهبازسازی دوبعدی 

ده زنبوری آورترتیب برای نوردهی معمولی، شطرنجی و النه

ای بعدی در راستهای یک)و( نیز نمایه3در شکل شده است. 

های متفاوت نشان داده شده در گیریا جهتخطوط ب

-وردهیناند. با مقایسه نتایج بین شده رسم ،تصاویر دوبعدی

در جهات تفکیک های معمولی و دوبعدی افزایش توان

. قابل مشاهده استدوبعدی  با استفاده نوردهیمختلف 

است،  3/0معادل  X10گشودگی عددی شیئی میرائو 

نظر تحت نوردهی معمولی صرفبنابراین حدتفکیک سیستم 

میکرون است.  29/1معادل موجود ها و خطاهای از نوفه

ا های مورد استفاده برابر بگشودگی عددی حاصل از توری

 84/0است که باعث بهبود حدتفکیک سیستم به  16/0

 ارد.شود، که این عدد با نتایج تجربی مطابقت دمیکرون می

 گیرینتیجه -5

-توان تفکیک در میکروسکوپی تمامدر این پژوهش افزایش 

 .رفتگانجام نگاری دیجیتالی میرائو با نوردهی ساختاریافته 

 توری نور ساختاریافته با طرحنشان داده شد که استفاده از 

شود و نیازی دو بُعدی، توان تفکیک در تمام جهات زیاد می

های مختلف نیست. های بیشتر در جهتنگاشتبه ثبت تمام

تواند انجامد که میگیری میافزایش سرعت داده این امر به

 یرد.گهای پویا مورد استفاده قرار برای تصویربرداری از نمونه

 سپاسگزاری

نویسندگان از آقای یوسف پورویس برای کمک در تحلیل 

 کنند.ها سپاسگزاری میداده

 
 وبعدی؛ هولوگرامنتایج تجربی تحت نوردهی ساختاریافته د 3شکل 

-زیزنبوری؛ بازساشیئ تحت نوردهی با طرح )الف( شطرنجی )ب( النه

-های دوبعدی تحت نوردهی )ج( معمولی، )د( شطرنجی و)ه( النه

شده در بعدی در راستای خطوط مشخصهای یکزنبوری؛ )و( نمایه

 تصاویر دوبعدی )ج(، )د( و )ه(.
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 . بعدینگاری دیجيتالی، ابر تفکيک، ميرائو، ميکروسکوپی سهتمام -کليد واژه

The effect of inclined illumination on enhancing the resolution in  

microsphere-assisted Mirau digital holographic microscopy 

Yasaman Ganjkhani1, Vahid Abbasian1, Ehsan A. Akhlaghi1, 2, and Ali-Reza Moradi2, 3 

1Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), 45137-66731, Zanjan , Iran 
2Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), 45137-66731, Zanjan, Iran 
3 School of Nano Science, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), PO Box 19395-5531, Tehran, 

19395, Iran 
 

Abstract- According to Abbe, oblique illumination in imaging systems allows the entrance of higher spatial frequencies into 

the system’s aperture and thus increases the resolution power of it. We have extended the idea to Mirau digital holographic 

microscopy to obtain super-resolution in 3D images. High magnification Mirau objectives are expensive and low 

magnification ones suffer from low lateral resolution. We have already demonstrated the increase in lateral resolution through 

introducing a transparent microsphere into the working distance of the Mirau objective. In this paper, we show that by 

applying inclination to the illumination direction in Mirau system the resolution can be further improved. We have tested the 

technique on different samples and verified the increase in lateral resolution and edge sharpness in the presence and in the 

absence of the microsphere. 

 

Keywords: digital holography, super-resolution, Mirau, 3D microscopy 

ا بيرائو نگاری دیجيتالی متفکيک در ميکروسکوپی تمامافزایش توان اثر نوردهی مایل در

 ميکروکره

 3و2و عليرضا مرادی ،2و1، احسان احدی اخالقی1، وحيد عباسيان1خانییاسمن گنج

 51374-66731دانشکده فيزیک، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان، زنجان کد پستی1
 51374-66731اپتيک، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان، زنجان کد پستی  مرکز پژوهشی 2

 93951-5531، تهران، ایران کد پستی های بنيادینانو، پژوهشگاه دانشدانشکده علوم  3

موجب  و دهدمی سازبه سيستم تصویر های باالتر اجازه ورودبه فرکانس به نمونه مایل نوردهیبنا بر نظریه آبه  –چکيده 

 یدیجيتال رینگامامتدر ميکروسکوپ  نوردهی مایل برای ابرتفکيک ایده در این مقاله از شود.افزایش توان تفکيک سيستم می

تفکيک توان ترمک نمایی  بزرگ های بازیاد گران هستند و شيئی نمایی  ميرائو با بزرگ داخلیهای تشيئی  ایم.استفاده کرده ميرائو

 عرضی زیاد تفکيکوانتارد کردن یک ميکروکره شفاف در فاصله کار شيئی ميرائو وایم با تر نشان دادهپيش .عرضی کمی دارند

های هبر روی نمون آید.ی بدست میباالترتفکيک توانی غيرعمود نورده ایم بادر اینجا بصورت تجربی نشان داده شود ومی

 ميکروکره و  با دو حالت بدون ميکروکره يک عرضی و تيزی لبه را درن تفکامتحان کرده و افزایش توا روش فوق را مختلف

 ایم.نشان داده
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 مقدمه -1

روشی موثر، ساده و  نگاری دیجيتالیميکروسکوپی تمام

غيرمخرب برای تصویربرداری کمی از اجسام فازی است و 

های زیستی مناسب از این رو برای تصویربرداری از نمونه

شده توسط های ثبتنگاشتتمامدر این روش است. 

شوند و اطالعات آشکارساز به طور عددی بازسازی می

در  .[1شود ]تصویرشده به طور کامل ثبت می ميدان شيئ

که در آن به هنگام ی محورنگاری دیجيتالی خارجتمام

های شيئ و مرجع های ميان باریکنگاشت زاویهثبت تمام

-مجازی و نيز باریکه پراش ، تصاویر حقيقی ووجود دارد

های چيدمان شوند.زسازی از یکدیگر جدا میدر با نيافته

ل معموال در مقاب یمحورنگاری خارجمتداول تمام

و این به نوفه و خطای  ترندارتعاشات مکانيکی حساس

تر های سادهرا چيدمانشود. اخيمنجر می بيشتر بازسازی

با استفاده از آینه لوید  مختلفی مثال خودمرجع مسير وهم

ای شی جانبی از طریق یک تيغه شيشه، تداخل چين[2]

-به وجود آمده [5تک چشمی ][ و نيز ميکروسکوپ 4و3]

نگاری مزاحم در ميکروسکوپی تمام اثرهای که اند

دهند. بعالوه، استفاده از می کاهشمسير را دیجيتالی هم

 ظير مایکلسون، لينيک و ميرائو برایهای تداخلی نشيئی

های در شيئی. اندمناسب و فشرده خودمرجعهای چيدمان

چک که در داخل ميرائو باریکه مرجع از یک آینه کو

های ميرائو شيئیشود. شيئی تعبيه شده است، بازتاب می

های با شيئی ،گران هستند و در مقابل زیادنمایی با بزرگ

کمتری نسبت  بسيار توان تفکيک عرضی کم یینمابزرگ

 دارند.  به توان تفکيک محوری

های نوری توان تفکيک بنا بر نظریه آبه در ميکروسکوپ

موج طول شود، که در آن محدود می λ/2NAعرضی به

گشودگی عددی سيستم تصویرساز است. به  NAنور و 

-روشهایی که بر این محدودیت فائق آیند، تمامی روش

بعنوان مثال در  گویند.ابرتفکيک میهای تصویرگيری 

رساز سيستم تصوی NAتوان ميکروسکوپی ميدان دور می

زیاد کرد. این کار  به شکل مصنوعیرا دستکاری و آن را 

توان از طریق مبادله درجات آزادی سيستم، از جمله را می

موج و قطبش انجام ابعاد، طول شکل و رفتار زمانی شيئ،

ی شفاف برای عنوان مثال استفاده از ميکروکرهب .[6داد ]

ده و بو بسيار مورد توجه های اخيرسال در ابرتفکيک

رد بررسی و مطالعه قرار ها موجوانب مختلف کار با آن

توان می نيز ساختاریافته نوردهی با .[7گرفته است ]

بصورت های تصویرساز را گشودگی عددی سيستم

ل فریزهای با تشکياین روش در  [.8د ]مصنوعی زیاد کر

های باالیی که پيش از این از ماره و وارد کردن فرکانس

توان تفکيک سيستم فت نبودند قابل دریاطریق سيستم 

وردهی ساختاریافته را . از طرف دیگر ن[9شود ]میزیاد 

در نظر گرفت.  های مایلتوان بصورت ترکيبی از باریکهمی

شيئ  ،اگر به جای نوردهی قائم [10مطابق با نظریه آبه ]

باالتری  یهاتوسط نوردهی مورب روشن شود، فرکانس

 م خواهند یافت.جازه ورود به سيستا

نگاری دیجيتالی توان تفکيک عرضی در ميکروسکوپی تمام

به توان تفکيک سيستم تصویرساز، کيفيت آشکارساز و نيز 

استفاده شده در فرآیند  پاالیه فوریه به تابع پنجره

های غالب روشنگاشت بستگی دارد. بازسازی تمام

ی توان براهای نوری را میابرتفکيک برای ميکروسکوپ

 نگاری دیجيتالی نيز به کار برد. ما قبالميکروسکوپی تمام

بعدی های یکاز نوردهی ساختاریافته با بکارگيری توری

های ی دوبعدی با طرحهاهای مختلف یا توریدر جهت

برای افزایش موثر توان تفکيک در  زنبوریالنهشطرنجی و 

يتالی با ميرائو استفاده نگاری دیجميکروسکوپی تمام

ایم که با وارد کردن نشان داده همچنين [،11ایم ]کرده

یک ميکروکره شفاف در طول کار یک شيئی ميرائو با 

. از [12آن را افزایش داد ] NAتوان نمایی کم میبزرگ

بيماری  دارایهای قرمز این روش برای تشخيص گلبول

در تشخيص وجود نانوذرات  و نيز برای خفيفتاالسمی 

در این  [.13ایم ]استفاده کردههای پليمری نانوکامپوزیت

نگاری را با ميکروسکوپی تمام مایلمقاله ایده نوردهی 

به ایم تا ميکروکره ترکيب کرده همراه بادیجيتالی ميرائو 

برای تایيد توان تفکيک را  بهبود ببخشيم.  ميزان زیادتری

استفاده کرده و  DVDهمچون  هاییاز نمونهتجربی 

 ایم. نشان داده را ن تفکيک افزایش توا

 چیدمان آزمایش -2

ها را نشان شمایی از چيدمان بکار رفته در آزمایش 1شکل

  ، mW2، آزما)پویا فر نئون-دهد. باریکه ليزر هليوممی

nm  8/632 ) کننده چرخان که پس از عبور از یک پخش

 و  کم کردنور کاهش همدوسی فضایی نور ليزر به منظ

 های ناخواسته بر سر راه ليزر تعبيه اخلاثرات پراش و تد
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نگاری دیجيتالی ميرائو با ميکروکره تحت چيدمان تمام )الف( 1شکل 

 شده از چيدماننمایینوردهی مایل؛ )ب( تصویر بزرگ

عدسی جمع شده و بر یک آینه واقع بر شده، توسط یک 

باریکه از آینه با  آید.چرخش فرود میدارنده قابلیک نگه

شکن واقع در باالی شيئی زاویه دلخواه به سمت باریکه

و از آنجا به داخل شيئی ( =X10, 3/0Nikon, NA) ميرائو

شود. بخشی از باریکه ورودی به ميرائو از ميرائو هدایت می

شود. رسد و از آن بازتاب میشيئی عبور کرده به نمونه می

شده ز آینه مرجع تعبيها بخش دیگری از باریکه ورودی

-شود و باریکه مرجع را تشکيل میدرون شيئی بازتاب می

دهد. دو باریکه بازتابی از شيئ و آینه مرجع با هم تداخل 

های تداخلی از عدسی دوم واقع در باالی کنند. باریکهمی

( Thorlabs ، DC 1545)آشکارساز شکن به سمت باریکه

نگاشت توسط این آشکارساز ثبت شوند و تمامهدایت می

-محور برای تمامشود. برای رسيدن به چيدمان خارجمی

درجه  5نگاری به نمونه که بر روی یک نگهدارنده با 

ها در شود. آزمایشقدری زاویه داده می، آزادی قرار دارد

فيبر از طریق یک  اند. در مرحله اولجام شدهدو مرحله ان

ميکروکره یک  ،یک جابجاگر ميکرونی متصل بهوری ن

-کار شيئی ميرائو می فاصلهجابجاگر به دقت وارد  بوسيله

شود و چيدمان مهيای نوردهی مایل بر ميرائوی همراه با 

ها برای نمایش اثر مرحله دوم آزمایش شود.ميکروکره می

-نوردهی مورب بطور مستقيم، بدون ميکروکره انجام می

امکان نوردهی مورب نمونه را  چرخشقابل آینهشود. 

تا  -3کند. زوایای قابل دسترسی به این طریق از فراهم می

درجه و با دقت یک زاویه قوسی هستند. در هر دو  3

-ای انجام میبازسازی از طریق انتشار طيف زاویه ،مرحله

دهد. برای از بين شود که دامنه مختلط شيئ را بدست می

با استفاده  نگاشت مرجعهمواره یک تمامی بردن اثر ابيراه

از نمونه ثبت شده و فاز آن در  خالیاز یک تيغه بازتابان 

 شود. نگاشت شيئ کسر میحين بازسازی از فاز تمام

 نتایج تجربی -3

را در   DVDنگاشت حاصل از یک )الف( تمام2شکل 

هد. دنشان می μm250به قطر حضور یک ميکروکره

در نواحی اطراف  DVDشود ساختار همانطور که دیده می

این بدان معناست که دسته ميدان دید ظاهر شده است. 

پرتوهایی که بدون انحراف از مرکز ميکروکره گذشته و 

اند ساختار اند نتوانستهنمونه را بطور عمودی روشن کرده

از  ولی آن دسته از پرتوها که در گذر ،نمونه را آشکار کنند

تابند امکان ميکروکره منحرف شده و با زاویه به نمونه می

های باالتر را یافته و ساختار نمونه را ظاهر بازیابی فرکانس

 اند.کرده

 
-در سيستم تمام DVDشده از یک نگاشت ثبت)الف( تمام2 شکل

بعدی 1بعدی و 2بعدی، 3نگاری ميرائو با ميکروکره؛ )ب( تصاویر 

برای اعتبارسنجی؛ )ج(، )د( و )ه( به ترتيب  AFMآمده توسط بدست

 ( شکل )الف( هستند. 3( و )2(، )1شده از نواحی )تصاویر بازسازی

)ثبت شده توسط دستگاه  AFM)ب( تصاویر 2در شکل  

Ara-A.F.M.  )از ساختار نمونه  ساخت شرکت آرا پژوهش

وش عمق شيارها مورد آزمایش آورده شده است. با این ر

nm 9  بعدی و سه هایبدست آمده است. بازسازی 5/89

-تمام 3و  2، 1دوبعدی و نمایه خطی سطوح برای نواحی 

ای به به روش انتشار طيف زاویه )الف(2شکل  نگاشت
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اند. مقدار )ج(، )د( و )ه( نشان داده شده2ترتيب در شکل  

 nm)ج( معادل 2ی شکل عمق شيارها از نمایه خط

11   AFMبدست آمد که تطابق خوبی با نتيجه  5/76

 دارد. 

 
شده بر لبه یک نگاشت بخشی از یک عدد نگاشته)الف( تمام3شکل 

CDب( نمایه( های خطی در راستای خط؛BA برای )در شکل )الف

های نوردهی مختلف؛ )ج( تعریف پارامتر تيزی لبه؛ )ه( نمودار زاویه

 تيزی لبه بر حسب زاویه نوردهی. 

تفکيک و تيزی لبه در اثر نوردهی مایل بر افزایش توان

یک نمونه غيرتناوبی را این بار در ميرائو بدون ميکروکره 

نگاشت حاصل از )الف( تمام3ایم. در شکل امتحان کرده

توسط ميرائو  CDشده بر لبه یک حک دبخشی از یک عد

 های)ب( نمایه3شکل  است.بدون ميکروکره ثبت شده

را برای  BAو بموازات خط  خطی در راستای عمود بر لبه

اند، هایی که با تغيير زاویه فرود نور ثبت شدهنگاشتتمام

با  افزایش تيزی لبه با افزایش زاویه فروددهد. نشان می

برای داشتن معياری ها مشهود است. دقت در این نمایه

 )ج(3مطابق شکل کمی از تيزی لبه، پارامتر تيزی را

ehبصورت  / کنيم که در آن تعریف میe  پهنای

بيشينه ارتفاع پله است  %90تا  %10نقاط نظير  مابينلبه 

ع ميان این دو نقطه است. شکل ميزان تغيير ارتفا hو

)ب( 3های خطی شکل )ه( مقادیر تيزی را برای نمایه3

دهد. از این نمودار مشخص است که با افزایش نشان می

گيری شده افزایش قدر مطلق زاویه فرودی تيزی لبه اندازه

 یابد. می

 گیرینتیجه -4

تفکيک و در این مقاله اثر نوردهی مایل در افزایش توان

نگاری دیجيتالی ميرائو به لبه در ميکروسکوپی تمامتيزی 

همراه ميکروکره و بدون آن نشان داده شد و دیدیم اگر 

زاویه فرود نور بر نمونه به نحوی از راستای عمود منحرف 

های باالتر که متناظر با جزئيات ریزتر شيئ شود، فرکانس

یابند و به این ترتيب هستند، امکان ورود به سيستم می

 یابد. تفکيک سيستم افزایش میوانت

 سپاسگزاری

های نویسندگان از جناب آقای دکتر چارسوقی برای بحث

مفيد و از سرکار خانم مهناز هاشمی برای فراهم کردن 

 . کمال تشکر را دارند AFMهای داده
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1در این مقاله به مطالعه و بررسی پراکندگی یک ذره اسپین  –چکیده 
2

-ایم. هامیلتونی برهمپرداختهمشابه  هدف جایگزیدهذره از یک  

کنش هایزنبرگ اسپینی بین دو اسپین و میدان مغناطیسی موضعی با اسپین ذره هدف است. ناشی از کنشی حاکم بر سامانه شامل برهم

شود. بنابراین بر طبق ری دو موج با بردارهای موج متفاوت حاصل میحضور این میدان مغناطیسی، برای هر کدام از امواج بازتابی یا عبو

تنیدگی ایجاد نمود. درهم تکانه موج فرودی بین اسپین ذره هدف وتوان می ازای مقادیر کوچک میدان مغناطیسی، بهدست آمدهنتایج به

تنیدگی را به مکان ذره نیز توان این درهماوسی میصورت یک بسته موج گبا درنظر گرفتن موج فرودی بهایم که در ادامه نشان داده

 شدگی بسته موج، برای تعیین مکان ذره استفاده نمود.توان به ازای مقادیر کوچک پهنمرتبط دانست و از آن می

  تنيدگی، بسته موج گاوسی.پراکندگی، درهم -کليد واژه

 

Entanglement Generation between Spin and Location of Two Particles via 

Scattering Processes 

Morteza Rafiee1, Morteza Soltani2 

1Faculty of Physics, Shahrood University of Technology, 3619995161 Sharood, Iran 

2Department of Physics, Faculty of Sciences, University of Isfahan, 81746-73441 Isfahan, Iran 

Abstract- In this paper we try to study the scattering of the one spin half particle from localized spin particle. Interaction 

Hamiltonian governed this system contains a Heisenberg spin interaction with localized magnetic field on the second particle. 

We have two different wave vectors in both transmitted and reflected waves via this localized magnetic field. So, according 

to our results we have an amount of entanglement between the spin of localized spin with the momentum of the incident 

particle for some small amounts of magnetic field. In the following, we consider the incident particle as a Gaussian wave 

packet and show that we can related this entanglement to the location of the particle and it could be used as an indicator of 

the location of the particle in the low wave width regime. 

Keywords: Scattering, Entanglement, Gaussian wave packet.    

 

 

   تنیدگی بین اسپین و مکان دو ذره در فرایند پراکندگیایجاد درهم

 2مرتضی سلطانی، 1مرتضی رفيعی 

 شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده فيزیک1

  فهان، دانشکده علوم، گروه فيزیکاصفهان، دانشگاه اص2
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 مقدمه -1

 مکانيک های خاص نظریهتنيدگی یکی از ویژگیدرهم 

که نقش اساسی و کليدی در نظریه  کوانتومی است

 .]1[ دکنکوانتومی ایفاء می محاسبات کوانتومی و اطالعات

-به منظور بهبين دو سامانه کوانتومی  تنيدگیایجاد درهم

های تنيده در پروتکلهای درهمدست آوردن حالت

ارتباطات کوانتومی، فرابرد کوانتومی و محاسبات کوانتومی 

برای این منظور نياز به ایجاد یک . ]2[ ضروری است

های کوانتومی داریم و بنابراین از کنش بين سامانهبرهم

توان به کنش میاد این برهمهای مختلف ایجميان راه

 فرایندهای پراکندگی بين دو یا چند کيوبيت توجه نمود

فرایندهای پراکندگی در مقياس کوانتومی یکی از . ]4و 3[

های حامل های ساده و مورد توجه بين کيوبيتراه

و برای  اطالعات کوانتومی است. در ابتدای کانال کوانتومی

ت در فاصله بسيار دور از ، وقتی ذرایک فرایند پراکندگی

یک حالت خالص ضربی  کل سامانه حالت یکدیگر هستند،

برخورد بين ذره فرودی با ذره غيرهمبسته است. در نتيجه 

-ها تبادل مییا ذرات هدف، اطالعات کوانتومی بين آن

های در نتيجه این فرایند امکان ایجاد حالتو  گردد

ه به بررسی و . در این مقال]7-5[ همبسته وجود دارد

تنيدگی در یک فرایند پراکندگی بين یک ذره ایجاد درهم

کنش اسپينی پردازیم. برهمفرودی و یک ذره هدف می

و یک ميدان است بين دو ذره از نوع هایزنبرگ 

-کنش میبرهمذره هدف ا اسپين مغناطيسی موضعی ب

ایم که اگر حالت ورودی، در این مقاله نشان داده .کند

ت تکانه باشد، آنگاه بين تکانه ذره فرودی و اسپين حالویژه

آید که حضور ميدان وجود میتنيدگی بهذره هدف درهم

مغناطيسی منجر به جدایش تکانه ذره فرودی به دو مقدار 

شود. تنيدگی میحال باعث کاهش درهممختلف و درعين

ایم که با استفاده از یک بسته موج درادامه نشان داده

توان بين مکان ذره عنوان ذره فرودی، میگاوسی به

وجود آورد. تنيدگی بهفرودی و اسپين ذره هدف درهم

تر باشد، عدم قطعيت در تکانه هرچه بسته موج جایگزیده

تنيدگی شود و بنابراین برای اینکه درهمآن بيشتر می

مکان بيشتری داشته باشيم، نياز به افزایش فاصله بين 

پس از پراکندگی بيشتر شود که به  های موج فرودیتکانه

اینکه مفهوم افزایش ميدان مغناطيسی است. باتوجه به

-افزایش ميدان مغناطيسی خود منجر به کاهش درهم

ایم که به ازای شود، در محاسبات نشان دادهتنيدگی می

نتيجه مطلوب   maxBیک ميدان مغناطيسی بيشينه 

توان برای تعيين تنيدگی میز این درهما شود.حاصل می

         گيری غيرمخرب استفاده نمود. مکان ذره در اندازه

 مدل -2

ای متشکل از یک کيوبيت جایگزیده به همراه یک سامانه

ميدان مغناطيسی در محل آن و یک کيوبيت فرودی با 

گيریم. کنش اسپينی هایزنبرگ بين آنها در نظر میبرهم

 سامانه عبارت است از هاميلتونی این

2
1

0 1 2 2. ( ) ,
2

zP
H V S S x BS

m
                            )1( 

کنش قدرت برهم  0Vتکانه ذره فرودی،  Pکه در آن 

عملگر اسپينی ذره  iS(i=1,2) اسپينی هایزنبرگ، 

ی در اندازه ميدان مغناطيسمعياری از  Bفرودی و هدف و 

BBکه مختصرنویسی  مکان ذره هدف B که  است

با درنظر گرفتن اینکه در . مگنتون بوهر است Bدر آن 

ی پایسته ولی بردار موج پایسته پراکندگی انرژاین مسائل 

های هاميلتونی سامانه بدون در نظر نيست، ویژه حالت

 کنش اسپينی عبارتند ازرهمگرفتن جمله ب

| , ,  | , ,  | ', ,  | ', ,  k k k k              )2(  

 موج ،بخش مربوط به بردار موج آن که در آن

|تخت ikxk e  2ا ب( )k E B   و

' 2( )k E B   با انرژی موجE  و|  نمایانگر

| هایحالت هستند. ت اسپين ذراتجه , ,E k   و

| , ',E k  2زمان های همویژه حالت
zS  1و 2.S S 

1هستند ولی دو حالت دیگر ویژه حالت  2.S S  .نيستند

اوليه در نظر عنوان حالت یر را بهبنابراین ترکيب خطی ز

 (.Eگيریم )با حذف عالمت یکسان می

2 2

1
| ( | , | ', ).

| | | |
in k k  

 
    



)3( 

0xبا توجه به وجود پتانسيل در  د پراکندگیو قواع، 

|  |     x<0
| ( )

T |                x 0

in in

in

R
x

 




  
  

 
                    )4( 

و عبور هستند.   به ترتيب ضرایب بازتاب Tو  Rکه در آن 
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0xاز پيوستگی تابع موج در ) )  و با توجه به وابستگی

1Tرابطه  ،(موج تخت) xبه تابع موج نمایی  R   برای

ده از این استفاآید. دست میبه Tو عبور  Rضرایب بازتاب 

نتایج زیر منجر به  ،موج رابطه و شرط پيوستگی شيب تابع

 شود.می

2 2
1

1

( ' 14 ' ' )
.

4 '

k k k kk k

k





    
               )5(  

2 2
2

2

( ' 14 ' ' )
.

4 '

k k k kk k

k





   
               )6(

)7(
2 2

0 0
1 2

0 0

4 ' i( ') i ( 14 ' ' )
.

4 ' 2i( ') 3

kk k k V V k kk k
T

kk k k V V

     
 

  

 

2 2
0 0

2 2
0 0

4 ' i( ') i ( 14 ' ' )
.

4 ' 2i( ') 3

kk k k V V k kk k
T

kk k k V V

    


  

                                          1(2) 1(2)1 .R T  )8( 

(9)  

های چپ و راست ور از مبدا در سمتهای ددر فاصله

مده تنها شامل بخش بازتاب یافته آدست محور، حالت به

منجر به یا عبوری است. وجود ميدان مغناطيسی 

 با توجه به .شودهای متفاوت میپراکندگی به بردار موج

|و تکانه ذره فرودی )اسپينی های حالت , ,| ',k k  )

اسپين ذره هدف و فرودی به مثابه تنيدگی بين درهم

تنيدگی بين اسپين ذره هدف و تکانه ذره فرودی درهم

|صورت با در نظر گرفتن حالت فرودی بهاست.  ,k  

 صورت زیر است.حالت بازتاب یافته به

1 2| | , | ', ,R R RC k C k                  )10( 
   

2که در آن  1 1 1 2
1

2

1 1 2 2

/ /

/ /
RC

R R   

   




  و

1 2 2 1

1
2

2 1/ 1 2 / 2
R

R R
C

 

     




 .با استفاده از  است

'2شرط پایستگی انرژی  4k k B   .1در شکل است 

تنيدگی بين اسپين )تکانه( فرودی و اسپين هدف درهم

ج فرودی و اندازه بازتابی برحسب بردار مو برای حالت

تنيدگی این درهم رسم شده است. ،ميدان مغناطيسی

و با استفاده از ماتریس چگالی  منیوننفوبرحسب آنتروپی 

 کاهش یافته ذره فرودی عبارت است از

2
2

1 2 3
1

2

1

16
( ) (16 [ ] [ ]) / ,

A

A

k
S k Ln A Ln A

A
     )11( 

 که در آن 

2 2 3 2

2 2 3 2
2

2 4
3

1

2

9 36 16( 16 4 ( 4 )),

9 20 16( 16 4 ( 4 )),

9 16 4(9 64 ) 64 64 4 .

k B Bk k k B k

A k B Bk k k B k

A B B k k B

A

k k

     

      

      



(11)    

 

تنيدگی بين اسپين )تکانه( فرودی و اسپين هدف برای : درهم1شکل 

ی برحسب بردار موج فرودی و اندازه ميدان مغناطيسی بازتاب حالت

0ازای به 1V . 

تنيدگی به بيشينه درهمدست آمده، با توجه به نتایج به

1kازای یک بردار موج خاص  آید و دست می، به

یابد. افزایش ميدان مغناطيسی کاهش میحال با درعين

تنيدگی درهم چه نقش ميدان مغناطيسی در ایجاداگر

های با ن منجر به ایجاد حالتمخرب است ولی وجود آ

شود که از این خاصيت در بخش بعد تکانه مختلف می

-استفاده میتنيدگی اسپين و مکان برای ایجاد درهم

 نمایيم.

 و مکان تنیدگی بین اسپیندرهم -3

گی بين اسپين و تنيداین بخش به امکان ایجاد درهم  در

جای موج تخت برای پردازیم. بدین منظور بهمکان ذره می

 نمایيم.یک بسته موج گاوسی استفاده میذره فرودی از 

| ( ) | ,in x                                        )13(  

 که در آن 

2
0
2

0

( )

4
1 4

1
( ) .

(2 )

x x

ik x
x e e

 




              )14(  

 فضای تکانهو معادل آن در 
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2 2
0 0

1
( )4

2
( ) ( )

k k ik x
k e e

 


 
 ازایاست. به 

تر و در فضای کوچکتر، موج در فضای مکان جایگزیده

تر است و به ازای تکانه پهن   به حالت مساله

بنابراین تابع موج بازتابيده شده  شود.بخش قبل تبدیل می

 ست ازعبارت ا

1 2| ( ) ( ) | ( ') ( ') | ,R R RC k k C k k            )15( 

مده در بخش آدست از روابط به RC(2)1که در آن ضرایب 

اند. برای محاسبه عناصر ماتریس چگالی دست آمدهقبل به

نهایت از صفر تا بی kموج بازتابی برروی بردار موج 

 هایتنيدگی بين حالتدرهمشود. گيری میانتگرال

اسپينی بسته موج فرودی و ذره هدف به مانند آنچه در 

تنيدگی بين تکانه بخش قبل مطرح شد، به مثابه درهم

با توجه به ارتباط  ذره فرودی با اسپين ذره هدف است.

توان تنيدگی را میبين تکانه و مکان بسته موج، این درهم

ا تنيدگی موج بازتابی را بدرهمبه مکان ذره نيز نسبت داد. 

0به ازای  منینونفوآنتروپی استفاده از  01,  1V k  

-محاسبه نموده Bازای مقادیر مختلف از و به برحسب 

ایم. به علت پيچيدگی از بيان رابطه حاصل شده اجتناب 

  رسم شده است. 2ن در شکل آنموده و منحنی تغييرات 

 
    

فرودی و اسپين موج تنيدگی بين اسپين )تکانه( بسته م: دره2شکل 

ازای بهو  Bميدان مغناطيسی  بازتابی برحسب اندازه هدف برای حالت

0و موج فرودی پهن شدگی مقادیر مختلف  01,  k 1V  . 

 شود، با افزایش مقادیرگونه که در شکل دیده میهمان

maxمقدار آنتروپی تا یک  0.2B   یابد و بعد افزایش می

یابد. دليل این رفتار وجود تنيدگی کاهش میدرهماز آن 

مشخص است که  به ازای یک kیک عدم قطعيت در 

تفکيک باشند. های بازتابيده از یکدیگر قابل برای آن حالت

ها افزایش ميدان مغناطيسی منجر به تفکيک بيشتر حالت

حال باعث کاهش شود ولی درعيندر فضای تکانه می

نيز منجر به  افزایش مقدارشود. تنيدگی نيز میدرهم

تواند شود و میجایگزیدگی بيشتر موج در فضای تکانه می

هدف ما از اعمال   ی کمک کند.تنيدگبه افزایش درهم

جدایش بين دو موج بازتاب یافته است مغناطيسی، ميدان 

ها در فضای مکان تر شدن موجحال جایگزیدهو در عين

دست آمده، بين افزایش ميدان است. با توجه به نتایج به

در مکان ذره، شدگی موج مغناطيسی و کاهش مقدار پهن

  یک حد بهينه وجود دارد.

 گیرینتیجه -4

کنش یک ذره یا موج فرودی این مقاله به بررسی برهم  در

کنش اسپينی بر روی یک ذره هدف جایگزیده با برهم

هایزنبرگ و در حضور ميدان مغناطيسی موضعی 

ایم. حضور ميدان مغناطيسی منجر به تفکيک پرداخته

ایکه هر گونهشود، بهتکانه امواج بازتابی و یا عبوری می

وج بازتابی یا عبوری، ترکيب دو موج با دو تکانه کدام از ام

k   و'k تنيدگی شود. بنابراین امکان ایجاد درهممی

آید. وجود میبين اسپين ذره هدف و تکانه موج فرودی به

حال با درنظر گرفتن بسته موج برای ذره فرودی درعين

توان به مکان جایگزیده موج گی ذکر شده را میتنيددرهم

تنيدگی را درهم تعبيری بازتابی نيز مربوط دانست و به

توان این موضوع میاز بين اسپين و مکان درنظر گرفت. 

های غير مخرب برای مکان ذره بازتابی گيریاندازهدر 

 استفاده نمود. 
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در  (PVDبه روش تهیه شده ( Zn فلز نازکای هاکسایش حرارتی الیه اد روی بهای نازک نانو ساختار اکسیالیه –کیدهچ

 و XRD طیف های ،SEMها با استفاده از تصاویر نمونهتهیه شدند. در هوا ساعت  1به مدت  C◦650، 600 ،550 مختلف دماهای
UV-vis تحت بررسی قرار گرفتند. تصاویر SEM های نانوسیم نشان می دهد که با افزایش دمای اکسایش طولZnO  رو به

بوده و با افزایش دمای دارای ساختار هگزاگونال همگی ها یهکه ال حاکی از آن است XRDنتایج  همچنین .زایش گذارده انداف

گاف نواری  ی رشد،ه با افزایش دماهای جذب نوری نشان داد کتحلیل داده .اکسایش ابعاد بلورک ها رو به افزایش گذارده اند

  .یت کوانتومی کاهش پیدا کرده اندها تحت تاثیر وقوع اثر محدودنمونه

  .، اثر محدودیت کوانتومیهاد روی، اکسایش حرارتی، نانو سیماکسی -لید واژهک

 

Influence of temperature on morphology, structural and optical properties 

of nanostructured zinc oxide (ZnO) thin films prepared by thermal 

oxidation method 

Fatemeh Batvandi, Hosein Eshghi 

Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. 

Abstract- Nanostructured zinc oxide thin films were prepared by thermal oxidation of Zn metallic thin 

films (prepared by PVD method) at various temperatures of 550, 600 and 650 0C in air in a duration 

time of 1 h. Samples were characterized by SEM images, XRD and UV-vis. spectra. The SEM images 

showed that with increasing the synthesis temperature the length of ZnO nanowires are increased. 

Also XRD results demonstrated that all samples have a hexagonal structure, and the crystallite sizes 

are increased with oxidation temperature. Analysis of the absorbance data showed that with increasing 

the growth temperature the band gap of the samples are decreased due to the occurrence of the 

quantum confined effect.  

Keyword: Zinc oxide ,thermal oxidation, nanowires, quantum confinement effect.

    های نازک نانو ساختارخواص ساختاری و اپتیکی الیه تاثیر دما بر مورفولوژی، 

 ( تهیه شده به روش اکسایش حرارتیZnO) اکسید روی

 حسین عشقیفاطمه بتوندی، 

 شاهروددانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، 
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 مقدمه -1 -2

با گاف  nنوع  ییک نیمرسانا (ZnO)اکسید روی 

 باال یانرژی پیوندی اکسیتون و eV 37/3 مستقیم پهن

(meV60 .است ) این ماده در بیشتر مقاالت گزارش شده

 [.7-1] است برخوردار یتاورتزششگوشی ساختار از 

ن شود که از آهای مختلفی سنتز میاکسید روی به روش

 گذاری موارد تبخیر حرارتی، رسوبمی توان به  جمله 

هیدروترمال و ایی، الیه نشانی لیزری پالسی، یبخار شیم

ها اکسایش در بین این روش اکسایش حرارتی اشاره کرد.

عدم حرارتی به خاطر سادگی، هزینه کم، دمای کمتر و 

را به خود جلب  بسیاری از محققین به کاتالیزور توجه نیاز

  .[7] کرده است

های الیه اکسایش گرمایی روش هه ما بمقالدر این 

الیه شیشه روی زیرر ساختار اکسید روی را بک نانو ناز

فیزیکی خواص  بر ی کوره اکساینده راتهیه کرده و اثر دما

 ایم. مورد بررسی قرار داده هاآن

  زمایشروش انجام آ -3

 پس از های نازک اکسید رویظور ساخت الیهبه من

 و سپس شیشه با مواد شوینده های شستشوی زیرالیه

به روش  Zn پودر با استفاده ازسپس  اتانول و آب مقطر،

در خالء با فشار  (PVD)تبخیر حرارتی رسوب گذاری 

torr 10-5 فلز الیه ای از Zn  به فاصله الیه روی زیربر

cm20 سپس الیه .ندالیه نشانی شد ی مولیبدنتا بوته 

 و 600، 550 هایدما دردر یک کوره تیوپی  فلزیهای 

C◦650 ( 1به ترتیب نمونه هایS  ،2S  3وS )آتمسفر در 

  .نداکسید شدساعت  1هوا به مدت 

 ها به وسیله دستگاه پرتوایکستحلیل ساختاری نمونه

XRD; Broker AXS) )با گسیل خط طیفی (Ǻ 

ها توسط میکروسکوپ سطح نمونه مورفولوژی (1.5406

( انجام SEM Hitachi S.4160) شیکترونی روبلا

ها با بررسی طیف عبوری و پذیرفت. همچنین خواص الیه

 و با استفاده از دستگاه طیف سنج نوریجذبی 

(Shimadzu UV-vis. 1800 )در بازهnm  1100-

 گیری شد.اندازه 300

 نتایج و بحث -3

  رفولوژی سطحمو-3-1

 
 درسنتز شده   ZnOمربوط به نانو سیم های SEM تصاویر :1شکل 

 تصاویر ساعت. 1دت م در هوا به C◦650، و 600، 550ای دماه

  .می دهد الیه ها را نشان عرضی مقطع ضمیمه

کترونی لمربوط به میکروسکوپ اتصاویر  1 شکل

به  mµ 1و  nm500 را در دو مقیاس (SEM) روبشی

این تصاویر  دهد.ها نشان میانضمام تصاویر مقطعی الیه

متشکل از دانه هایی  S1سطح نمونه  حاکی از آن است که

بوده و با افزایش دمای اکسایش  nm 50به ابعاد حدود 

بمرور سطح نمونه ها از سیم هایی با قطر میانگین 

به طوری که با  پوشیده شده اند، nm 50کوچکتر از 

و طول بیشتری  این نانوسیم ها از تراکم افزایش دما

انگر تصاویر مقطع عرضی نمونه ها نش. شده اندبرخوردار 

با  الیه اکسید روی سنتز شدهآن است که ضخامت 

در  nm 783سته شده و از ازایش دمای اکسایش کاف

 nm بهو سرانجام  S2در نمونه  nm 694 به ،S1نمونه 

  رسیده است. S3ر نمونه د 407

  خواص ساختاری 3-2

 ای بسهنمونه (XRD) الگوی پراش پرتو ایکس 2شکل 

این داده ها نشان می دهد.  ابلوری با ساختار ششگوشی ر

ساختار بلوری الیه های سنتز شده  نشانگر آن است

مونه نبستگی زیادی به دمای اکسایش دارند، به طوری که 

S1  یش با افزا بوده و( 002)ترجیحی دارای جهتگیری

( نیز بدان افزوده 100یری )بمرور جهتگ (S2)نمونه  دما

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 

 

479 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

( 100جیحی به )قله تر S3سرانجام در نمونه  شده است،

 . سمتگیری پیدا کرده است تغییر

 

سنتز شده  ZnOنمونه های  XRDطیف  :2 شکل

  .C◦650 و 600، 550دردماهای 

زیر  وابطواص ساختاری از ربررسی بیشتر خ به منظور

های ( و کرنشδ) ها(، چگالی دررفتگیDها )اندازه بلورک

  :[8] استاستفاده شده  (εبلوری )

0.9 / CosD                                               (1) 
21/ D                                                             (2) 

/ Sin / tanD                                  (3) 
 

 یهزاو θ، بیشینه شدت نصف درکامل ی  پهنا βکه در آن 

ت طول موج پرتو ایکس است. نتایج این محاسبا λبراگ و 

وان تمی ت. با توجه به این نتایج ارائه شده اس 1در جدول 

با افزایش دمای اکسایش ها که اندازه بلورکدریافت 

 ،ها اندازه بلورکالزم به ذکر است که . یافته استافزایش 

ه نمون در یبلور های کرنش کرویها و م یتراکم دررفتگ

S2 ( و 100) با توجه به شدت های نسبتا یکسان قله های

دو قله نتایج مربوط به این  گیری گینمیاناز ( 002)

   .است شده محاسبه

 کرویها و م یتراکم دررفتگ ها، ابعاد بلورک :1جدول 

 .3-1ت با استفاده از معادال یبلور های کرنش

 

  خواص اپتیکی 3 -4

و  بازتاب های طیف)الف( و )ب( بترتیب  3 های شکل

ی مورد بررسی را نشان می دهند. همان هانمونه جذب

افزایش دما  با پیداست طور که از طیف بازتابی الیه ها

تواند ناشی مییافته اند که ها کاهش بازتاب اپتیکی نمونه

 سطح ها درو تشکیل نانو سیمافزایش تخلخل سطحی از 

 د.باش ی اکسایشبا افزایش دماها این نمونه

 

 

ی هانمونه جذب و )ب( ،طیف های )الف( بازتاب :3شکل 

 مورد بررسی.

ا ههمچنین با توجه به نتایج وابسته به طیف جذب نمونه 

 مشاهده می شود که با افزایش دمای رشد بمرور از جذب

ند می توا تغییرات. این کاسته شده استاپتیکی نمونه ها 

  العه باشد.ناشی از کاهش ضخامت الیه های مورد مط

رسانایی با نیمروی های منتشر شده اکسید بنابر گزارش

( تابعی α( مستقیم است و ضریب جذب )gEگاف نواری )

  می باشد: به صورت زیر ( فرودیhv)از انرژی فوتون 

(4)                                         
hv

EhvA g

21
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ترتیب با ترسیم ثابت است. بدین  یکمیت A آندر که 

در ناحیه  هاو برونیابی داده (hv)بر حسب  ((2ahv نمودار

بزرگی می توان  α=0با محور افقی به ازای  انرژی باال

نمودار حاصل  4. شکل کردتعیین  را هاگاف نواری نمونه

ی از ها حاکررسیدهد. باز انجام این محاسبات را نشان می

 هاگاف نواری نمونه ی اکسایشآن است که با افزایش دما

کاهش پیدا  eV 15/3و سرانجام به  19/3به  23/3از 

کاهشی گاف نواری با توجه به روند  . این روندکرده اند

 می آمده است 1افزایشی ابعاد بلورک ها که در جدول 

 نمونهاین محدودیت کوانتومی در  اثرحاکی از وقوع تواند 

  .اشدها ب

 

 

 ها به منظوری طیف جذب نمونههاتحلیل داده: 4شکل 

ها. نمونهگاف نواری  تعیین  

 

 نتیجه گیری 

ای به های اکسید روی بر روی زیرالیه شیشهنانو سیم

، C◦550دماهای در وسیله اکسایش حرارتی در هوا 

C◦600 ،C◦650  .تصاویرسنتز شدند SEM  نشان داد که

ی یبا افزایش دمای اکسایش سطح نمونه بمرور از دانه ها

به سیم هایی با قطر هایی نزدیک به این  nm 50به ابعاد 

آنها و ارتفاع مقدار تحویل یافته و با افزایش دما بر تراکم 

الیه نشان داد که نمونه ها  XRDتحلیل افزوده شده است. 

تار به صورت بسبلوری با ساخ ZnOهای سنتز شده 

 دما به طوری که با افزایش اند، رشد پیدا کرده گونالهگزا

 ترجیحیبلوری گیری جهت ضمن افزایش ابعاد بلورکها،

سرانجام . یافته استگذار ( 100)به  (002) از ها الیه

افزایش با ها نشان داد که اپتیکی نمونه خواص بررسی

 محدودیت کوانتومی اثر ی اکسایش تحت تاثیر وقوعدما

  .رو به کاهش گذارده اندها گاف نواری نمونه
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 تاثیر بازپخت بر موفولوژی، خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی الیه های نازک

 (CBDتهیه شده به روش رسوب گذاری حمام شیمیایی ) CdS نانوساختار

به مدت  Co400در دمای  پسس و شیشه به روش حمام شیمیایی سنتزالیه نازک سولفید کادمیم بر روی زیر در این تحقیق الیه -چکیده 

بوده  nm 55 به 45از اندازه ریز دانه ها  افزایش و سطح بر مورفولوژی بازپخت نشانگر تاثیر FESEM. تصاویر یک ساعت بازپخت شد

پس از ال ساختار هگزاگونتازه رشد یافته و  ی نمونهساختار آمورف در  نشانگر XRDحاصل از طیف نگاری  اریاست. مشخصه یابی ساخت

اله ی تشکیل دنب بخاطر الیهکه گاف نواری اپتیکی  داد نشان اپتیکی الکتریکی به همراه خواص همچنین بررسی خواص است.بازپخت 

 .کاهش یافته است eV 10/2 به 30/2 ازجاهای گوگرد،  نواری وابسته به تهی

 
 ذاری حمام شيميایی، بازپخت، دنباله نواریرسوب گ، ميکادم ديسولف -کليد واژه

 

Influence of annealing on morphology, structural, electrical and optical 

properties of nanostructured CdS thin films prepared by chemical bath 

deposition (CBD) technique 

Niloofar Fekri, Hosein Eshghi 

Department of Physics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. 

Abstract- In this study, cadmium sulphide (CdS) thin layer was deposited on glass substrate by chemical bath 

deposition technique, and then annealed at 400 oC for 1 h. The FESEM images indicated the effect of annealing 

on surface morphology and increment of nano-grain sizes from 45 to 55 nm. The structural characterization 

using XRD spectra showed an amorphous structure in the as-grown sample and hexagonal structure after 

annealing. Also studying the electrical properties together with the optical properties revealed that the band gap 

of the layer has decreased from 2.30 to 2.10 eV as a result of band tail formation due to sulfur vacancies.  

Keywords: Cadmium sulphide, chemical bath deposition, annealing, band tail.  

 

 حسين عشقی، یفکر لوفرين

 شاهرود، شاهرود یدانشگاه صنعت ك،یزيدانشکده ف
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 مقدمه

ی یکای از مهمتارین نيمرسااناها (CdS) سولفيد کاادميم

 eV 2 مستقيم در حدود گاف نواریپهنای  با II-VI  گروه

گااف ناواری  پهناای دليالباه  CdS .در دمای اتاق اسات

، قيمات پاایين و همیناين باه شيميایی متوسط، پایداری

های ناوری و الکتروناوری، کااربرد  دارا بودن ویژگیدليل 

طراحاای، تهيااه و ساااات ادواک اپتيکاای و  زیااادی در

توان به  از مهمترین این ادواک می. [1] الکترواپتيکی دارد

 [،3]گااازی های حسااگر[، 2] هااای اورشاايدی ساالو 

هاای  روش. اشااره کاردترانزیستورهای نيمرساانا و یياره 

وجود دارد کاه از  CdS الیه های نازک مختلفی برای تهيه

ژ ، الیاه نشاانی حماام -تاوان باه سالمهمترین آنها می

، پااایروليز تبخياار گرمااایی، اساا ری ،(CBD) شاايميایی

در بين این روش [ اشاره نمود. 4] Rf کندوپاش با فرکانس

هاای  شيميایی به دليل مزیات روش الیه نشانی حمام ها،

ساادگی فرایناد سااات، عادم نيااز باه گوناگون از جمله: 

کنتار   تجهيزاک و شرایط ااص مانند ااء،، ساهولت در

بر فرایند ساات و پایين بودن دمای الیه  پارامترهای موثر

نشانی که موجب کاهش انرژی مصرفی و آسايب نرسايدن 

توجه محققين را به اود جلاب کارده  ،شودبه زیرالیه می

 [. 5و  2، 1است ]

باه  را ساولفيد کاادميم الیاه ناازکدر این تحقيق ما      

شيشااه تهيااه و حمااام شاايميایی باار روی زیرالیااه  روش

و اواص فيزیکی آنها را باهم مقایسه کارده  بازپخت نموده

 ایم.

 

 جزئیات کارهای آزمایشگاهی

بر روی زیرالیه شيشه به روش حماام  CdS الیه های نازک

شيميایی الیه نشانی شدند. قبل از الیه نشانی ابتدا زیرالیه 

شستشاو داده شاده و در بشار حااوی  ها باا آب و صاابون

استون و آب مقطار در دساتگاه آلتراساونيك قارار اتانو ، 

 mMاساتاک کاادميم  ml 25 گرفتند. محلو  آبای شاامل
O(از پاودر  با استفاده 4/2

2
H2·2COO)3Cd(CH( ،ml 25 

( mM 6تيوره 
2

NCSNH
2

H(،  وml25  آمونيوم)OH4NH( 

برای تهيه الیه های نازک سولفيد کاادميم اساتفاده شاده 

و باه  pH=11 و Co60دمای  است. زیرالیه های شيشه در

 ساعت در محلو  فوق به طور عمودی یوطاه ور 5/2مدک 
بوده اند. انتظار می رود فرآیناد تشاکيل الیاه ناازک طای 

 [:7واکنش های زیر صورک گيرد ]
 

Cd(NH3)4
+2→Cd+2+4NH3                                                        (1)                                                             

SC(NH2)2+2OH-→S-2+CH2N2+2H2O                  (2)                      

Cd+2+S-2→ CdS                                                    (3)                                                
 

بازپخت نمونه ی اولياه  در این تحقيق به بررسی تاثير     

(0S) در دمای Co 400 در محيط هاوا به مدک یك ساعت 

 ( پردااته ایم.400Sی )نمونه

برای شناات مورفولوژی سطح نموناه هاا از دساتگاه      

FESEM   مدS.4160  اساتفاده شاده اسات. باه منظاور

توساط دساتگاه  Xمشخصه یابی نمونه ها از پاراش پرتاو 

Bruker –D&Advance  بسته به ااط طيفای واαKCu  باا

 10-70در گساتره  θ2و زاویاه  nm 15406/0طو  ماو  

درجه و برای سنجش طيف های عبور و جذب نوری نمونه 

از دسااتگاه  nm 1100-300هااا در گسااتره طااو  مااوجی 

اساتفاده   UV.Vis.,Shimadzo – 1800اسا کتروفوتومتر

 کرده ایم. 
 

 نتایج و بحث 

 ولوژی سطحالف( مورف

الیه های مورد بررسای را نشاان  FESEMتصاویر  1شکل 

  می دهد.

 
در دو  از باال نمونه های مورد بررسی FESEM: تصاویر 1شکل 

را نمونه ها مقطع عرضی  ضميمه، تصاویر .nm 500و  mµ 1مقياس 

  .نشان می دهند
 

انه هاایی این تصاویر نشانگر آن است که سطح الیه ها از د

کوچکتر می باشد به طوری کاه دانه هایی -ریزاز متشکل 

به ترتياب در حادود  400S و 0Sابعاد دانه ها در نمونه های 

بار اثار  ایان افازایش انادازه داناه هاا .است nm 55و  45

 .[9و  8] مطابقات دارد بازپخت با گزارش دیگار محققاين

 تصااویر مقطاع عرضای حااکی از آن اسات کاه همینين
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نداشاته و مقادار  ها الیه ضخامتبازپخت تاثير چندانی بر 

  می باشد. nm 500آن در حدود 
 

  ب( خواص ساختاری

برای بررسی ویژگی های سااتاری نموناه هاا از الگوهاای 

 XRDطياف  2استفاده شاده اسات. شاکل  Xپراش پرتو 

 نمونه های رشد یافته را نشان می دهد. 

2 (degree)

10 20 30 40 50 60 70
In

te
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(112)

 
 ت بررسی.نمونه های تح  XRD: طيف2شکل 

 
ه تازه آن است نمون نشانگرالگوها  نیبدست آمده از ا جینتا

باا  است، کاه مشاابهسااتار آمورف  یدارا( 0Sرشد یافته )

که به همين روش در دمای پاایين رشاد داده  [6] گزارش

اده هاای د( 400Sشده اند می باشاد. اماا پاس از بازپخات )

لاوری بالگوی پراش نشان دهنده شکل گيری سااتار بس 

در فاز هگزاگونا  است که شامل قله هایی متعلاق باه فااز 

CdS ( 112( و )101)(، 002) (،100)صافحاک  .باشادمی

 o038/24 ،o450/62 موقعيت زاویه ای به ترتيب مربوط به

،o218/28  وo798/15 [ مطابقت 9که با گزارش ] باشدمی

 دارد. 

ه برای بررسی دقيق تر ااواص ساااتاری باه محاساب     

( ε) ( و کرنش بلوریδ(، چگالی در رفتگی)Dاندازه بلورک)

 :[7]با توجه به روابط زیر پردااته ایم 400Sدر نمونه 
 

(4                             )        0.9 / CosD    

(5                                                 )21/ D  

(6   )                                            
4 tan





 

پهناا  تمام βزاویه براگ،  X ،θ پرتوطو  مو   λآن  که در

 بيشينه می باشد. نيمه شدک در
وابسته به  ،400Sنمونه  مشخصاک سااتاری محاسبه شده :1جدو  

  (.100قله )

 
 

 ج( خواص الکتریکی

ولتاژ نمونه های رشد داده -نمودار تغييراک جریان 3شکل 

ایان نتاایج گویاای آن اسات کاه  شده را نشان می دهاد.

 بيشاترین مقاداراز  0S لکتریکی ساطحی نموناهمقاومت ا

(.sqΩ/M 16)  040و نموناهS از کمتارین مقادار (.sqΩ/M 

وردار است. این تغييراک می تواند گویای تفااوک برا (2/0

 در نمونه هاا ناشای از تاراکم ای بار آزاددر تراکم حامل ه

)عمادتا تهای  ترازهای ناکاملی های شابه بخشانده تاتای

سانتز شاده در نزدیکای لباه ناوار  در الیه جاهای گوگرد(

  .[10] باشد رسانش در این الیه ها

Volt (V)
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A
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عاد از ولتاژ در نموناه سانتز شاده، قبال و ب-: مشخصه جریان3شکل 

تصویر ضميمه داده های بدسات آماده را در باازه ی جریاان  بازپخت.

 را نشان می دهد.  -Aμ 4/0تا  4/0
 

 ( خواص اپتیکید

مورد بررسی  اپتيکی الیه های و جذب طيف عبور 4 شکل

 nm) کمتارین ضاخامت، باا 0Sنموناه  را نشان مای دهاد.

نوری و همینين کمتارین جاذب بيشترین عبور  ، از(490

این تغييراک می تواند متااثر از براوردار می باشد. يکی اپت

 مياازانافاازایش تغييااراک ضااریب شکساات ماااده باار اثاار 

بازپخت و همینين جذب  پس ازرسانندگی الکتریکی الیه 

 باشد.  ایجاد شده حامل های آزاد

مای تاوان  (a)ای طياف جاذب با اساتفاده از داده ها     

( a/lα 2.304= ) ه:( نمونه را به کمك رابطαضریب جذب )

ضخامت الیه اسات بدسات آورد. آنگااه بارای  lکه در آن 

بار اسااس رابطاه  (gE)تعيين بزرگی گاف نواری مساتقيم 

تاک:    
gEhvAhv 

2
  و با رسم منحنای 2hv 
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در ناحياه  و تعيين محل برونياابی داده هاا hvبر حسب 

عمال کارد  0با محور افقی باه ازای  نرژی های باالا

نشانگر آن اسات کاه مقادار  (. نتایج بدست آمده5)شکل 

)باا  eV 10/2و  30/2برابار  نمونه هاا بترتياب گاف نواری

  ( می باشد.eV 02/0دقت 

 
 : طيف های عبور و جذب اپتيکی در نمونه های مورد بررسی.4شکل 

h (eV)

1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

(
h


)2
 (

eV
/c

m
)2

0

1e+12

2e+12

3e+12

4e+12

S
0
 : Eg=2.30 eV

S
400

 : Eg=2.10 eV

 
بر حسب انرژی فوتون ها در نمونه   )υhα(2 : )الف( تغييراک5شکل 

  های مورد بررسی.
 

پاس از  مستقيم نموناه چنانیه پيداست مقدار گاف نواری

کاهش یافتاه اسات.  eV 2/0به مقداری در حدود بازپخت 

 یافازایش پهناای دنبالاه ناوار این تغييراک بخوبی بر پایه

ترازهااای شاابه بخشاانده وابسااته بااه تهيجاهااای گااوگرد 

مطابقت دارد،  نمونه هاولتاژ -جریانداده های مستخر  از 

جاهاای گاوگرد  تهای ميازان با کمترین 0Sبه طوری که 

دارای بيشاترین  (ساطحی بيشترین مقاوماتنمونه ی با )

جاهااای گااوگرد  بااا بيشااترین تهاای 400Sگاااف نااواری و 

دارای کمترین گاف نواری مای  (سطحی )کمترین مقاومت

 .باشد

 نتیجه گیری

را بار روی  CdSما در این تحقيق الیاه هاای نانوساااتار 

به روش حمام شايميایی الیاه نشاانی و در  زیرالیه شيشه

بازپخت ، در محيط هوا به مدک یك ساعت Co 400دمای 

نشانگر شکل گيری ناانوتراک باه  FESEM تصاویر. یمکرد

که پس از بازپخت اندازه دانه هاا  ودهروی سطح نمونه ها ب

بياانگر هاا نموناه  XRDیافته اسات. طياف هاای افزایش 

ساااااتار  و( 0S) اولياااه ی ساااااتار آماااورف در نموناااه

 اساات.( 400Sی بازپخاات شااده ) نمونااه هگزاگونااا  در

گاف نواری مستقيم نمونه ها با توجه باه  کاهشی تغييراک

نشاانگر کاه  ،تااژول-نتایج بدست آمده از داده های جریان

وابسته به نواقص بلوری ناشای  پهنای دنباله نواری افزایش

  از تهی جاهای گوگرد در الیه است، مطابقت دارد. 
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 FESEM. تصهاویر به روش حمام شیمیایی تهیهه شهدند ITOو  شیشه روی زیرالیهبر  مس دسولفیهای نازک تحقیق الیه نیدر ا -چکیده 

یافتهه اسه .  یهرتغی nm  150تها 80از نشانگر تاثیر زیر الیه بر موفولوژی و تغییر اندازه ریز دانه ها بوده به طوری که ابعاد میانگین آنهها 

دههد  ینشان مه یکیخواص اپت لیتحلگر ساختار آمورف در هر دو الیه اس . بیان XRDمشخصه یابی ساختاری آنها حاصل از طیف نگاری 

 تغییر کرده اند. ev 01/2به 11/2د ، به ترتیب، از حدوکوانتومی  یمحدود ریها تح  تاث هیال یکیاپت یکه گاف نوار

 ،  ITOزیرالیه شيشه و . . CBD)) رسوب گذاری حمام شيمياییمس،  الیه نازک ، سولفيد -کليد واژه

A study on the effect of substrate on morphology, structural and 
optical properties of nanostructured CuS thin films prepared by 

chemical bath deposition (CBD) method 
Mitra Mostakhdemin , Hosein Eshghi . 

Department of Physics, Shahrood University of technology, Shahrood, Iran. 

In this study, copper sulphide (CuS) thin layers are deposited on glass and ITO substrates by chemical bath 
deposition technique. The FESEM images indicated the effect of substrate on morphology and variation of nano-
grain sizes so that their average sizes are changed from 80 to 150 nm, respectively. The structural 
characterization using XRD spectra showed an amorphous structure in both samples. Analysis of optical 
properties revealed that the optical band gaps of the layers are changed from about 2.11 to 2.01 eV, as a result 
of quantum confined effect, respectively.  

Keywords: Thin Layers , Copper Sulphide, Chemical Bath Deposition (CBD) , Glass And ITO Substrates . 

 

های نازک الیهخواص ساختاری و اپتیکی  مورفولوژی، برالیه زیر تاثیر بررسی

 میایییگذاری حمام شتهیه شده به روش رسوب (CuS)مس  سولفیدنانوساختار 

(CBD) 

 ،عشقیحسين ،  ميترا مستخدمين

 ه صنعتی شاهرود ، شاهرودفيزیك دانشگا دانشکده
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 مقدمه -1

مکی  Pنيمرسکانای نکو   یکك مکاده ( CuS) مس سولفيد 

ربردهای گوناگون از قبيل کنتکر  کننکده و در کا باشد که

رسکانش و -جاذب نور خورشيد، کاتاليست، پوشش الکتکرو

همچنين به عنوان حسگر گازی مورد استفاده قرار گرفتکه 

 یاتکا  دارا یمس در دما ديسولف یها هیال[. 2و  1] است

از مکس  یدو حالکت ننک نيدر محکدوده بک داریکپنج فاز پا

S2Cu   2و کمبککود مککسCuS پککنج فککاز  نیککاقککا اسککت. او

 تيکجنی(، داS1.75Cu) تيک(، آنالCuS) تيککوول عبارتند از:

(S1.8Cuد ،)تيککجورلی (S1.95Cuو کالکسکک )تي)S2Cu( [3 و

تکابا پکارامتر  تواندیفاز ها م نیاز ا كیهر یريشکل گ .[4

روش  ه،یکرالینکو  ز ،ینشکان هیال یدما ريمختلف نظ یها

 نیا هيته یبرا. باشد ینشانهیال یپارامتر ها ریسا ایرشد و 

[، 1] زيرولیپکا یاسکرر ريکنظ یاريبس یها كيماده از تکن

[، 6بخکار ] ییايميشک ی[، رسکوب دهک5] ییايميحمام شک

روش  انيم نی[ و... استفاده شده است. در ا7] دروترما يه

بکودن  نیيو پکا یتکنولوژ یسادگ ليبه دل ییايميحمام ش

 . برخوردار است یارياز توجه بس نهیهز

نازک سولفيد مس را بکه روش  یها هیما در این تحقيق ال

 هيکته ITOو شکهيش یهکا هیرالیز یبر رو ییايميحمام ش

 یآن هکا مکورد بررسک یککيو اپت ینموده و خواص ساختار

 .میقرار داده ا

 روش انجام آزمایش -2

به  ITOو  شهيش ی هیرالیز یبر رو CuS نازک یها هیال

 هیقبل از ال شدند. ینشان هیال ییايميروش حمام ش

ها با آب و صابون شستشو داده شده و  هیرالیابتدا ز ،ینشان

 كياستون و آب مقطر در دستگاه آلتراسون یدر بشر حاو

مس  دیکلر ml 10 شامل یقرار گرفتند. محلو  آب

(CuCl2.2H2O) ، ml 5 نياتانو  آم یتر ،ml 16 

 ورهيت ml 6 د،يدروکسيه میسد ml 10 ، (NH3) اکيآمون

 هيته یآب مقطر برا ml 53و  ، (SC(NH2)2)موالر  1

اتا  با  یها در دما هیرالیاستفاده شد. زمحلو  مورد نظر 

pH=10.1 ساعت در محلو  فو  به طور  4 به مدت

   ند.نوطه ور بود یعمود

)بکه  ITOو  یمعمکول شهيو ش یها هیرالیز قيتحق نیا در

مکورد  رير متغ( به عنوان پارامتS2و  S1 ینمونه ها بيترت

سکط   یشناخت مورفولکوژ یبرا .مطالعه قرار گرفته است

اسکتفاده شکده  S.4160مد   FESEMنمونه ها از دستگاه 

 Xنمونه هکا از پکراش پرتکو  یابیاست. به منظور مشخصه 

وابسکته بکه خکط  D&Advance – Brukerتوسط دستگاه 

ی پراش  هیو زاو nm 15406/0 با طو  موج CuKα یفيط

 یهکا فيسنجش ط یبرا و درجه 10-80گستره  در براگ

 nm ینمونه ها در گسکتره طکو  مکوج ینور جذبعبور و 

ر از دسککککککککککتگاه اسککککککککککرکتروفوتومت 1100-300

UV.Vis.,Shimadzo – 1800  بککه منظککور . شککداسککتفاده

مشخصه یابی ساختاری نمونه ها از طيکف سکنجی رامکان 

 با طو  موج پرتوی تحریك کننده uRaman-532-Ciمد  

nm 532  . استفاده شد 

 نتایج و بحث -3

 مورفولوژی سطح -1-3

 
تکازه رشکد  سولفيد مکسهای نازک از الیه FESEMتصاویر : 1 شکل

 .ITOشيشه و  های الیهبر روی زیر یافته

را  یمکورد بررسک یها یها هیال FESEM ریتصاو 1شکل 

 هیکنشانگر آن است که سط  ال ریتصاو نیدهد. ا ینشان م

 یشده انکد بکه طکور ليتشک یاد نانو متربا ابع یها از ذرات

در  بيکاندازه دانکه هکا بکه ترت S2 و S1 یکه در نمونه ها

 یدانکه هکا-ابعکاد ریکزاسکت.  .است nm150و  80حدود 

و در  nm 20 حککدوددر  S1نمونککه آنهککا در  رمجموعککهیز

-زیابعاد ر شیافزاعلت  است. nm 40در حدود  S2نمونه 

 كیکاز وجکود  یناشک توانکد یمک S2 یدانه ها در نمونکه 

با  شهيش هیرالیبا ز سهینمونه در مقا نیدر ا نیبلور هیرالیز

همانطور که محققين مشاهده کردند  ساختار آمورف باشد.

بيشتر از ابعکاد زیکر  ITOابعاد ریز دانه ها بر روی زیر الیه 

چنانچککه  نیککعککهوه بککر ا[. 8الیککه شيشککه ای مککی باشککد ]

در  یشتريب یل و زبراز تخلخ S2 ینمونه   سط داستيپ

هکا در  یناصکاف نیکاسکت. ابرخکوردار  S1با نمونه  سهیمقا

نمونکه هکا  "یککيخواص اپت"چنانچه در بخش  ه،یال  سط

نکور و  یتواند در پراکندگ یمورد بحث قرار گرفته است، م
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  گذار باشد. ريها تاث هیعبور نور از ال زانيم جهيدر نت

 خواص ساختاری -2-3

 یهکا نمونه ها از الگکو یاختارس یها یژگیو یبررس یبرا

اسکتفاده شکده اسکت. و طيف سنجی رامکان  Xپرتو پراش 

 یرا نشکان مک افتکهینمونه های رشد  XRDطيف  2شکل 

 دهد .
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 یبکر رو افتکهیمس تکازه رشکد  ديسولف یهاهیال XRD في: ط2ل شک

 ITOو  شهيش هیالریز

 هاز آن اسکت ککه نک یحاک فيط نیابدست آمده از  جینتا

، (S1)نمونکه  شکهيش یشده بر رو یرسوب گذارها الیه تن

آمکورف برخکوردار از سکاختار  زين S2ه نمون نيهمچن هبلک

الزم به ذکر است ککه قلکه هکای تشککيل شکده باشد.  یم

 بکا فکاز ITO هیرالیز همنتسب ب یقله هاهمگی متعلق به 

 هیکمکورف از الآ زفکا یريکاسکت. شککل گمکعبکی  نیبلور

 طیشکرا از یناشک دتوانک یدو نمونه مک نیدر ا مس ديسولف

در  (C 25°) محلکو  نیيپکا یدمکا ژهیکو بکه و ینشان هیال

 .باشد ییايميشحمام 

نه های رشکد یافتکه را نشکان مکی طيف رامان نمو 3شکل 

. با استفاده از طيف سنجی رامکان مکی تکوان ویژگکی دهد

 را بررسی کرد . های ساختاری نمونه های مورد نظر 
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طيف رامان الیه های سولفيد مس یر روی زیرالیه شيشه و  3شکل 
ITO. 

به دست آمده از این طيف حاکی از آن است که یك نتایج 

)زیرالیه  2Sنمونه ی برای  cm 447-1تيز و قوی در  قله

ITO  ) 1و در-cm 468 1 برای نمونه یS رالیه شيشه )زی

اند ناشی از ارتعاشات مشاهده می شود که می توای ( 

به  باال یفرکانس هيدر ناح S2در نمونه  زيقله ت شبکه باشد.

[ . 9شود ] یشناخته م 2S یها ونیاز  S-S ونديعنوان پ

 ليکه پتانس یباشد وقت ینالب سط  م یژگیو S-S ونديپ

 یم ليتشک تيکوول CuS ابدی یم شیافزا هيناح نیدر ا

دهد که  ینشان م نيهمچن S1در نمونه  زيشود . قله ت

 [ .10] هم تراز شده اند یدوره ا هیشبکه در آرا یاتم ها

 خواص اپتیکی -3-3

طيف عبور اپتيکی الیه های مورد بررسی را نشان  4شکل 

می دهد. الزم به ذکر است ککه در اسکتخراج طيکف هکای 

دستگاه  در نمونه ی شاهد S2نوری تهيه شده برای نمونه 

وده اوليکه بکITO ، نمونکه ی هماننکدی از اسرکتروفوتومتر

نتایج به دست آمده نشانگر آن است که ميزان عبکور است. 

ککاهش  S1در مقایسه با نمونه ی S2 اپتيکی در نمونه ی 

پيدا ککرده اسکت، ایکن تغييکرات همکانطور ککه در بخکش 

 نمونه ها اشاره شد می تواند ناشکی از "مورفولوژی سط "

پراکندگی بيشتر فوتون ها بر اثر تخلخل بيشکتر در نمونکه 

در نمونکه  ITOالیه نشانی شده بر اثر حضور الیه بس بلور 

در مقایسه بکا الیکه رسکوب گکذاری شکده بکر روی  S2ی 

 ( باشد. S1شيشه )نمونه 
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 یمکس بکر رو ديسکولف یهکا هیکال یکياپت عبور فينمودار ط 4شکل  

 ITOو  شهيش هیرالیز

ه هکای مکورد بررسکی را طيف جذب اپتيککی الیک 5شکل 

با استفاده از طيف جذب الیه ها می تکوان  نشان می دهد.

نمونکه  در اینEg برای تعيين بزرگی گاف نواری مستقيم 

بکر  )νhα(2بکا رسکم منحنکی  هکاک ها بر اساس رابطه ی

ها در ناحيه انرژی باال بکا محکور برونيابی دادهو  hحسب 
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ضکریب  αدر ایکن عبکارت  عمل ککرد. α=0افقی به ازای 

ایکن ن هکای فکرودی مکی باشکد. انرژی فوتکو hν و ،جذب

 نشان داده شده است.  6تحليل در شکل 
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بکر روی اپتيکی الیه هکای سکولفيد مکس  جذبنمودار طيف  5شکل 

 .ITOزیرالیه شيشه و 

نمونکه هکا بکا  ميمسکتق یمقدار گاف نوار داستيچنانچه پ

در نمونکه  eV  11/2و از حکدود افتهی رييتغ هیرالیز رييتغ

S1 به حدودeV  01/2  در نمونهS2 اسکت.  افتکهتنکز  ی

 ليتشکک یدانه هکا-زیابعاد ر رييبا توجه به تغ راتييتغ نیا

از اثر انکدازه  یتواند ناش یممورد بحث  یهاشده در نمونه 

(size effect )نیدر ا یکوانتوم تیموسوم به اثر محدود 

هر چکه ابعکاد بنابر گزارش تانور و همکاران نمونه ها باشد. 

 کوچکتر باشکد گکاف ی نيمرسانا نمونه كیدانه ها در -زیر

اسکت ککه ابعکاد آنهکا  یاز نمونکه ا شکتريب موثر آن ینوار

  [.11] درشت تر باشند
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( بر حسب انکرژی فوتکون هکا در نمونکه هکای ʋhα)2تغييرات  6 شکل

 تحت بررسی. 

 نتیجه گیری -3

 یر رورا بک CuS ختارنانوسکا یهکا هیکال قيکتحق نیما در ا

 هیکال ییايميبه روش حمکام شک ITOهای شيشه و  هیرالیز

آن اسکت  از ینمونه ها حاک XRDطيف های . میردک یاننش

 هیرالیز رييورف بوده و تغساختار آم یکه هر دو نمونه دارا

نداشکته  د مکسيسکولف یها هیال بلوری بر ساختار یريتاث

 دارنمونه ها نشان داد که مقک ینور یداده ها لياست. تحل

قکرار گرفتکه بکه  هیکرالیز  نکو ريآنها تحت تکاث یگاف نوار

 ینکه هکادا-زیکر یو بزرگک یلکوژمورفو رييتغ که با یطور

 تیمحکدود رينمونه ها تحت تکاث یشده، گاف انرژ ليتشک

 است.  افتهی رييتغ یکوانتوم
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ساتند  در ههای غباری اطرافشاان خلیج فارس و دریای عمان به عنوان یک منطقه بزرگ آبی اغلب تحت تاثیر چشمه –ه چکید

-گیاریازهو تحلیل اناد های غباری بر فراز این منطقه از تعدادی پارامتر با استفاده از تجزیهاین تحقیق، به منظور بررسی طوفان

فرات، شابه  وهای اصلی غبار اطراف این منطقه عبارتند از: حوضه دجله است  چشمه استفاده شده، CALIOPفضایی  های لیدار

صالی نوان منااب  اعبیابان تار در شبه قاره هند و همچنین دریاچه هامون به تان و پاکستان، جزیره عربستان، حوضه های افغانس

کنش انتگرال ضررب  سرپ سررا(، PDR) ستونی ذراتمیانگین نسبت واقطبش ها شامل گرد و غبار در حوضه سیستان  مجموعه داده

مبر الای دساا 2006(  بر روی منطقه ماورد مطالعاه در باازه نو ان AOD) عمق استیکی ستونی هواوبزها( و IABستونی ) میراشده

رخ پتامبر هاای ماه و ساافزایش غبار بر روی دریای عمان و عرب در مااهدهد که ماهانه نشان می AODباشد  متوسط می 2015

ان اثراتای از نیاز باه عناو IABتغییرات شود  دهد که عمدتا به افزایش طوفان گرد و غبار ناشی از حوضه سیستان مروبط میمی

این  شود  درمی تعبیرخشک شدن فصلی دریاچه هامون و باد شمالی لوار بر روی دریاهای عمان و عرب در بازه نو ن تا سپتامبر 

 تخراج شده است اس NCEP/NCAR تحلیل هایهوا، الگوی باد از های تحقیق برای ردیابی توده

 
 پراکنش، لیدار، گرد و غبار  ، اپتیک جو، پسهواویز -کلید وانه

Assessment dust events over the Persian Gulf and the Oman Sea using 

measurements of CALIOP space lidar  

Farizeh Bayat, Hamid. R. Khalesifard 

Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, No. 444 Prof. Sobouti Blvd., Zanjan 

4513766731, Iran. 

Abstract- The Persian Gulf and the Oman Sea as a large water region are mostly influenced by the surrounding 

dust sources. In this study some parameters by using analysis of CALIOP lidar measurements in order to survey dust storms 

over this region are used. Main sources of dust around this wide region are the Tigris and Euphrates Basin, the Arabian 

Peninsula, Afghanistan and Pakistan Basin and even Thar desert in Indian Subcontinent as well as Hamoun lake as major 

sources of dust in Sistan Basin. The dataset includes columnar averaged particulate depolarization ratio (PDR), column 

integrated attenuated backscatter (IAB) and column aerosol optical depth (AOD) over studied zone during June 2006 to 

December 2015. Monthly mean AOD reveals that high aerosol loading arise over Oman and Arabian Seas during May to 

September which is mostly attributed to enhanced dust storms originated from the Sistan Basin. Variations of IAB are also 

interpreted as effect of the seasonal drying of the Hamoun lake and northerly Levar wind on the Oman and Arabian Seas 

during June to September. In this survey wind pattern to track the air masses has been extracted with NCEP/NCAR reanalysis. 

Keywords: aerosol, atmospheric optics, backscattering, lidar, dust.  

-یریگازهارزبابی روبدادهای غباری بر فراز خلیج فارس و دربای عمان با استفاده از اند

  CALIOP های لیدار فضابی

 فردفریضه بیات، حمیدرضا خالصی

 ، 4513766731 ،زنجان، 444پالک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی، دانشکده فیزیک، 

  ایران

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

490 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه -1

کشور ایران به دلیل قارار گارفتن بار روی کمربناد غبااری، در 

حوضاه  : از جملاه ،قرار داردهای غباری مهمی مجاورت چشمه

در سامت غارب و شابه جزیاره  دجله و فرات در کشاور عارا 

ایان ناواحی   [2و  1]عربستان در سمت جنوب و جنوب غربای

نوب شرقی های اصلی غبار در خاورمیانه و آسیای جچشمه جزء

 لاب،و اغ هستند که در بازه زمانی بهار و تابستان بسیار فعالناد

 و 2دهند ]قرار میخود دریاهای عمان و عرب را تحت تاثیر جو 

3  ] 

اغلب جاو دریاهاای عماان و که های مهم غباری از چشمه

-مای اقیانوس هند را تحت تااثیر خاود قارار عرب و حتی

نطقه سیستان در مارز های فصلی واق  در مدریاچهد، نده

دریاچه هاامون ها ترین آنفغانستان هستند که مهما-ایران

 مهام دیگار ایان اسات کاهنکته   [4] است در شر  ایران

، جناوب افغانساتان و غارب ایاران جنوب و جنوب شار 

صاد و بیسات روزه » شامالی تحت تاثیر بادهاای پاکستان

 واساطاز ا   وزش این باد عمادتاْ[5و  2] هستند «سیستان

اتای را تواند تغییردارد و می ماه مه تا اواسط سپتامبر ادامه

  [ 2] ایجاد کندو عرب اقلیم دریای عمان  در

های اصلی غباری تاثیرگذار بار جاو دریاای از دیگر چشمه

دشت مارگو در منطقه سیساتان، توان به عمان و عرب می

بیابااان ریگسااتان در جنااوب افغانسااتان، دریاچااه خشااک 

اشااکل در غاارب پاکسااتان و همچنااین سااواحل هااامون م

 [ 6اکستان اشاره کرد ]پ-بیابانی مکران در مرز ایران

های غباری ذکر شده، منطقه کامال خشک عالوه بر چشمه

ر دوسیعی به نام بیابان تار در ایالت راجساتان هناد واقا  

اهی اوقات بر روی جو دریاهای گشمال شر  دریای عمان 

 در ایان راساتا مطالعاه [ 7د ]گاذارعمان و عرب  تاثیر مای

ذرات معلق جوی خلیج فارس و دریای عمان به عنوان یکای از 

 های غباری متعددمناطق وسی  آبی، به دلیل مجاورت با چشمه

 از اهمیت زیادی برخوردار است 

به دلیل اهمیت موضوع، این مطالعه را به برررسی غبار بار 

-گیاریفاده از اندازهفراز خلیج فارس و دریای عمان با است

( در باازه زماانی مااه CALIPSOهای مااهواره کالیپساو )

بادین ایام  اختصاا  داده 2015الی دسامبر  2006نو ن 

 منظور، پارامترهایی نظیر انتگارال ضاریب پاس پاراکنش

 2نسابت واقطابش ساتونی ذراتمیانگین ، (IAB) 1میراشده

(PDR) 3و عمق اپتیکی ستونی هواویزها (AOD) ول در طا

های ساط  دو مااهواره کالیپساو نانومتر از داده 532موج 

هاا و نحاوه در ادامه پس از معرفای دادهاند  استخراج شده

 محاسبات، به بحث در نتایج خواهیم پرداخت  

 ها و روش انجام محاسبات مجموعه داده -2

هاای رنگای به صاورت مساتطیل 1مطالعه شده در شکل ناحیه

این مطالعه فقط جاو خلایج فاارس و نشان داده شده است  در 

دریای عمان بررسی شده است  در این شکل همچنین مدارهای 

روز نشاان داده شاده  16عبوری کالیپسو در این منطقاه طای 

، AODهای غباری در ایان منطقاه، است  برای بررسی فعالیت

PDR  وIAB  های ساط  دو نانومتر از داده 532در طول موج

 5km aerosolهاای و مجموعه داده 3نن ماهواره کالیپسو، ور

profile  انتخااب  2015الی دسامبر  2006در بازه زمانی نو ن

 اند شده

کاه باه هار کادام از پارامترهاای ماذکور، یاک مقادار برای آن

مشخص اختصا  داده شود، میانگین همان پارامتر مرباو  باه 

 در اینها محاسبه شده است  گذرهای عبوری واق  در مستطیل

ر اند  نکتاه دیگار دبات فقط هواویزها در نظر گرفته شدهسامح

انجام محاسبات، در نظر گرفتن مقدار صاحی  و عادم قطعیات 

پارامترهاساات  در آخاارین مرحلااه از محاساابات، میااانگین 

پارامترهای مذکور منسوب به هر مساتطیل رنگای باه صاورت 

 شده است  گزارشماهانه و ساالنه 

 

 1-5روزه کالیپسو، مستطیل های  16ی : گذرهای عبور1شکل 

 باشند مربو  به ناحیه مطالعه شده می

                                                           
1 Integrated Attenuated Backscatter coefficient  

2 Particulate Depolarization Ratio 
3 Aerosol Optical Depth 
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    نتابج -3

منااطق  IABتغییارات میاانگین ماهاناه طبق محاسبات، 

در این شکل نشان داده شده است   2مطالعه شده در شکل

و  4مناطق که رفتار این پارامتر در شود به وضوح دیده می

 ر با دیگر ناواحی متفااوتهای نو ن الی سپتامبطی ماه 5

 است 

بیشاترین نشان مای دهناد کاه  نیز AODتغییرات ماهانه 

 3و  2در ماه مه، در مناطق  1مقدار این پارامتر در منطقه 

-نو ن اتفاا  مای در ماه 5و  4در ماه جوالی و در مناطق 

منطقاه الگاوی تقریباا  پنجدر  PDRتغییرات ماهانه افتد  

 کند یکسانی را دنبال می

 
 منطقه در پنج IABمیانگین ماهانه : 2کل ش
 

اختالف الگوی رفتاری این پارامترهاا در منااطق مطالعاه شاده 

بار حساب  AODشاود کاه نماودار تر مشاهده میزمانی واض 

IAB ج، تغییاارات 3-الااف3 هااای(  شااکل3رساام شااود )شااکل

ماه -هاای فوریاهبارای مااه IABبار حساب  AODماهه چهار

(FMAMنو ن ،)-سپتامب( رJJASو اکتبر )-( نانویهONDJ را )

 مربو  به یک گذر عباوری 3هر نقطه در شکل  دهند نشان می

مربو  به یک گاذر عباوری کالیپسو در منطقه مورد نظر است  

ب به وضاوح نشاان 3کالیپسو در منطقه مورد نظر است  شکل 

در منااطق  IABو  AOD، هر دو پارامتر JJASدهد که در می

اند  افزایش ایان دو قابل توجهی افزایش داشته به صورت 5و  4

پارامتر دقیقا همزمان با بادهای صاد و بیسات روزه سیساتان و 

الگوی باد بر فاراز  [ 8خشکی ساالنه دریاچه هامون است ] دوره

رسام  4 دسات آماده در شاکلفالت ایران جهت تایید نتایج به

 4NCEP/NCARهاای تحلیالشده است که بارای رسام آن از 

الای  2006های هکتوپاسکال در بازه زمانی سال 700ر ارتفاع د

                                                           
4 National Centers for Environmental 

Prediction (NCEP) and the National Center for 

Atmospheric Research 

 استفاده شده است  2015

 

 

 

، الااف( IABباار حسااب  AODمیااانگین چهارماهااه : 3شااکل 

 نانویه -سپتامبر، ج( اکتبر-مه، ب( نو ن-فوریه

 بحث در نتابج  -4

، جاو خلایج فاارس و دریاهاای مادهدسات آطبق نتایج به

هاای رویدادهای غباری در فصالعمان و عرب تحت تاثیر 

  بهار و تابستان هستند 

بیشاتر  1دهد که منطقهالگوی باد در فالت ایران نشان می

تحت تاثیر غبارهایی است که از سمت جلگه دجله و فرات 

اکثارا از غبارهاای  3و  2آیند، در صورتی کاه منااطق می

 پذیرند  شبه جزیره عربستان تاثیر می

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Centers_for_Environmental_Prediction
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Centers_for_Environmental_Prediction
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Centers_for_Environmental_Prediction
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Atmospheric_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Atmospheric_Research
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 700انگین چهارماهااه الگااوی باااد در ارتفاااع میاا: 4شااکل 

باا  2015الای  2006هاای هکتوپاسکالی فالت ایران طی ساال

-مه، ب( نو ن-الف( فوریه، NCEP/NCAR هایاستفاده از تحلیل

 نانویه -سپتامبر، ج( اکتبر

 

مورد توجه قرار گرفتاه ای که در این مطالعه بیشتر منطقه

 ج4 گااهی باه شاکلباشاد  باا نمای 5و  4است، منااطق 

هاای غبااری تحت تاثیر طوفاان یابیم که این مناطقدرمی

-های نو ن الی سپتامبر است  این طوفاانشدیدی طی ماه

های غباری دقیقا همزمان باا بادهاای صاد و بیسات روزه 

(  باه عباارت دیگار، ایان بااد ب5 سیستان هستند )شکل

بلند شمالی قوی، گرد و غبار بستر دریاچه فصلی هامون را 

کند و به سمت جناوب شار  ایاران، غارب پاکساتان، می

ای اوقااات بااه ساامت دریاهااای عمااان و عاارب و در پاااره

 کند  اقیانوس هند نیز حمل می

و به ویژه کالیپسو  های ماهوارهگیریبا توجه به اندازه

تواند یابیم که این پارامتر به خوبی میمیدر IAB مقدار

ره عربستان را از گرد و غبار گرد و غبار ناشی از شبه جزی

توان این پارامتر را دریاچه هامون متمایز کند  بنابراین می

یک ابزار قدرتمند جهت تشخیص ذرات غبار جو معرفی 

کرد به ویژه زمانی که این پارامتر بر حسب پارامترهای 

دیگری از جمله عمق اپتیکی و نسبت واقطبش ذرات در 

 نظر گرفته شود 

 سپاسگزاری

 NASAدانند که از مرکز تحقیقاتی ویسندگان بر خود الزم مین

 CALIPSOهااااااای ماااااااهواره باااااارای ارا ااااااه داده

(/http://eosweb.larc.nasa.gov ) مرکاااااااز آب و و

NOAA (/govhttp://www.esrl.noaa. )هواشناسااای 

 به جهت  امکان فراهم آوردن الگوهای باد تشکر کنند 
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Passive Q-Switching of a Diode-Side-Pumped Er-Yb:Glass Laser with a   

Co2+:MgAl2O4 Crystal as a Saturable Absorber 

Marziyeh Karmand, Gholamreza Honarasa, Amir Noferesti, and Mahdi Bahadoran  

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz 

 

 

 

ا یک بلور ب Yb:Glass-Erدیودی از پهلوی دمش  لیزر یکغیرفعال  Qکلیدزنی 

4O2:MgAl+2Co پذیر جاذب اشباععنوان به 

 مهدی بهادران و مرضیه کارمند، غالمرضا هنرآسا، امیر نوفرستی

 ه صنعتی شیراز، شیرازدانشگا ،فیزیك دانشکده

گزارش شده است.  4O2:MgAl+2Co با بلورشده  Qیدزنیکل Yb:Glass-Erیودی طراحی و ساخت یک لیزر دمش د مقاله، نیدر ا -چکیده 

برپاشده  استفاده شده است و براساس طراحی صورت گرفته یک چیدمان آزمایشگاهی LASCADافزار لیزر از نرماین برای طراحی 

به صورت تجربی  توا۲ حدود توان پمپ ورودیدر میلی ژول  15انرژی نانوثانیه و  ۳۰پهنای پالس ر با های لیزپالس نهایت،است. در 

 دست آمده است.به

 .لودمش از پهپذیر، جاذب اشباع، 4O2:MgAl+2Co ،  بلورYb:Glass-Er لیزر -کلید واژه

Abstract- In this paper, design and fabrication of a diode pumped Er-Yb:Glass laser Q-switched with Co2+:MgAl2O4 
crystals was reported. The LASCAD software was used for designing the laser and based on this design; a laboratory layout 

was set up. Finally, the laser pulses of duration 30 ns and energy 15 mJ at about 2 W of incident pump power was obtained 

experimentally. 

Keywords: Er-Yb:Glass laser,  Co2+:MgAl2O4 crystals, Saturable absorber, Side pumped. 

http://www.opsi.ir/
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 مقدمه -1

استفاده از  ایمن-تولید تابش چشمی هایکی از روش

عنوان های اربیم و ایتربیم بهیونشیشه آالییده شده با 

 Er-Yb:Glassحالت جامد  لیزر .]1[ است لیزر ماده فعال

ایمن بودن -چشم لیدلبهنانومتر امروزه  1۵40موج با طول

یع نظامی مورد توجه قرار کاربردهای مختلف در صناو 

 . است گرفته

اسنیتزر با ایجاد یك  تغییر ساده در اصول  ،196۵در سال 

عنوان آالینده های ایتربیم بهاولیه دمش و استفاده از یون

 شدموفق به لیزدهی از یك شیشه سیلیکا در دمای اتاق 

در سال  ،های المپیعلت نرخ تکرار باال در دمشبه. ]2[

اولین لیزر اربیم با دمش دیودی توسط هاتچنسون  1992

از  1999و برای اولین بار در سال  ]3[ گزارش شد

یابی لیزرهای اربیم کلیدزنی شده غیرفعال در فاصله

 .]4[ استفاده شد

ر برای اولین بار در ایران از بلودر این مقاله 

 4O2:MgAl+2Co عنوان کلید زن بهQ  یك لیزر در-Er

Yb:Glass  به منظور شده است. دمش دیودی استفاده

 LASCADافزار محیط نرم ساخت این لیزر، ابتدا در

سپس چیدمان مورد نیاز انجام شده، سازی شبیه

بررسی  تولید شدهلیزر آن برپا گردیده و  آزمایشگاهی

 شده است.

 

 Er-Yb:Glassلیزر  -۲

یك لیزر شبه سه ترازی  Er-Yb:Glassلیزر حالت جامد 

های یونتابش پمپ توسط جذب ضعیف به دلیل است. 

منظور رسیدن خاکی به یك یون نادر اضافه کردن، اربیم

همین علت . به]۵[بخش ضروری است به یك بهره رضایت

 اضافهعالوه بر یون اربیم، یون ایتربیم را در شیشه فسفاته 

 ترتیبشدگی اربیم و ایتربیم بهدرصد دوپ .شودمی

3mm/ions 1601×6/2  3وmm/ions 1801×1/2 درستند. ه 

فعال مورد نظر  بخشی از اطالعات مربوط به ماده 1جدول

 نمایش داده شده است.

 

 

 

 Er-Yb:Glass: اطالعات مربوط به بلور 1جدول

0007/0 ظرفیت گرمایی  

W/mmK 

  7/8×6-01 ضریب توان حرارتی
1/K 

 2N/mm67000 مدول االستیك

 ۵24/1 ضریب شکست

 24/0 نسبت پواسون

 

سیستم دمش در این نوع لیزرها به دو روش المپی و 

شود. استفاده از لیزر دیودها برای دمش دیودی انجام می

لیزرهای اربیوم اساسا باعث تقلیل اثرات گرمایی در 

شود. افزایش بازده لیزر، افزایش یمقایسه با دمش المپی م

از  ،ترتوان متوسط خروجی و طراحی سیستمی فشرده

دیگر مزایای دمش دیودی نسبت به دمش المپی است 

]6[. 

 

 سازی لیزرشبیه -۳

 30طول ای با میلهفعال  سازی یك مادهدر این شبیه

از یك طرف در معرض  مترمیلی 2/2تر و شعاع ممیلی

 پمپمیانگین با توان نانومتر  940یود ددمش عرضی لیزر 

 .ه استقرار گرفت وات 2 حدود

نحوی که در ادوات اپتیکی موجود در کاواک لیزر به

 نمایش داده شده است در کنار هم قرار گرفته اند. 1شکل

 

( 2( آینه پشتی، )1: چیدمان ادوات اپتیکی در کاواک لیزر، )1شکل 

( ۵یر، )ذپ( بلور جاذب اشباع4ار، )(: لیزر دیود سه ب3میله لیزری، )

  آینه خروجی

سازی طول کاواک لیزر با احتساب طول در این شبیه

متر در میلی 1۵0ادوات اپتیکی موجود در کاواک حدود 

سازی از یك بلور مکعبی در این شبیه. نظر گرفته شد

http://www.opsi.ir/
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4O2:MgAl+2Co عنوان کلیدزنبه Q 03/1 به ضخامت 

احی صورت گرفته، شعاع انحنای بر اساس طر استفاده شد.

و  نهایتبیترتیب برابر با آینه پشتی و جلویی لیزر به

در لیزرهایی با  در نظر گرفته شد.  مترمیلی 1۵00

آستانه تحمل انرژی بر کم بودن دلیل کلیدزنی غیرفعال به

استفاده از ، پذیرواحد سطح بلورهای جاذب اشباع

ضریب بازتابندگی بیشتر هایی با شعاع انحنا کمتر و آینه

سازی پس از وارد کردن تمام در این شبیه تر است.مطلوب

مربوط به و انجام محاسبات  LASCADافزار در نرمها داده

بررسی مشدد فعال پایداری  درون مادهعدسی حرارتی 

 مشدد. پس از حاصل شدن اطمینان از پایداری شد

در . گردید افزار انجاممحاسبات دینامیکی به کمك نرم

سازی لیزر مورد نظر با نتایج مهم حاصل از شبیه 2جدول

 نمایش داده شده است. LASCADافزار نرم

 Er-Yb:Glassبرای یك لیزر  سازی: نتایج حاصل از شبیه2جدول

 4O2:MgAl+2Co شده توسط Qزنی کلید

 64/29 (mWتوان خروجی میانگین )

 82/14 (mjانرژی پالس )

 6/26 (nsپهنای پالس )

 14/557 (KWتوان قله )

 

 پذیر میزانبلورهای جاذب اشباعدر  حائز اهمیتنکته 

است که با ضخامت بلور رابطه عکس درصد عبور اولیه 

در نظر  90سازی درصد عبور اولیه دارد. در این شبیه

 .ه شده استگرفت

 

 چیدمان آزمایشگاهی -۴

چیدمان آزمایشگاهی برپا  بر اساس شبیه سازی انجام شده

 دهد.از این چیدمان را نمایش می نمایی 2. شکلگردید

های قابل برای تنظیم بهتر چیدمان لیزر از نگهدارنده

استفاده شد. همچنین  Qها و کلید زن تنظیم برای آینه

به منظور ایمنی و مراقبت از چشم در این آزمایش باید 

 Er-Yb:Glassزر حتما از عینك مخصوص استفاده شود. لی

های ناشی نامند اما تابشایمن می -را یك نوع لیزر چشم

 رسانند.از دیود لیزر به چشم آسیب می

 
دمش  Er-Yb:Glass: نمایی از چیدمان آزمایشگاهی لیزر 2شکل

 غیرفعال Qدیودی از پهلو با استفاده از کلیدزن

پس از برپایی چیدمان ابتدا عملکرد لیزر را بدون قرار 

در این  بررسی کردیم و سعی شد Qدن بلور کلیدزندا

مقدار توان توان میانگین خروجی به بیشینه حالت 

دست یابیم. در این حالت بیشینه خروجی  خروجی لیزر

یکی از . بود واتمیلی 70 حدودلیزر گرفته شده 

پارامترهای مهم در عملکرد لیزرهای پالسی، پهنای پالس 

وان خروجی لیزر بر حسب نمودار ت 3در شکلپمپ است. 

)جریان تفاوت پمپ مپهنای پالس پمپ برای سه جریان 

 رسم شده است. اعمال شده به دیود لیزر( 
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: نمودار توان خروجی لیزر بدون بلور کلیدزن بر حسب پهنای 3شکل

 پالس پمپ

پس از اطمینان حاصل شدن از عملکرد بهینه لیزر در این 

همان طور  را به چیدمان افزودیم. Qایط بلور کلیدزنشر

سازی بیان کردیم توان میانگین دمش که در بخش شبیه

دیهی است که با ، بتنظیم شده است وات 2 حدود پمپ

 ، انرژیتوان به پالسی با پهنای کمترافزایش توان پمپ می

تر دست واگرایی کمتر و فاکتور کیفیت مناسب بیشتر،

مان مورد نظر با همین مقدار توان ورودی در چیدیافت. 

http://www.opsi.ir/
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ژول میلی 7/1۵ حدودانرژی خروجی مطلوب  توانستیم به

 .دست یابیمنانوثانیه  30و پهنای پالس 

شده بر حسب  Qتوان خروجی لیزر کلیدزنی  4در شکل

توان ورودی پمپ برای چهار آزمایش با شرایط کامال 

حاصل از  نتایج 3یکسان نمایش داده شده است. در جدول

 این آزمایش آمده است.

 

توان خروجی لیزر  توان خروجی لیزر کلیدزنی شده بر حسب: 4شکل

 دیود 

 : نتایج تجربی3جدول

 6/1 7/1 9۵/1 38/2  (Wتوان خروجی لیزر دیود )

 64/1۵ 6/28 4/31 8/36 (mWتوان خروجی لیزر )

 100 110 120 120 (Aجریان پمپ )

 ۵/2 ۵/2 ۵/2 3 (msپهنای پالس پمپ )

 31 4/31 30 3/31 (nsپهنای پالس لیزر )

 

در این آزمایش بازده اپتیکی لیزر در حالت بدون بلور 

 27ترتیب حدود کلیدزن و در حالت کلیدزنی شده به

 .گیری شددرصد اندازه 6/1درصد و 

 

 گیرینتیجه -5

دمش  Er-Yb:glassدر این مقاله یك لیزر حالت جامد 

شده توسط بلور  Qدیودی عرضی یك طرفه کلیدزنی 

در یك کاواک نوری  4O2:MgAl+2Coپذیر جاذب اشباع

فعال سازی مادهدر این شبیه شد. ساختهپایدار طراحی و

متر در نظر گرفتیم و با استفاده از میلی 30ای با طول میله

دیود لیزر سه بار در معرض دمش قرار دادیم. پس از 

چیدمان آزمایشگاهی  ،سازیقابل قبول شبیهدریافت نتایج 

این لیزر برپا شد. در چیدمان آزمایشگاهی برای رسیدن به 

ادوات را به شکل صحیح تنظیم و با دقت بهره مطلوب 

هایی بر صورت آسیبزیرا در غیر این  محور کردیم.هم

به هیچ نحو قابل  د کهمانبه جا می روی سطوح ادوات

 یست.جبران ن

ترتیب در پهنای فرسا بهبا انجام تنظیمات دقیق و طاقت

آمپر لیزر دیود  120و  ثانیهمیلی ۵/2پالس و جریان پمپ 

شده لیزر بر روی  Q اندازی شد و خروجی کلیدزنیراه

مشاهده شد. در این آزمایش پارامترهای زیادی  IRکارت 

ن به طور میانگیبر روی خروجی لیزر تأثیر گذارند اما به

ژول و پهنای پالس میلی 1۵انرژی کلیدزنی شده حدود 

 ای دست یافتیم.نانوثانیه با پروفایل تك قله 30
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-ختاردر دمای محیط است. نانو سا( MACE)کمک فلز های موثر ساخت تک الیه ضد بازتاب، سونش شیمیایی به یکی از روش –چکیده 

یر الیه روی ز بر های زمانی متفاوت و زمان سونش مختلفات نقره به روش غوطه وری در بازهنشانی نانو ذربا الیههای سیلیکونی 

   طیفی ساعت، در بازه 5ثانیه و مدت زمان سونش  40سطح متخلخل سیلیکون با زمان الیه نشانی  بازتاب اند.سیلیکون ساخته شده

دمای محیط، به ساختار تک دون تجهیزات پیشرفته در توان با هزینه کم و برسیده است. بنابراین می %1/2 به کمتر از نانومتر 400-5000

و   ازدهب برای افزایشهای خورشیدی های اپتیکی و یاختهکه در بسیاری از سامانه ،دست یافت در پهنای طیفی وسیعبازتاب الیه ضد

 کاربرد دارد. کارایی

 MACEهای خورشيدی، الیه ضد بازتاب، سطح متخلخل، یاخته -کليد واژه

 

 

Fabrication of single anti-reflection layer by introducing porous structure 

on silicon substrate by using chemical etching 

Parisa Hosseinizadeh, Fatemeh Malekmohammad, Mohammad Malekmohammad 

                                             Science faculty, Physics department, Esfahan University 

 

Abstract- Metal assisted chemical etching (MACE) method is an effective process for the fabrication of single 

anti-reflection layer at room temperature. Nanostructures on silicon substrate with different immersion coating 

time and different etching time have been fabricated. The reflection on porous surface with coating and etching 

time of 40s and 5h respectively, in spectral range of 400-5000 nanometer have been achieved lower than 2.1%. 

Therefore, the structure of single anti-reflection layer in wide spectral range can be obtained through low cost 

and without advanced equipment at room temperature, that is used in many optic systems and solar cells to 

increase efficiency and performance.   

Keywords: Anti-reflection layer, Porous surface, MACE, Solar cells 

    

 هببه روش متخلخل سازی  بر زیر الیه سیلیکونی پهن باند ساخت تک الیه ضد بازتاب

    وسیله سونش شیمیایی 

 محمد ملک محمد ،پریسا حسينی زاده، فاطمه ملک محمد 

 دانشگاه اصفهاندانشکده علوم، فيزیک،  گروه
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 مقدمه -1

ا همانهای اپتيک، بازتاب از سطوح الدر بسياری از سامانه

ای هشود. برای مثال یاختهباعث کاهش کارایی سامانه می

ه خورشيدی برای افزایش بازده و بهينه نمودن کارایی ب

تا بتوانند  سطوحی با حداقل بازتاب نيازمند هستند

های نور فرودی را جذب و به انرژی حداکثر فوتون

ه یز المعموال برای کاهش بازتاب ا لکتریکی تبدیل کنند.ا

ند . برای افزایش پهنای باکنندبازتاب استفاده میضد

ر ب، که عملکرد آنها ميتوان از چند الیه استفاده نمود

بهترین عملکرد  ولی ،های چارک موج استاساس الیه

اص و خبرای زاویه فرود و قطبش بازتاب، تنها های ضدالیه

 .[1و2چنين پهنای طيفی محدود رخ می دهد]هم

 های نانو ساختار توانستندهای اخير به کمک آرایهدر سال

بازتاب متخلخل در پهنای طيف وسيع، با ضد الیه تک

را جایگزین زاویه فرود زیاد و مستقل از قطبش نور فرودی 

 های مختلفیتکنيک [.3]کنند بازتاب معمولیهای ضدالیه

، ليتوگرافی تداخلی  1(RIEهای فعال)یون بامانند: سونش 

های کلوئيدی برای توليد نانو ساختار و ليتوگرافی

ها نيازمند تجهيزات گران اغلب آن ،بازتاب وجود داردضد

در  کار ها را برایآن که و عملکرد پيچيده است قيمت

[. در مقابل، روش سونش 4و 5کند]صنعت نامطلوب می

اقتصادی و  یک روش 2(ACEMشيميایی به کمک فلز )

تخلخل است. کارآمد برای توليد صنعتی تک الیه م

های های نانوسيم از ساختارهمچنين بر خالف آرایه

شکننده نيستند، بنابراین در سوزنی شکل تشکيل نشده و 

-خت و خشن فشار بيشتری را تحمل میهای سمحيط

در این  [.6د و طول عمر بيشتری خواهند داشت]کنن

-یر الیه را متخلخل نمود که مناسبمی توان خود ز روش

، زیرا مشخصات ضریب از یک الیه تخلخل اضافی استتر 

یه یکسان شکست آن در تمام بازه طول موجی با زیر ال

تواند بسيار پهن باند ب میبازتااست و بنابراین الیه ضد

مشخصات گرمایی و مکانيکی الیه همچنين باشد. 

                                                           [.7]بودخواهد  ه تقریبا یکسانیبازتاب و زیر الضد

حله است : رسوب نانو ذرات فلزی و                                     این روش شامل دو مر

ه رسوب فلز از نانو ذرات نقره در مرحلسونش شيميایی. 

       کون عمل کاتاليست روی سطح سيليکه به عنوان 

 ،شود و در مرحله سونش شيمياییکنند استفاده میمی

سيليکون در معرض آب اکسيژنه اکسيد می شود و توسط 

HF .خوردگی صورت می گيرد 

برای سونش سيليکون  MACEهایی که در روش واکنش

 : شود به قرار زیر استانجام می

                                       O22H  -+ 2e+ + 2H 2O2H 

                                -e4+  +H4+  2SiO O 2H2Si +     

                                 O2+ 2H 6SiF2H + 6HF  2SiO 

O       (Overall )2+ 4H 6SiF2H + 6HF  2O2Si + 2H 

نانو ذرات نقره  برای توليد 3AgNOدر این تحقيق از 

نه تنها به سونش سيليکون کمک  2O2H شود.استفاده می

و زیر به نانهای نقره را طبق واکنش بلکه یون ،کندمی

 .[8]ندکذرات نقره تبدیل می

                             + 2Ag ++ 2H 2O   2O2+ H +2Ag 

نی و زمان الیه نشا سيليکون این تحقيق زمان سونش در  

ه هينبازتاب بضد برای داشتن بهترین الیه نانو ذرات نقره

 است. شده

 روش ساخت نمونه -2

گيری با جهت nدر این تحقيق از ویفر سيليکون نوع 

ن در استفاده شده است. ابتدا ویفرهای سيليکو <100>

ند. با آب مقطر شسته شداستون تميز شده و چندین بار 

نشانی نقره که حاوی نمک ها در محلول الیهنمونه

 3AgNO (M005/0(  دو اسي HF  )M6/4)  است به مدت

ور شده و سپس در ثانيه غوطه 50و  40، 30، 20زمان 

( به HF )M6/4( و 2O2M) H44/0محلول سونش حاوی 

شناور ساعت، در دمای اتاق  5و  2، 1، 5/0مدت زمان 

 شدند، سپس در محلول رقيق اسيد نيتيرک و آب اکسيژنه

روی قرار گرفتند تا نقره اضافی  1:1به نسبت حجمی 

و  ها با آب مقطر شستهدر نهایت نمونه سطح زدوده شود.

ها با استفاده از تصاویر ساختار نمونه خشک شدند.

و همچنين طيف بازتاب   SEM(3 (ميکروسکوپ الکترونی

      نانومتر توسط دستگاه  400-2500ها در بازه آن

UV-VIS spectrophotometer 2500-5000 بازه و در      

   spectrophotometer FTIR  اهدستگ توسطنانومتر 

 ندازه گيری شده است.ا
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 نتایج و تحلیل داده ها -3

 های تهيه شده.: مشخصات نمونه1جدول

 غلظت
AgNO3 

(mol/lit) 

زمان 
الیه 
 نشانی

(s) 

 زمان 
 سونش
(hour) 

 (%)بازتاب

(400-2500nm) 

 (%)بازتاب

)2500-5000nm) 

میانگین 
 بازتاب
(%) 

 

 

 

 

 

 

500/0  

 

 

20 s 

5/0  h 

1h 

2h 

5h 

57/15-91/0  

74/12-79/0  

65/0 - 08/7  

76/4-50/0  

32/28-6/14  

9/25- 65/12  

70/16-02/8  

59/13-10/5  

35/14  

81/13  

12/8  

50/5  

 

 

30 s 

 

5/0  h 

1h 

2h 

5h 

89/14-83/0 

79/6-72/0 

51/4-62/0 

55/2-30/0 

28/23-1/13  

90/10-45/6  

18/8-54/3  

97/4-99/1  

49/12  

85/5  

85/3  

39/2  

 

40 s 

 

5 h 

 

32/1- 29/0  

 

 

07/2 – 75/0  

 

56/1  

 

50 s 

 

5 h 

 

73/1-50/0  

 

 

57/4-38/1  

 

 

04/2  

نشانی نانو ذرات نقره و زمان سونش سيليکون زمان الیه

های ایجاد شده مستقيم در ابعاد و عمق نانو حفرهتاثير 

 دارند .

 یابدها افزایش می،عمق نانو حفره با افزایش زمان سونش

بازتاب از سطح دارد. هر چه که تاثير مستقيم در مقدار 

 به تدریج  بيشتر باشد، ضریب شکستها نانو حفرهعمق 

با بازتاب می شود.  بيشترکه باعث کاهش  یابدافزایش می

افزایش زمان  ،3و شکل شماره 1توجه به جدول شماره

به کاهش قابل توجه  سونش در شرایط یکسان منجر

نانومتر شده  400-5000ی بازتاب در بازه طيف مقدار 

 است.

تر و در نشانی ابعاد نانو ذرات نقره بزرگبا افزایش زمان الیه

از طرفی ابعاد شود، ها نيز بزرگتر میجه ابعاد حفرهنتي

د تا مانع نباشکوچک باید به اندازه کافی  هاحفره

  .[6]دنشوپراکندگی نور 

های نقره نشانی، غلظت یونبا افزایش زمان الیههمچنين 

کند، در صورتی که غلظت به روی سطح افزایش پيدا می

و ذرات نقره روی سطح ویفر نان اندازه کافی زیاد باشد

پخش شده و در سطح زیرین نانو ذرات نقره، سيليکون  

خوردگی صورت  HFشود و توسط اکسيد می  2SiO به

نانو ذرات نقره روی  گيرد. در این صورت تعداد کمی ازمی

ها چون بقيه نانو ذرات در نانو حفرهمانند سطح باقی می

يدا ها افزایش پحفره ه و با ادامه زمان سونش عمقفرو رفت

اما اگر غلظت نانو ذرات نقره بيش از حد زیاد  ،کندمی

-کون پوشيده از نانو ذرات نقره میباشد، تمام سطح سيلي

شود و تنها شرایط سونش در زیر سطح فراهم نمیشود و 

شوند و مقدار های سطحی و کم عمق تشکيل میحفره

نشانی زمان الیهیابد. عالوه بر این در بازتاب افزایش می

 کوتاه به دليل غلظت کم نانو ذرات نقره، تعداد و ابعاد نانو

 و شودی ایجاد شده کم میهاحفره ذرات نقره و در نتيجه

در نتيجه برای زمان الیه  شود.مانع کاهش بازتاب می

در  ات نقره یک زمان بهينه وجود دارد کهنشانی نانو ذر

 40نشانی مان الیهبهينه ز، 2و1این آزمایش طبق شکل 

 ثانيه به دست آمده است.

 

نشانی های متخلخل تهيه شده با زمان الیهطيف بازتاب الیه: 1شکل

ساعت.) در بازه  5ثانيه در مدت زمان سونش  50و 40، 30، 20

 نانومتر( 400-2500طيفی 

  

  

: طيف بازتاب الیه های متخلخل تهيه شده با زمان الیه نشانی 2شکل 

ساعت. ) در بازه  5ثانيه در مدت زمان سونش  50و  40، 30، 20

 نانومتر( 2500-5000طيفی 
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: طيف بازتاب الیه های متخلخل تهيه شده با زمان الیه 3شکل 

در بازه ) ساعت.  5و 2، 1، 5/0ثانيه در مدت زمان سونش  30نشانی

 (نانومتر. 2500-5000طيفی

درجه نشان  30ه ها را با زاوینمونه SEM، تصاویر 4شکل 

 ها و در مقایسه با تصویردهد. با توجه به ساختار نمونهمی

C سازی را نشان که نانو ذرات استفاده شده در متخلخل

نشانی نانو دهد، با افزایش زمان سونش و زمان الیهمی

 یابد.ذرات، تخلخل سطح سيليکون افزایش می

 

 2زمان سونش  :A ،(SEM)  الکترونی: تصاویر ميکروسکوپ 4شکل

ساعت و زمان  5: زمان سونش B ثانيه.  30ساعت و زمان الیه نشانی 

: نانو ذرات استفاده شده برای متخلخل  C.ثانيه 40الیه نشانی 

 سازی.

             برای رسيدن به کمترین مقدار بازتاب در بازه

زمان سونش  سيليکون  نانومتر، باید به بهينه 400-5000

با توجه به  رسيد.شانی نانو ذرات نقره نو زمان الیه

، مقدار بازتاب در مدت زمان 3و 2، 1نمودارهای شکل 

ثانيه در بازه  40نشانی یهساعت و زمان ال 5سونش 

و در بازه  ٪32/1نانومتر به حدود  400-2500طيفی

رسيده  %07/2نانومتر به حدود  2500-5000 طيفی

هيزات بدون تجتوان با هزینه کم و میبنابراین  است.

الیه با بازتاب کم در پهنای طيفی وسيع  ،پيشرفته

 هایر بسياری از صنایع از جمله یاختهکه د ،ساخت

 خورشيدی کاربرد فراوان دارد.

 

 نتیجه گیری -4

و زمان سونش  نشانیها در زمان الیهدر این پژوهش نمونه

 ( وM 44/0) HF (M 6/4) ، 2O2Hبا غلظت  متفاوت

3AgNO (M 500/0) ساخته شدند که در زمان الیه-

به  بهينه بازتاب ،ساعت 5ثانيه و زمان سونش  40 نشانی

 ده است.% رسي 5/1حدود 
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در معادله موج حاکم است که حل روش معمول است. موضوعی با اهمیت  فیبر نوریسیستم پالس در انتشار بررسی امروزه  –چکیده 

مدوالتور  رای یک سیستم خاص شامل ب ،ABCDروش ماتریس در این مقاله ضمن معرفی  .پیچیده است نوریتار های بسیاری از سیستم

با مورد نظر شبیه سازی خروجی ها آنبا استفاده از  شده و معرفیماتریس های زمانی  خط پاشندهیک و  فیلترهای اپتیکی و AMدامنه 

ار نوری قفل شده یزر های تلبه عنوان یک پالس مدوله شده در حاصل  یجانت گردد.انجام می نورییستم این سوارد کردن پالس گاوسی به 

 مد قابل استفاده است.

 گذردهی ، فيلتر، مدوالتور دامنهABCD، ماتریس گاوسیپالس  -کليد واژه

 

 

Investigation of Gaussian Pulse Propagation in an Optical Fiber System 

with Matrix Method 

Fateme Negahban, Alireza Keshavarz, Mohsen Hatami 

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz 

Abstract-Todays, investigation of pulse propagation in an optical system is an important topic .The usual method is solving 

the wave equation which is complicated in many optical fiber systems. In this paper in addition to introduce the ABCD 

matrix method, a specific system including amplitude modulator, optical band pass filter and dispersive line is considered and 

the temporal matrices is introduced, then with considering a Gaussian pulse as input, the output is simulated. Results can be 

used as a modulated pulse in mode locking fiber lasers. 

Keywords: Gaussian pulse, temporal matrix, ABCD matrix, AM modulator 

 

 

 به روش ماتریسی نوری تار  از یک سیستمگاوسی  پالس انتشاربررسی 

  محسن حاتمی ،کشاورزعليرضا  فاطمه نگهبان،

 شيراز ،دانشگاه صنعتی شيراز دانشکده فيزیک،
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 مقدمه -1

د به می توانتارهای نوری ویژه ه بادوات نوری استفاده از 

. ]1[العات کمک کندتر اطتر، بهتر و دقيقانتقال سریع

نوری تار یک پالس می تواند در فضای آزاد، هوا و یا 

ین اشبيه سازی انتشار پالس در این راستا  .]2[منتشر شود

ها از اهميت خاصی برخوردار است. روش معمول سيستم

سازی و شناخت تحول زمانی پالس در این برای شبيه

دليل ه ها شناخت و حل معادالت حاکم است که بسيستم

ل پيچيدگی حل تحليلی برای دستيابی به جواب باید به ح

 توان باعددی متوسل شد. با این وجود هنوز هم می

در بعد زمان به حل  ABCDاستفاده از روش ماتریسی 

دليل عدم شناخت ه ب تحليلی پرداخت. هر چند این روش

چنين از پذیر نيست و همماتریس حاکم هميشه امکان

پوشی کرد با این وجود  توان چشمنمی تقریب های الزم

 ر این مقالهمند است. دددر بسياری از موارد بسيار سو

ضمن معرفی این روش به اعمال آن برای یک سيستم تار 

و یک خط  فيلترمدوالتور دامنه، یک  نوری خاص شامل

های یک سيستم تار نوری ترین المانپاشنده که از مهم

 شود.هستند پرداخته می

 مبانی نظری -2

پارامترهای متفاوتی مانند  نوری طراحی یک سيستمدر 

ی رهامدوالتور دامنه، مدوالتور فرکانس، فضای آزاد، فيلت

 1شکل  مطابق را می توان به کار برد.  غيرهگوناگون و 

مدوالتور دامنه تار نوری شامل سيستم فرض کنيد یک 

AM از  پس .دو فيلتر گذردهی نور می باش، مسير پاشنده

 می ورود پالس به فيبر نوری از یک مدوالتور دامنه عبور

یک مسير پاشنده )که اصطالحا آن را  کند و پس از آن

ری یک فيلتر باند عبو خط پاشنده می ناميم( و در نهایت

ز ادر مسير آن قرار خواهد گرفت. مدوالتور دامنه  نوری

دسته ی مدوالتورهای آنالوگ است و وظيفه ی کنترل 

ی گيری از فيلترهابهره ی پالس را به عهده دارد.هدامن

های مخابرات نوری به دليل قابل تنظيم نيز در سيستم

چنين ها و همافزایش طول موج ارسالی و دریافتی کانال

. بنابراین ]3[کاهش ابعاد قطعات رو به افزایش است

 .دریافتمورد نظر را نوری سيستم دليل انتخاب توان می

 
فيلتر و  ستم نوری طراحی شده شامل مدوالتور دامنه،سي 1شکل 

 محيط پاشنده

 .خواهد بود پالس ورودی سيستم باال یک پالس گاوسی

ی توان رابطهگاوسی به عنوان ورودی میبرای یک پالس 

 ]4[زیر را در نظر گرفت

(1) 
2

0

1
0( ),  

2

T
U T exp

T

  
    
   

  

1مقدار نصف عرض در 0Tرابطهدر این  e ی شدتنقطه 

)دهد. اما مقدار دامنه ی عبارترا نشان می ,T)U z  در

ا استفاده از تار نوری ساده بدر طول سيستم  zی فاصله

 ]5[رابطه ی زیر محاسبه می شود

(2) 
2

0

2 1/2 2
0 2 0 2

( )
( ) (

,  ( )
2 )

T T
U z T exp

T i z T i z 




 
  

در طول انتشار شکل خود را بنابراین یک پالس گاوسی 

رض پالس متغير ع zحفظ می کند اما با تغيير مقدار

 خواهد بود.

 

 ی زماندر حوزه ABCDماتریس  2-1

اصر و عبور آن از عننوری به یک سيستم پرتو هنگام ورود 

خروجی  q ورودی به پارامتر qمتفاوت نوری پارامتر 

ز اتوان اثر هر کدام تبدیل خواهد شد. در این شرایط می

نمایش داد.  ABCDعناصر نوری را به صورت یک ماتریس

 و عناصر ماتریسپرتو گاوسی  inqپارامتر با دانستن 

 را از قانون  outqتوان مقدار میپرتو انتقال 

(3) in
out

in

Aq B
q

Cq D





  

ی ه از رابطهبا استفاد q پارامتردر بعد زمانی بدست آورد. 

 :]6[زیر مشخص خواهد شد

(4) 
2

1 1
jC

q 
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1مقدار که e  وپهنای پالسC  چيرپ شدگی را نمایش

 می دهند. 

 

 
ی زمان بر اساس توزیع حوزه ABCD. نمودار ماتریس 2شکل

 ]6[دامنه

 مدوالتور دامنه 2-2

بی ی اصلی برای یک مدوالتور دامنه به صورت تقریمعادله

 شودمانند زیر نوشته می

(5) 2 2

1
exp[ (1 cos )] exp[ ]

2
M M

M t M t      

1بنابراین پس از گذشت پالس ازین بخش عامل outq  به

 شکل زیر خواهد بود

(6) 2

2

1 1
a

out

a M

jC
q

M




 

  



  

M ی مدوالسيون ودامنه M ای فرکانس زاویه

با  ABCDمدوالسيون هستند. بنابراین عناصر ماتریس

 شوندر بيان میماتریس زی

(7) 
1 0

1a

 
  
 

  

ی تمام عناصر ماتریس مقادیری حقيقی هستند و از رابطه

1 ( ) 2 1A D    کنند.تبعيت می 

 فيلتر گذردهی نوری 2-3

با کمک یک تقریب سهموی فيلتر گذردهی نوری برای 

 کندی زیر را برآورده میفيبر معادله

(8) 
2

2 2

u
u

z t





 


  
  

برای فرکانس  در طول واحد لتريانتقال ف تيقابل رپارامت

0مرکزی یعنی  کند وگيری میرا اندازه  مقدار

دهد. ی مقدار بيشينه نشان مینصف پهنا را در ميانه

صورت زیر بنابراین ماتریس مورد نظر برای فيلتر به 

 خواهد بود

(9) 
21 2

0 1

  
  
 

  

ی نوری از عنصر فعال به طور همزمان در این بهره

به ترتيب ضریب  و گردد که در آنماتریس بيان می

 باشند.بهره و پهنای پالس می

 پاشنده خط 2-4

پس از گذشتن از یک  ABCDپارامترهای یک ماتریس 

به صورت زیر نمایش داده در بعد زمان محيط پاشنده 

 ]6[شوندمی

(10) 
1

0 1

jk z 
 
 

  

ی ی یک محيط پاشنده با فاصلهاین ماتریس نشان دهنده

z و با ضریب پاشندگیk   .است 

ها جهت ردیابی پرتو در خروجی ماتریساز قانون ضرب 

های معرفی . برای این کار از ماتریسخواهد شداستفاده 

 .]7[گيریمشده برای هر عنصر نوری کمک می

(11)

2

2

2

1 0 11 2

1 0 10 1

1 2

1 2

AM filter DL
a

a a a

jk z
F F F

jk z

jk z

 



 

    

     
      

   

   
 
     

  

22مقدار عبارت a   واحد است. از تر بسيار کوچک

ها در نظر گرفته بنابراین در محاسبات و شبيه سازی

شود. در نتيجه شکل کلی ماتریس انتقال به صورت نمی

 زیر خواهد بود

(12) 
21 2

1
Total

a a

jk z
F

jk z
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  شبيه سازی -3

ورودی پالس در این مقاله شبيه سازی انتشار پالس 

تم تار ساز سي 3گاوسی بدون چيرپ شدگی مطابق شکل 

شامل مدوالتور دامنه و  1نوری معرفی شده در شکل 

افزار توسط نرمو سپس خط پاشنده فيلتر گذردهی نوری 

جا سعی شده است از در این .انجام شده استمتلب 

 ها در بعد زمان استفاده شود. از طرفی در طراحیماتریس

ها معموال از اثرات پاشندگی و غيرخطی فيبرها سيستم

شود که در این مقاله اثر پاشندگی در صرف نظر می

در شبيه نين همچمحاسبات در نظر گرفته شده است. 

)100ها سازی )z m  1و 10.02( )W m   باشند.می 

ز ه اشبيه سازی انشار پالس از سيستم مورد نظر با استفاد

معرفی شده با  ABCD( و قانون 12ماتریس انتقال )

 و پذیر بوده سادگی امکانه ( در حوزه زمان ب3رابطه )

 همان طور که انتظارگزارش شده است.  4نتيجه در شکل 

رفت پس از ورود پالس گاوسی به سيستم مورد نظر می

ز ل انتشار ناشی اشکل پالس دچار دگرگونی زمانی در طو

 گونه که طراحی شده گردیده است. همان تاثير سه المان

شرط ه شود استفاده از روش ماتریسی بمشاهده می

هر المان جایگزین مناسبی  ABCDشناخت ماتریس 

ز باشد. نتایج حاصل ابرای حل معادالت انتشار حاکم می

های تم تار نوری معرفی شده در ليزرسانتشار پالس در سي

 فيبری قفل شده مد قابل استفاده است.

 

یک پالس گاوسی بدون چيرپ شدگی به عنوان شبيه سازی  3شکل 

0t ورودی T T . 

 

 

 
تغييرات پالس گاوسی پس از گذشتن از سيستم طراحی  4شکل 

 شده

 نتيجه گيری

 شاردر این مقاله به معرفی روش ماتریسی برای تحليل انت

پرتو گاوسی برای یک سيستم تار نوری بویژه شامل 

مدوالتور دامنه، یک فيلتر و یک خط پاشنده که از 

ی هستند با در ای یک سيستم تار نورهترین المانمهم

 در صورت دانستننظر گرفتن اثر پاشندگی پرداخته شد. 

ها استفاده از روش های زمانی و پارامترهای آنماتریس

جایگزین مناسبی برای حل معادالت  ABCDماتریسی 

س باشد. نتایج حاصل از بررسی انتشار پالانتشار پالس می

ز ليزر های فيبری حلقوی قفل شده مد و در بسياری ادر 

 روشی ساده و طراحی های سيستم های ارتباطی تار نوری

 پرکاربرد می باشد.
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 یک سوییچ تمام نوری با طیف عبور فانو ارائه شده است که نسبت به نمونه قبلی این نوع سوییچ ها، شاهد طیف این تحقیقدر  –چکیده 

طیف  جدید با بهبود ضریب کیفیت کاواک فعال دردر افزاره تر و با کنتراست بیشتر و در نتیجه مصرف توان کمتر می باشیم.  تیزفانوی 

برای مقایسه انجام شده است و  FDTDساختار ارائه شده با روش  شبیه سازی این مقالهدر فانو به مشخصات بهتری دست یافته ایم. 

است و در نتیجه انطباق  پرداخته شدهنقش بهبود ضریب کیفیت کاواک ها در بهبود طیف فانو ار قبلی، به با ساخت ساختار بهبود یافته

 یافته ها با طیف عبور خروجی و مقایسه طیف خروجی با سوییچ قبلی صورت می پذیرد.

 بلور فوتونیویيچ، تمام نوری، فانو سزنی سویيچ نوری، سویيچ  -کليد واژه

 

 

 

Improved Fano All Optical Switch based on Photonic Crystal Slabs 

Mohammad Hasan Yavari, Mohammad Hasan Rezaei 

Shahed University , Faculty of Engineering, ZIP code: 3319118651 

Abstract-In this research, an all optical fano switch based on photonic crystal slab which has a fano shape transmission 

spectrum is demonstrated. fano resonance characteristics is improved toward high contrast and sharper spectrum. In proposed 

device, the quality factor of the active cavity is compared with old structures and the improvement of quality factor is 

addressed. The structure has been simulated by FDTD. The proposed device because of its so sharp transmission spectrum 

will be in kind of devices which consume very low energy. Output spectrum of the modified switch is validated by the results 

reported in the literature. 

Keywords: Optical switch , All optical switching , Fano switch , Photonic Crystal 
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 مقدمه -1

در  کيبر فوتون یمبتن یها ی، فناور ريدهه اخیک در 

شده است  لیتبد ريفراگ یبه امر یارتباطات داده جهان

 یها یازمنديباند داده، ن یروز افزون پهنا شی. افزا [1]

و مقرون به صرفه بودن ارتباطات  نیيمصرف توان پا

 یراه را برا ینقشه  کی، ]2[ پيبرچ ینور یداخل

نموده  ميترس یکيتونفو یاجزاای طراحی نيازمندی ه

  . ]4[, ]3[ است

یکی از انواع این ساختارهای مبتنی بر کاواک که اخيرا 

در دانشگاه دانمارک توسعه  ]5[و همکاران  توسط مورک

و می توان آن را نسل جدیدی از است  داده شده

ساختاری است  موجبر به حساب آورد،-ساختارهای کاواک

نس فانو که در آن طيف فرکانسی خروجی مبتنی بر رزونا

دارای تغييری شدید و ناگهانی می باشد که موجب می 

مصرف توان  ،گردد در مقایسه با طيف معمول لورنتزین

بهبود مشخصه کنتراست و همچنين یافته  کاهشافزاره 

می توان در طراحی سویيچ  ها ساختار نوع  که از این یابد

فوق پایين بهره  انرژی ا مصرفب بلور فوتونیهای مبتنی بر 

در مقاله پيشرو ساختاری مبتنی بر بلور فوتونی با  جست.

ارائه گردیده جهت دستيابی به این طيف  InGaAsPبالک 

 .است

  ساختارطراحی  -2

از یک  است مشخصات ساختار ارائه شده در مقاله عبارت

و حفره های هوا که  ،با ساختار مثلثی بلور فوتونی تيغه

مناسب می باشد. ثابت شبکه،  TEتشار موج برای ان

 و  μm 46/0  ،μm 2/0ضخامت و شعاع حفره به ترتيب 

μm115/0  .1موجبر الف، -2در شکل می باشدL  با حذف

 و کاواک ها نيز از شيفت دو حفره ،یک ردیف از حفره ها

طراحی ساختار به ساختار ایجاد شده است.  کنار هم در

تر مميکرو 55/1موج مخابراتیی است که برای طول گونه ا

 .]6[مناسب می باشد

دارای  InGaAsP، تيغهجنس ماده به کاررفته شده در 

می باشد.  μm 47/1  در طول موج فوتولومينسانسپيک 

از دو  در آن موجبر بوده که -کاواکساختار، یک ساختار 

 با نامتر از طيف لورنتزین  تيزکاواک برای ایجاد طيفی 

 ده شده است.استفا ،طيف فانو

بيانگر ميزان انرژی ذخيره شده  Qطول عمر یک کاواک یا 

 .در کاواک به انرژی اتالفی در هر سيکل نور می باشد

هنگامی که ماده کاواک دارای جذب نباشد، انرژی اتالفی 

 تنها توسط تلف تشعشعی از سطح کاواک صورت می گيرد

ط نرم با شبيه سازی توس ساختار باندی این ساختار.  ]7[

همانطور که  خواهد بود. 1لومریکال به فرم شکل افزار 

مشاهده می گردد ساختار برای طول موج مرکزی حدود 

 . (a= 46/0 ميکرومتر طراحی شده است ) 55/1

به  با شيفت به دو طرف 1در این ساختار کاواک شماره 

به وجود آمده است، و حفره های دوم و  nm 92 اندازه

 nm 5/11به ترتيب به اندازه  نيز سوم هر طرف کاواک

(. همچنين 3به دو طرف شيفت یافته اند )شکل nm  92و

 nm 85 از شيفت دو حفره کناری به اندازه 2حفره شماره 

به  nm 20 به دو طرف و همچنين دو حفره دوم به اندازه

هر طرف ایجاد شده است. از آنجا که پروفایل ميدان نور 

که با شيفت ساده دو  ولیمعم کوپل شده به یک کاواک

ایجاد شده است دارای پوش ميدان  از هر طرف حفره

الکتریکی مثلثی می باشد، بنابراین به نظر می رسد با 

در توجه به اینکه فرم مثلثی دارای تغييرات ناگهانی نور 

با بهبود دیواره های  ،برخورد با دیواره های سفت است

کند )شکل ج  کاواک به نحوی که پوش حالت گوسی پيدا

(، و به عبارتی شدت تغييرات در برخورد با دیواره ها 2-

 کاهش تلفات تشعشعی از تيغه به غالف )هوا( ،کاهش یابد

و این دقيقا همان  ]8[افزایش یابدکاواک  Qو در نتيجه 

که پيشتر  همانطور  1است که برای کاواک شماره کاری 

است  بيان شد، در این مقاله انجام شده مقادیر آن

(. روش های مختلفی برای محاسبه طول  عمر مد 3)شکل

وجود دارد یکی  Q متناظراهای یک کاواک بلور فوتونی یا 

از این روش ها که در آن از شکل طيف عبور استفاده می 

مربوط به شکل لورنتزین  FWHMشود، عبارت است از 

و  TEتبدیل فوریه ميدان خروجی که در اینجا مد 

از  نيز می باشد، در اینجا مطرح ،الکتریکی ميدان درنتيجه

 .شده استروش استفاده  همين

 :]9[طبق تئوری وردشی 
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 شدنمشهود است، برای مينيمم  1همانطور که در رابطه 

U ميدان الکتریکی باید الکترومغناطيسی( انرژی )تابعک ،

تا مخرج  بيشتر متمرکز سازد εانرژی اش را در ماده با 

ماکزیمم شود و همچنين ميزان نوسانات مکانی را مينيمم 

 دو نتيجه، بنابراین کرده و به عبارتی صورت مينيمم گردد.

انرژی  ،وردشی مدهای با فرکانس پایين تر تئوریطبق 

متمرکز می سازند. عکس این  بيشتر εبا   خود را در ماده

قضيه نيز صادق می باشد یعنی به عبارتی مدهای با 

 کمتر قرار می دهند. εفرکانس باالتر نيز انرژی خود را در 

بنابراین طبق این تئوری می توان فرکانس مد کوپل شده 

را می توان با  به کاواک را تنظيم کرد. درواقع این کار

 . انجام داد تغيير شکل کاواک

در ساختارهای بلور فوتونی و خصوصا در نانوکاواک ها 

شدت ميدان درون کاواک ها به علت تحدید خوبی که 

ساختار دارد، بسيار زیاد است و بنابراین اثرات غيرخطی به 

  وضوح مشاهده می گردد.

با استفاده از نظریه اختالل رابطه ساده بين شيفت 

ناشی از اعمال  Δnکست و تغيير ضریب ش Δωفرکانسی 

 : ]9[اختاللی کوچک به صورت زیر می باشد

EE
n

n
.









   (2) 

بخشی از انرژی ميدان الکتریکی که عبارت است از  EEکه 

 دارد. حضور در ناحيه مختل شده 

بررسی وضعیت بهبود طیف فانو با افزایش  -3
Q 

ات ، تلف3 در شکل 1با اعمال تغييرات به کاواک شماره  

به شدت کاهش  غالف ناشی از تشعشع مد نوری به درون 

ضریب  دوضریب کيفيت ساختار به  تقسيممی یابد و با 

که اولی ناشی از کوپلينگ کاواک  unloadQو  loadQ کيفيت

به المان های دیگر)کاواک و موجبرها( و دومی ناشی از 

می باشد می  غالفتشعشع به صورت عمودی به درون 

به خوبی بهبود یافته است.  unloadQاین کار  توان گفت با

که به نحوی وابسته به طراحی ساختار  loadQبرای بهبود 

می باشد ، طراحی ساختار  به گونه ای انجام شده است 

و  2باالی کاواک شماره  1که با قرار دادن کاواک شماره 

در واقع کاواک  یافته استافزایش  loadQدور از موجبر، 

 .1اف کاواک در کاواک: نحوه شيفت دادن حفره های اطر 3شکل 

در  L: الف: نمایی از صفحه تناوبی ب: نمایی از کاواک به طول  2شکل 

: فرم پوش ميدان )صفحه عمود بر صفحه تناوبی( شامل. ج x-zصغحه 

غالف )هوا( در محل کاواک بر  الکتریکی در صفحه بين صفحه تناوبی و 

شکل -شکل سمت چپ بدون نرم کردن لبه های کاواک -حسب مکان

 مقاله.  به فرم بيان شده در -سمت راست با نرم کردن لبه های کاواک

 

 دیواره  )ب(

 کاواک

L کاواکنانو  اندازه  
 دیواره 

 کاواک

 تیغه

 )ج(

y 

x z 

 )الف(

: ساختار نواری تيغه فوتونيک کریستال دو بعدی مثلثی با ضریب 1شکل 

 115/0و 46/0تناوب و شعاع حفره به ترتيب ،  دوره و  334/3شکست 

 .μm 556/1 دارای باند ممنوعه به مرکز حدود و همچنين ميکرومتر

 

S1 S1 

S2 S2 

S3 S3 
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و در نتيجه  ای کوپلينگ فقط با یک کاواکدار 1شماره 

)کوپلينگ غير مستقيم با موجبر( بزرگ بوده  loadQدارای  

با داشتن کوپلينگ با هردو المان کاواک   2و کاواک شماره

بسيار کمتر می باشد که  loadQدارای و موجبر  1شماره

قرار گرفتن تراز گسسته کاواک دوم در پيوستار کاواک 

. بنابراین با می گرددطيف فانو دن راهم آومنجر به فراول 

به این در واقع  1شمارهکاواک  unloadQ بيشتر افزایش

 دو کاواک Qو اختالف بيشتر گسسته سازی کمک کرده 

بنحوی که فراهم آمده است )تراز پيوسته و گسسته( 

نتایج  می گردد. تر شدن طيف نامتقارن فانو تيزمنجر به 

که در  FDTDروش  باار شبيه سازی ساختحاصله از 

نمایش داده شده است، گویای همين مطلب می  4شکل

که  ب -4 شکل ،در نمودار بزرگنمایی شده طيف باشد.

تبدیل فوریه خروجی می باشد،  نمودار لگاریتمی مربوط به

 Δλو 45/0فاصله دو پيک در این ساختار ارائه شده حدود 

زاره ارائه که در مقایسه با افمی باشد  nm 5/0 در حدود

درصد بهبود در  50حدود  2013شده قبلی در سال 

 مشاهده می گردد. یا فاصله پيک به پيککنتراست 

کاواک ها بين اندازه مصالحه ای در این ساختار به ازای 

 Δλدارد به طوری که با کاهش  Δλفاصله پيک به پيک و 

ميزان کنتراست پيک به پيک نيز کاهش می یابد که آن  ،

شکل نمودارهای  در طراحی ها مورد توجه قرار داد. را باید

رسم شده  1هکه به ازای اندازه های مختلف کاواک شمار 5

با  به طور شهودی به نمایش می گذارند.این مصالحه را اند 

ضریب شکست به شدت  تغيير ميزان توجه به وابستگی

تغيير ضریب  با نور ورودی، هر چه عمل سویيچ زنی

 ت پذیرد بنابراین به انرژی مصرفیشکست کمتری صور

این  (2و طبق رابطه) کمتری برای سویيچ زنی نيازمندیم

 درصد خواهد بود. 50کمتر از  ، تا حدیکاهش

 گیرینتیجه -4

یکی از  unloadدر اینجا با استفاده از بهبود ضریب کيفيت 

کاواک ها که ناشی از تلفات بين تيغه فوتونيک کریستال و 

. در واقع با یافتساختار قبلی بهبود غالف )هوا( بود، 

افزایش کنتراست طيف فانو خروجی و یا همچنين کاهش 

Δλ  وجود  )با توجه به مصالحه ای که بين این دو پارامتر

 انرژی مصرفیمشخصه های بهتری از جمله کاهش  ،دارد(

 و امکان ایجاد پالس سویيچ زنی تيز تر مشاهده گردید.
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: جابجایی طيف فانو همراه با کاهش عرض طيف و کاهش  5شکل

همانطور که  کنتراست با افزایش اندازه کاواک)از راست به چپ(.

مشاهده می گردد با تغيير سایز کاواک از طریق جاروب ميزان شيفت 

S1  نانومتر، طيف در طول موج جابجا شده است. 92تا  90از 

 

: الف( طيف فانو خروجی مربوط به ساختار در حالت بهبود  4شکل 

)خط توپر(، و نمودار شيفت یافته در طول موج در حالت بدون  1کاواک

ب( قسمت بزرگنمایی شده مربوط به طيف  .بهبود)نمودار خط چين(

 فانو. )محور عمودی نمودارها لگاریتمی است.(

 

 الف(

 ب(

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 

509 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

تار باند با هندسه فیبوناچی و تحت پیکربندی منشور بررسی شده است. ساخ گرافنی بلور فوتونی زیستی حسگر قالهدر این م-چکیده 

دهند شان مینسیستم تحت مطالعه، حالت های سطح و طیف انعکاس با استفاده از روش مشهور ماتریس انتقال محاسبه شده اند. نتایج 

اساسی در الکتریک ها نقش توزیع فضایی دیپاشندگی باند و حالت های سطح شدیدا تحت تاثیر هندسه ساختار هستند. عالوه بر این 

دهد که در ساختارهای با توالی باالتر نشان می پیشنهادیهای حسگر حساسیت فازی در  مقایسهکند. بازی می عملکرد حسگرها

  فیبوناچی  آشکارسازی تغییرات کوچک در ضریب دی الکتریک سطح بسیار قابل مالحظه است.

 تی، امواج سطحی بالخ، سنجش فازی، ماتریس انتقال.زیس بلور فوتونی، حسگر  -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 well-

known 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. 

 

 

 

 بلور فوتونی فیبوناچی با نانو الیه های گرافن زیستیحسگر

 صمد روشن انتظارو  جمال بروستانی ،هاجر کاویانی باغبادرانی 

 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده فيزیک
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 مقدمه -1

-شود میالکتریک منتشر میمشخصات نوری که در یک محيط دی

الکتریک محيط تغيير کند. تواند با تغيير مدوالسيون فضایی ثابت دی

د، ساختار متناظر بلور فوتونی ناميده ناگر این تغييرات متناوب باش

اخيرا ساختارهای با توزیع فضایی تصادفی از ضرایب شکست  شود.می

گيهای نوری جدید توجهات  بسياری را جلب  کرده اند. مواد با ویژ

شوند و خواصی بين ساختارهای با این ساختارها شبه بلور ناميده می

نوارهای ممنوعه در  [.1]نظم کامل و اختالل کامل را دارا هستند

ساختار باند بلورهای فوتونی بسياری از خواص بنيادی نور را تغيير 

بررسی ها  کنند.تی وسيعی را ایجاد میدهند و فرصتهای تحقيقامی

 )1BSWs(نشان داده اند که این ساختارها از امواج سطحی بالخ 

پشتيبانی ميکنند. این امواج در فصل مشترک یک بلور فوتونی قطع 

شوند. امواج سطحی بالخ در شده و یک محيط همگن تشکيل می

و  ماده و حسگری بسيار با ارزش هستند -بررسی اندرکنش نور

مطالعات تجربی و تئوری قابليت این حالتهای سطح را در بحث 

  [.1-4حسگرها اثبات کرده اند ]

د عالوه بر هندسه ساختار، ویژگيهای نوری سيستم تحت تاثير موا

ن یک رافگکند. استفاده شده در بلور یا شبه بلور فوتونی نيز تغيير می

ده نبوری مرتب شالیه از اتمهای کربن است که در یک شبکه النه ز

دف ه استثناییاست و به خاطر ویژگيهای الکترونی، نوری و مکانيکی 

یک کتربسياری از مطالعات در حوزه ادوات الکترونيک نوری و نانو ال

ای اندهاست. ساختار باند گرافن منحصر بفرد بوده و ب شدهدر سالهای 

ط قان هدایت و ظرفيت در نقاط دیراک با هم در تماس هستند. در این

-یف مالکترونها به عنوان الکترونهای دیراک نسبيتی بدون جرم توصي

 [.4-7شوند]

ا ب ر این مقاله حسگرهای بلور فوتونی گرافنی یک بعدی د

  .شودتواليهای هندسی فيبوناچی مطالعه می

                                                           
1 Bloch Surface Waves 

 

 دل تئوریم -2

نشان داده  1طرح شماتيک از ساختار حسگر بلور فوتونی در شکل 

های پيشنهادی بر اساس رابطه ریاضی  این توالی .شده است

 1 1 , , 1j j jS S S j   اند بطوریکه طراحی شده

 0S A و 1S B .طول تناوب سلول واحد) d(  در توالی

aهای فيبوناچی  bd d d    است . در این رابطه  تعداد

در توالی فيبوناچی  Bتعدادالیه های ماده  و  Aالیه های ماده 

الکتریک است. در این ساختارها تک الیه گرافن بين دو ماده دی

 .[5و6]محدود شده است

 

 : طرح شماتيک از ساختار پيشنهادی1کل ش

 :[4و6]شودوسط رابطه زیر محاسبه میرسانش نوری گرافن ت 

(1)
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بار الکترون،  eدر این رابطه 
2

h


  ،ثابت پالنک کاهيدهBk  

در نتيجه حضور تک پتانسيل شيميایی است.  cثابت بولتزمن و 

الکتریک ی گرافن، جریان سطحی در مزر بين الیه های دیالیه ها

با  فصل مشترکها ميدان های الکتریکی و مغناطيسی در. آیدبوجود می
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 شوند:زیر به هم مرتبط می شرایط مرزی

 
   

 

2 1

2 1
0

g
n H H J E

n E E

    

  
   (2                  ) 

ب ایضرایب ميدانها در  الیه اول به ضر ،با اعمال شرایط مرزی  

-یممرتبط   M متناظر در الیه آخر  با استفاده از ماتریس انتقال

 :[7و8]شوند

11 11 12

21 221 1

N

N

aa M M

M Mb b





    
     
    

  (3                        ) 

,

2

2

, , ,

11

1
, s pi

s p s p s pR r r r e
M


            

,s pr  ضریب انعکاس سيستم در قطبشهای s (TE)  و p (TM) و  است

 .ضریب فاز است 

sاختالف فاز  p   و حساسيت فازی با رابطه زیر  است

 :[4و9]شودتعریف می

s

d
S

dn



     (4                                       )          

  تایج و بحثن -3

يهای والفوتونی فيبوناچی در ت در این مقاله عملکرد حسگر زیستی بلور

ه در ساختار تحت بررسی تک الی مختلف مورد بررسی قرار ميگيرد.

سی ناطيگيرند. الیه ها غير مغهای گرافن بين تمام الیه ها قرار می

ساختارهای شکست مواد بکار رفته در ضریب شوند. فرض می

2.22an: پيشنهادی ،1.46bn ، 1.515prismn   و ضریب

1.33sn در حالت خالص و بدون آلودگی شکست ماده سطح   

بگونه ایست که ضخامت سلول  Bو  Aالیه های است. ضخامت 

در تمام توالی های مورد مطالعه ثابت فرض  )d (واحد

4شود: : 4a bS d d m   ،

3 : 5 , 10a bS d m d m    2و : 10a bS d d m  . 

با مد سطحی در  2در این ساختارها نور فرودی تحت پيکربندی منشور

شود. این زاویه تشدید زاویه ای بزرگتر از زاویه بحرانی تزویج می

 توسط یک دره عميق در طيف بازتاب قابل درک است.

                                                           
2 Kretschmann 

 

: ساختار باند و حالت های سطحی در سه توالی نخست 2کل ش

 فيبوناچی
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ناچی ساختار باند و پاشندگی مدهای سطح در سه توالی اول فيبو 2در شکل 

ز انمایش داده شده است. روش محاسبه مدهای سطح بطور کامل در بسياری 

یه های [. نوار ممنوعه صفر که بخاطر حضور نانو ال4و8و9مقاالت آمده است]

الی شود و با افزایش توافن ایجاد شده، در همه ساختارها مشاهده میگر

ح ای سطشود که حالتهیابد. بعالوه مشاهده میفيبوناچی عرض آن افزایش می

ين شوند. همچندر نوار ممنوعه صفر به سمت انرژی های باالتر جابجا می

منه و دا بهموقعيت و اندازه نوار ممنوعه براگ در انرژی های باالتر به شدت 

 باشد.هندسه ساختار وابسته می

ی طيف بازتاب مدهای انتخابی در هریک از تواليهای فيبوناچ 3در شکل 

1.42با  دره تشدید در بلور  که رسم شده است. از شکل واضح است

ر ثبت دمعميق تر و باریکتر است. این یک ویژگی  های باالفوتونی با توالی 

 را های بلور فوتونی است و قابليت آشکارسازی با دقت باال در سطححسگر

ر بدون حضو 2Sتوالی در یک مقایسه زاویه تشدید برای  دهد.افزایش می

ه ندازشود زاویه تشدید به اگرافن رسم شده است. همانگونه که مشاهده می

 کافی عميق نيست و حسگر دقت آشکارسازی الزم را ندارد.

 

لی توا : نمایش تغييرات طيف بازتاب با زاویه تابش نور فرودی در سه3کل ش

   نخست فيبوناچی.

 

: نمایش حساسيت فازی با تغييرات ضریب شکست محيط سطح در 4کل ش

 سه توالی نخست فيبوناچی.

 یها هیزاو حسگرها را در یت فازيحساس ت،يقابل نیا قتريدق یبررس یبرا

-یمحاسبه م  36/1تا  33/1شکست سطح از  بیضر راتييتغ یو برا دیتشد

ساختار  یبوناچيف یهرچه توال رودیهمانگونه که انتظار م (. 4)شکل  مکني

 کهیبطور ابدییم شیافزا یشتريبا شدت ب یفاز تيحساس رود،یباالتر م

Sچهارم ،  یدرتوال  است. 410دوم  از مرتبه  یتوال در  و  510هاز مرتب 

 تیجه گیرین -4

اص ساختار باند، رابطه پاشندگی حالتهای سطح و خودر این مقاله 

سه قایسنجش ساختارهای بلور فوتونی و شبه بلور فوتونی با یکدیگر م

ور بل ر باند شدیدا به هندسهشده است. بررسی ها نشان داد که ساختا

به شفوتونی وابسته است بگونه ای که پهنای باند ممنوعه صفر در  

ين شود همچنبلورهای فوتونی با افزایش توالی فيبوناچی بيشتر می

-های باال جابجا میمشاهده شد که حالتهای سطح به سمت انرژی

ادی مطالعه طيف بازتاب و حساسيت فازی ساختارهای پيشنه. شوند

ای نشان دادکه ساختارهای شبه بلور فوتونی کاندیداهای بهتری بر

 هستند. ساخت حسگرهای زیستی 
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ایم. ساختار باند، حالتهای سطح، ارائه کرده تحت پیکر بندی منشور گرافن هایهیبا نانوال یحسگر بلور فوتون یک مطالعه نیدر ا –کیده چ

محاسبات نشان  شوند.طیف بازتاب و حساسیت حسگر در پتانسیلهای شیمیایی مختلف با استفاده از روش ماتریس انتقال محاسبه می

-االتر جابجا میی به سمت فرکانسهایابد و حالتهای سطحی بدهد با افزایش پتانسیل شیمیایی پهنای شکاف نواری صفر افزایش میمی

 لیدر پتانس راگگاف ب یسطح حسگر پیشنهاد شده برای حالت های معیار شایستگیبررسی ها افزایش قابل مالحظه شوند. همچنین 

0.2ییایمیش
c

eV  0.4نوار ممنوعه صفر در یو حالت سطح
c

eV میایی ارائه شده نشان را در مقایسه با دیگر پتانسیل های شی

 دهد.می

 س انتقال.حسگر ، حالتهای سطحی، ماتری بلور فوتونی، -ليد واژهک

 

 

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 0.2
c

eV  and for that of Bragg gap in 0.4
c

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. 

 

 

 

 

فاوت عملکرد حسگر بلور فوتونی با نانوالیه های گرافن در پتانسیل های شیمیایی مت   

صمد روشن انتظارو  روستانیجمال ب، هاجر کاویانی باغبادرانی   

دانشکده فيزیک بریز، دانشگاه تبریز،ت  
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 قدمهم

ر زمينه توسعه ادوات مبتنی بر بلورهای فوتونی، د

موثرترین تکنيکهای سنجش  زحسگرهای بلور فوتونی ا

 ابزارهای تحليلی و آشکارساز شوند. حسگرهامحسوب می

کند که به عنوان یک مبدل عمل می وقدرتمندی هستند 

 جرم، حجم،تغييرات در از قبيل تغييرات سطح تواند می

را به سيگنال مناسبی که  الکتریکیی دیقطبش، گذرده

 درد. شود، تبدیل کنگيری میتوسط جریان یا ولتاژ اندازه

که در فصل مشترک  یک بلور  مد سطح این حسگرها

 شودفوتونی بریده شده با محيط خارجی تشکيل می

 تحت پيکربندی با نور فرودی، )حالت سطحی بالخ(

این حالتها در  شود.میتزویج  (Kretschmann) منشور

 داخل یا لبه نوارهای ممنوعه در طيف پاشندگی ساختار

ر ر انگيختگی مد سطحی توسط یک دره دگيرند. بقرار می

ات موقعيت این دره به تغيير قابل درک است. بازتابطيف 

ضریب شکست محيط خارجی وابسته است. همچنين پهنا 

 ریتاو عمق این دره با تغيير در ویژگيهای فيزیکی و ساخ

رها در بررسی عملکرد حسگقابل تغيير است و بلور فوتونی 

 [.1-2کنند]نقش اساسی ایفا می

خيرا گرافن جهت بهبود حساسيت انواع مختلف ا

آن را از  و دو ویژگی اندحسگرهای زیستی ظهور کرده

-دهمواد پالسمونيکی متداول نظير طال و نقره متمایز کر

 پایدار قادر به جذب: الف( گرافن به شدت و بطور است

کربن  حلقوی ساختارهای سطحی مولکولهای زیستی با

تواند به عنوان یک عنصر در نتيجه گرافن میاست. 

شناساگر مولکولهای زیستی جهت افزایش کارآیی جذب 

سطحی استفاده شود. ب( خواص نوری گرافن منجر به 

-افزایش حساسيت به خاطر تغيير ضریب شکست می

 افگه گرافن یک نيمه هادی بدون یالتک  .[1-2]شود

تواند می gکه خواص ترابردی و هدایت نوری آن  است

ند. کندی الیه ها تغيير و پيکرب با دستکاری غلظت حاملها

[4-2.] 

 لور فوتونی بابیک حسگر زیستی کارآیی ر این مقاله د

ای تانسيلهدر پهای گرافن تحت پيکربندی منشور نانوالیه 

نور فرودی تحت قطبش شود. ررسی میبشيميایی مختلف 

TM .است 

 دل تئوریم

ساختار حسگر بلور ( یک طرح پيشنهادی از 1)کلش

در این  .دهدرا نشان میفوتونی تحت پيکربندی منشور 

دی  با ضرایبترتيب  هبساختار الیه های دی الکتریک 

بصورت  2dو 1dو ضخامت های   2و  1الکتریک

عالوه بر این، تک الیه های گرافن متناوب قرار گرفته اند. 

 اند. الکتریک مجاور محدود شدهبين الیه های دی

 

 

 : طرح شماتيک از حسگر بلور فوتونی1کل ش

بصورت  Tودمای  رسانایی نوری گرافن برای فرکانس 

 :[3-4]زیر خواهد بود
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(1                                             )                      

بار الکترون،  e ه در آنک
2

h


 ،ثابت پالنک کاهيده 

Bk   ثابت بولتزمن وc .پتانسيل شيميایی است c 

 گرافن خالص در هر دمایی صفر است. با کمک ولتاژ گيت

دهد، را تغيير میcتوان چگالی و نوع حاملی را کهمی

بدليل حضور تک الیه های گرافن، جریان  کرد.کنترل

الکتریک بوجود خواهد سطحی در مزر بين الیه های دی

xبصورت TMآمد که در قطبش  xJ E .شرایط   است

مرزی در فصل مشترک الیه ها از معادالت ماکسول 

 :[5]کنندتبعيت می
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  ،عدد موج
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sinn   عدد موج در

دامنه  H(z)   و E(z). هستند راستای فصل مشترک

طور کلی بميدانهای الکتریکی و مغناطيسی هستند و 

صورت ب j j
ikq z ikq z

j j
a e b e



 شوند که    ف مییتعر 

2

; ( , )
j j j

q j a b     خارجیو برای محيط 

w j
q iq .  میماتریس انتقال مشهور با استفاده از روابط-

یه، پاشندگی، ضرایب عبور و بازتاب توان ضرایب در هر ال

 لوخ ساختارب حالت های سطحیهمچنين  را محاسبه کرد.

لور فوتونی منقطع و محيط بکه در فصل مشترک بين 

شوند و در منطقه ممنوعه فرکانسی خارجی تشکيل می

گيرند )نوار گاف فوتونی( منحنی پاشندگی ساختار قرار می

انتقال به آسانی قابل ط ماتریس بنيز با استفاده از روا

[ 5-6محاسبه هستند. شرح کاملی از محاسبات در مقاله ]

 آورده شده است. 

از ویژگيهای مهم در  حسگرها شایستگیه ميزان بحاسم

 شود:ه میبطه زیر محاسبو توسط رااست  حوزه سنجش

(1 MRR),

res

s

S

n
FOM

FWHM







                      )4( 

هنای پ FWHMیه تشدید، حداقل بازتاب در زاو MMRه ک

Sدره تشدید در نصف مينيمم و    شيب تغييرات زاویه

تشدید به ازای تغييرات ضریب شکست محيط سنجش 

 .[7] است

 تایج و بحثن

است.  1مقاله مطابق شکل  نیارائه شده در ا یلور فوتونب

1ساختار نیدر ا 2.22n i  2و 1.46n    به ترتيب

قسمت   .[8]هستند 2SiOو  2TiOضرایب شکست 

کند. موهومی ضریب شکست اتالف در الیه را بيان می

1 ت با:ابعاد ساختار برابر اس همچنين 2 10d d m  .

 یسيمغناطريه شده غمواد استفاد هيکلدر این ساختار 

1نیبنابرا شوندیفرض م 2 1  .  راتييتغ 2شکل 

 یفرکانس برا راتييتغ هب تبرا نس ینور تیهدا بیضر

 .دهدیمختلف را نشان م ییايميش ليچهار پتانس

 

 برای فرکانس هب تبنس ینور تیهدا بیضر راتيينمودار تغ :2کل ش

 انسيل های شيميایی مختلف.پت

در حاليکه قسمت حقيقی 
g

   ،تقریبا صفر است

ومی ضریب هدایت نوری گرافن سهم مهمی موهقسمت 

ماده دارد بطوریکه اگر  -کنشهای نورردر اند Im 0
g

  

و در غير اینصورت امواج با  TMسيستم امواج با قطبش 

ت عالوه از نمودار واضح اسب کند.یم تیرا حما TEقطبش 

که شيب تغييرات 
g

  ت به افزایش پتانسيل بنس

ر یابد. اثر این تغييرات ده تدریج کاهش میبشيميایی 

طح لور فوتونی و پاشندگی مدهای سبنمودار ساختار باند 

ند ساختار با 3در شکل شود.( مشاهده می3بوضوح )شکل 

 یبلور فوتونی پيشنهاد شده برای چهار پتانسيل شيميای

 یگاف فوتون یشبه نوارها ممنوعه، ینواحرسم شده است. 

 ،نگراف یها هیل حضور اليبه دل ني. همچنشوندیم دهينام

 .شودیصفر در ساختار باند مشاهده م یشکاف نوار

حالتهای سطحی ساختار که در فصل مشترک بلور فوتونی 

شوند نيز در شکافهای نواری نجش تشکيل میو محيط س

ش شود با افزایهمانگونه که مشاهده میشوند. ظاهر می

-افزایش می نوار ممنوعه صفرپهنای پتانسيل شيميایی 

ه بیابد. همچنين حالتهای سطحی شکاف نواری صفر 

ی شوند. در شکاف نوارسمت فرکانسهای باالتر جابجا می

 فيط 4در شکل  شود.هده میبلوخ نيز رفتار مشابهی مشا

1.417در یسطح یمدها یبرا ازتابب یلهايو با پتانس 

. رسم شده است 3لف متناظر با شکلمخت ییايميش

پتانسيل شيميایی  ا افزایشبدهد ات نشان میبمحاس

  شوند.جا میبزوایای تشدید به سمت زوایای کوچکتر جا

 راتييتغ یراب فاده از معادلهبا است حسگر عيار شایستگیم

1.33wn)آب( از یخارج طيشکست مح بیضر  تا
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1.36wn  آورده شده است. 1و در جدول هبمحاس 

شود مد سطحی در همانگونه که از جدول مشاهده می

0.2شکاف نواری بالخ در پتانسيل شيميایی 
C

eV  و 

0.4مد سطحی درنوار ممنوعه صفر در 
C

eV   بهترین

 دهند.عملکرد را از لحاظ سنجش نشان می
 

 
منحنی پاشندگی بلور فوتونی و حالت های سطحی در  :3کل ش

 های شيميایی مختلف.پتانسيل

 

رود برای حالتهای سطحی با فحسب زاویه  نمودار بازتاب بر :4کل ش

1.417 . 

 .ی عملکرد حسگر زیستی بلور فوتونیبررس :1دول ج

 گیرینتیجه

ساختار و پاشندگی  معيار شایستگی،ر این مقاله د

حسگر زیستی حالتهای سطح، طيف بازتاب و حساسيت 

وش ربا استفاده از  های گرافننوالیهبلور فوتونی با نا

سيل های شيميایی مختلف در پتانماتریس انتقال و 

ل با افزایش پتانسي محاسبات نشان داد کهبررسی شدند. 

یابد و حالتهای شيميایی، پهنای گاف صفر افزایش می

 شوند. همچنينسمت فرکانسهای باالتر جابجا می سطح به

 لينسبالخ در پتا گافدر  یسطح حالت

0.2ییايميش
C

eV   درنوار ممنوعه  یسطح حالتو

0.4صفر در
C

eV   عملکرد را از لحاظ  نیبهتر

 .دهندیسنجش نشان م
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(e )
C

V  
0

(THz)f  
0

f
FoM  

1
(THz)f  

1
f

FoM  

0.2 0.897 0.327 6.557 0.0031 

0.4 1.234 4.492 6.782 0.0026 

0.6 1.475 2.485 7.006 0.0026 

0.8 1.667 0.674 7.214 0.0025 
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ژل غوطه وری بر روی زیرالیه های شیشه ای تهیه شدند.  -با روش سل  2nOS الیه های نازک دی اکسید قلع پژوهشدر این -هچکید  

تحت عملیات بازپخت قرار گرفتند. برای  درجه سانتی گراد 500و  450، 400سپس به منظور بهبود خواص ساختاری، نمونه ها در سه دمای 

 Xالگوهای پراش اشعه . استفاده شد FESEMو  XRD ،UV-Visاز آنالیز های  و نوری الیه ها وژی، مورفولیساختار خواص مطالعه

نشان داد که تمام نمونه ها در منطقه طول موج  الیه ها یخواص نوردر کیفیت بلوری الیه ها را با افزایش دمای بازپخت نشان داد.  افزایش

با افزایش دمای بازپخت ، بازپخت شدهمطالعه نوری نشان داد که گاف نواری الیه های  باشند. ینانومتر( شفاف م 300-1100) یریاندازه گ

 می یابد.افزایش 

 خواص  نوری.ژل،  –، دی اکسید قلع، سل الیه نازک -کلید واژه

Investigation of annealing temperature effect on structural and optical 

properties of SnO2 Thin films prepared using dip-coating sol-gel method. 
 

maryam, Keyghobadi ; Mohammad E., Ghazi; Morteza, Izadifard 

Department of physics and Nuclear Engineering , Shahrood University of Technology , Shahrood , Iran 

                                                                                          

Abstract -In this research, SnO2 Thin films were prepared by sol-gel dip-coating method on glass substrates. Then, in order 

to improvment of structural  properties, the samples were annealed at three temperatures of 4000C, 4500C and 5000C. 

Structural,  morphological and optical properties of the films were studied using XRD measurement, UV-Vis spectroscopy 

and FESEM, images. X-ray diffraction patterns showed an increase in the crystalline quality of the films as increases 

annealing temperature. The optical properties of the films showed all samples are transparent in the measured wavelength 

region (300-1100 nm). The optical study showed that the band gap of the annealed films increases as annealing temperature 

increases.  

Keywords: Thin film, SnO2 , Sol-gel, optical property. 

 

الیه های نازک دی اکسید قلع  خواص ساختاری و نوریبررسی اثر دمای بازپخت بر

 غوطه وریژل -به روش سل تهیه شده

 ایزدی فرد، مرتضی  ;قاضی، محمد ابراهیم ;کیقبادی ،مریم

 د، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهروو مهندسی هسته ای دانشکده فیزیک                                 
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 مقدمه -1

( یکی از معروف ترین اعضای 2SnOدی اکسید قلع )

( است که یک TCOخانواده اکسید های رسانای شفاف)

 eV4-6/3با پهنای گاف نواری  nنیم رسانای نوع 

دارای مقاومت الکتریکی پایین،  این ترکیب. ]2،1[است

تریک و شفافیت اپتیکی باال در ناحیه مرئی ثابت دی الک

طیف الکترومغناطیسی می باشد. این دو ویژگی سبب 

ه کاربردهای بسیاری مانند : استفاد 2SnOشده است که 

های نشری نوری،  در الکترود سلول خورشیدی، دیود

صفحات نمایشگرهای تخت، الیه های پنجره و دیگر 

. به همین دلیل در ]4،3[قطعات اپتوالکتریک داشته باشد

سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و 

در این کار تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده است. 

ژل می  –با روش سل  2SnOبه ساخت الیه های نازک 

ر خواص نوری الیه ها بپردازیم و اثر دمای بازپخت را 

 بررسی می نمائیم.

 روش تجربی -2

روی زیر الیه های شیشه ای به  2SnO نازک الیه های

ژل غوطه وری الیه نشانی شدند. برای بدست -روش سل

 :Merck, purityگرم از  ) 8/6مقدار  ،آوردن سل اولیه

98% )O2H.22SnCl   میلی لیتر اتانول حل  85در

میلی لیتر  15محلول مقدار پایداری برای ایجاد  .شد

است.  استیک اسید به عنوان تثبیت کننده اضافه شده

 درجه سانتی گراد 60ساعت در دمای  2محلول به مدت 

هم زده شد تا سل زالل و شفاف بدست آمد. سپس سل 

ساعت نگه داشته شد. زیر  65آماده در دمای اتاق به مدت 

الیه های شیشه ای قبل از الیه گذاری در محلول آب 

مقطر و اتانول و استون قرار داده شدند و سپس در 

درجه  60 دقیقه و دمای 22ونیک به مدت دستگاه التراس

قرار گرفتند تا از هرگونه آلودگی، تمیز شوند و  سانتی گراد

غوطه سپس به کمک پمپ خالء زیر الیه ها خشک شدند. 

سرعت حرکت رو به پایین و  وری زیر الیه ها در محلول با

زیر . شد انجامعمودی  و به صورت  mm/min 20 یباال

درجه سانتی 120در دمای ، ش دهیالیه ها بعد از پوش

الیه نشانی فرآیند دقیقه خشک شدند.  30به مدت گراد 

بار تکرار شد.  5برای بدست آوردن الیه ای ضخیم تر 

 500و  450، 400در دماهای مختلف  سپس نمونه ها

ساعت بازپخت شدند و  3به مدت  درجه سانتی گراد

د بررسی و مورفولوژی الیه ها مور خواص ساختاری، نوری

 قرار گرفت.

 نتایج و بحث -3

 X مطالعه پراش اشعه ی -1-3

قبل و  را 2SnOنازک الیه های  XRDی ها، الگو1شکل 

همانطور  در دماهای مختلف نشان می دهد.بعد از بازپخت 

نشان می دهد نمونه بدون بازپخت دارای  1که شکل 

ساختار آمورف می باشد. تجزیه و تحلیل داده های 

XRD زپخت شده قله های متناظر به پراش نمونه های با

( ساختار 211( و)200(، )101(، )110صفحه های )از 

در  .چهارگوشی را نشان می دهد 2SnOبلوری روتایل 

 450و 400الگوی پراش نمونه های بازپخت شده در 

 32راد یک قله ناخالصی در زاویه حدود درجه سانتی گ

ی گراد درجه سانت 500درجه وجود دارد که در نمونه 

 حذف شده است.

 

قبل و  2SnO  نازک از الیه های  Xپراش اشعه ی  الگوهای: 1شکل

 .بازپخت در دماهای مختلفبعد از 

با  2SnOالیه های نازک ( D) های متوسط اندازه بلورک

 :]5[محاسبه شد( (101))و قله  استفاده از معادله شرر





cos

k
D                                  (1)        

                                

 βیک ضریب تصحیح،  k=0.9اندازه بلورک،  Dکه در آن 

 λ( قله پراش، FWHM) بیشینه نیمهدر  کاملپهنای 
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گ زاویه برا θ( و 0A 1.5406=λ) Xطول موج اشعه 

نشان داده شده است اندازه  1است. همانطور که در جدول 

افزایش متوسط بلورک با افزایش دمای بازپخت اندکی 

 .یافته است

در  2SnO نازک : اندازه بلورک و پارامتر های شبکه الیه های1جدول 

 دماهای بازپخت مختلف.

   ثابت   

 c شبکه  

    (0A) 

   ثابت   

 a شبکه 

   (0A    ) 

 متضخا 

  

    (nm        ) 

  اندازه   

 بلورک  

  (nm) 

  دمای   

       بازپخت  

 ( C0) 

 1927/3  7373/4    374      79/4     400 

 1927/3  7260/4    394    83/4     450         

 1894/3  7383/4    294    87/4     500 

 

 مطالعات مورفولوژی سطح -2-3

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی 

(FESEM)   نشان داده شده  2نمونه ها در شکل از

 .است

                                                                      

 نازک الیه های از سطح و مقطع )پیوست( FESEM: تصاویر 2شکل 

 2SnO مختلفبازپخت در دماهای  بعد از قبل و. 

FESEM  ثبت شده از سطح نمونه ها نشان داد که سطح

می باشد.  2SnOزیرالیه تقریبا پوشیده از الیه نازک 

درجه  450یکنواختی سطح الیه بازپخت شده در دمای 

از سایر نمونه ها بهتر است. حضور پدیده ترک سانتی گراد 

خوردگی سطح الیه ها دراین نمونه نیز از سایر نمونه ها 

ثبت شده از  FESEMر است. همچنین تصاویر کمت

مقطع الیه ها نیز نشان داد که ضخامت الیه ها تحت تاثیر 

دمای بازپخت تغییر می کند. الیه های بازپخت شده در 

درجه سانتی گراد به ترتیب کمترین و  450و  500دمای 

بیشترین ضخامت را دارند. ضخامت الیه بازپخت نشده نیز 

ار داریم از الیه های بازپخت شده بیشتر همانگونه که انتظ

 است.

 مطالعات اثر رامان -3-3

طیف سنجی رامان یک تکنیک مناسب برای مطالعه اثر 

که  گزارش شده است. ]6[است 2SnOاندازه در نانو ذرات 

       رامان به مرکز  دو نوار  2SnOنانو ذرات  رامان  طیف
1-cm 835 (1B و )1-cm 572 (2B عالوه بر )ی مدها

رامان  طیف های .در حالت حجمی دارد 2SnOارتعاشی 

در  دماهای بازپخت مختلف با 2SnOالیه های نازک 

. در این طیف قله های فعال نشان داده شده است 3شکل 

و مد فعال  cm (ge) 475، 1-cm (g2b) 789-1رامان 

قابل مشاهده می باشد و قله  cm (u2a )475-1 فروسرخ

نیز مشاهده می  cm 567-1در 2SnOمختصه نانو ذرات 

 شود.

 

در دماهای بازپخت  2SnO نازک  رامان الیه های های : طیف3شکل 

 مختلف.

 مطالعات گاف نواری -4-3

و  را قبل 2SnOطیف های عبور الیه های نازک  4شکل 

بعد از بازپخت در دماهای مختلف نشان می دهد. تمامی 

ر شفاف الیه ها در بازه طول موج اندازه گیری شده بسیا
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در بازه  2SnOهستند. شفافیت باال برای الیه های نازک 

مرئی در برنامه های کاربردی مانند الکترود های شفاف در 

گاف . ]7[دستگاه های الکترونیک نوری مورد نیاز است 

را می توان از  نواری مواد نیم رسانا دارای گاف مستقیم

 :]8[رابطه زیر بدست آورد

   
gEhAhv   2

1

                            )2( 

d

T
1ln303.2

                                          )3( 

انرژی فوتون  hνضریب جذب،  αیک ثابت،  Aکه در آن 

نمودار  5انرژی گاف نواری هستند. در شکل   gEفرودی و 
2(νhα)  بر حسبνh  برای محاسبه گاف نواری رسم شده

نطور که در شکل مشاهده می شود نمونه است. هما

می باشد و با  eV  95/3بازپخت نشده دارای گاف نواری

 400بازپخت کاهش می یابد. با افزایش دمای بازپخت از 

درجه سانتی گراد مقدار گاف نواری اندکی  500به 

درجه  500افزایش یافته و در نمونه بازپخت شده در 

شد که در توافق با گاف می با eV 93/3سانتی گراد برابر 

 .]1،2[می باشد  2SnO نواری الیه های نازک 

 

 

 قبل و بعد از  2SnO نازک طیف های عبور از الیه های: 4شکل 

 بازپخت در دماهای مختلف.

 
و بعد از قبل  νh (eV( بر حسب )νhα)2 : منحنی های5شکل

 بازپخت در دماهای مختلف.

 

 نتیجه گیری - 4

ژل -با روش سل 2SnOاکسید قلع الیه های نازک دی 

 غوطه وری بر روی زیر الیه های شیشه ای تهیه شدند.

های خواص ساختاری، مورفولوژی و نوری الیه 

بازپخت و بازپخت شده در دماهای بدون  2SnO نازک

نتایج مطالعه های . مختلف مورد بررسی قرار گرفت

 ساختاری نشان داد که نمونه بدون بازپخت دارای ساختار

آمورف و نمونه های بازپخت شده ساختار بلوری چهار 

نشان داد که کیفیت بلوری و  XRDنتایج  گوشی دارند.

اندکی بهبود می با افزایش دمای بازپخت اندازه بلورک 

یابد. نتایج مطالعه های نوری نشان داد که گاف نواری 

می باشد و با بازپخت   eV  91/3نمونه ها در حدود

 ی یابد.اندکی افزایش م
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 شدت اشباع به فشار گاز کمکی در لیزر برمید مس بستگی بهره سیگنال کوچک و

 

 

 2،  کامران خراسانی2نیا،سعید بهروزی1وندحمد ابراهیم آیینهم
 

 ، ایرانتهران، واحد علوم و تحقیقاتآزاد اسالمی،  دانشگاه1
 ی، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایرانامی، پژوهشگاه علوم وفنون هستهوپژوهشکده فوتونیک وفن آوریهای کوانت2

 

شدت اشباع بعنوان  چک وتقویت کننده برای محاسبه وابستگی بهره سیگنال کو –یک جفت لیزر برمید مس بعنوان سیستم نوسانگر  از -چکیده 

حالت  رد رابیشینه قدارتوان خروجی یک م وکه پارامترهای تقویت شده نشان داده  .شده است پارامترهای تقویت نسبت به فشار گاز کمکی استفاده 

 ور توان خروجی وهمینط بدست آمده است.وات  12توان خروجی  بوده و حداکثر ns10دارند. زمان تاخیری مطلوب  تور 11کمکی  گاز بهینه فشار

 .دنتور دار 18الی  7بهره یک رفتار نوسانی نسبت به فشار در بازه  شدت اشباع و

 فشار ، بهره سیگنال کوچک، شدت اشباع ،برمید مس، تریگر مید مس،بر لیزر -کلید واژه

 

Pressure dependence of the small-signal gain and saturation intensity of a CuBr laser 
 

2, Kamran Khorasani2, Saeid Behrouzinia1Mohammad Ebrahim Aeenehvand 
 

branch, Tehran, Iran Azad University, science and research 1 

Fotonics and quantum technologies research school, nuclear science and technology school, 2

AEOI,Tehran Iran 

 

 
 

Abstract 

A pair of copper bromide laser in an oscillator-amplifier configuration was used to investigate the 

small signal gain and saturation intensity as amplifying parameter and output power of lasers ,versus 

pressure of buffer gas, It is shown that the amplifying parameters  and laser output power have a max-

imum value at optimum buffer gas pressure of 11 Torr.Thus an optimum delay time of about 10 ns is 

determined, and a maximum output  power equivalent to about 12 W is extracted. 

Keywords: Copper bromide laser, Small-signal gain, Saturation intensity, Pressure 
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 مقدمه -1

هالید لیزرهای بخار ترکیبات مس) از شایان ذکر است که اخیرآ

. استفاده از هالیدهای مس بجای شده استمس( استفاده 

شبیه آنچه  ]2و1[ شد گزارش 1973اتمهای مس ابتدا در سال 

در لیزر هالید مس نیز دو  هگفته شد مسبخار  که در مورد

 .شوندحاصل مینانومتر  6/510و  2/578طول موج خاص 

یزرهای لکاربردهای جالبی بجای  مس بنابراین در لیزر هالید

تکنولوژی مورد  در جاهای مختلف از علوم و(CVL)بخار مس

استفاده قرار گرفته است. دمای عملکرد به فشار بخار ترکیب 

که  ،است co  500 حدودابرای لیزر برمید مس  بستگی داشته و

 co   1550-که در محدوده لیزر بخار مس است  از دمای کمتر

 .]4و3[ می باشد 1700

نسبت به لیزر  ( CBL) ر بخار برمید مسلیز اولین مزیت

CVL باصرفه بودن در  .دمای پائین برای ماده فعال است

-استفاده از مواد اصلی در جایگاهی که عمل می بعضی جاها و

مدت زمان روشن  کند باعث شده که ساخت لوله راحتر شود. و

 .]5[بعبارتی دیگر لیزر زود آماده شود کردن کاهش یابد و

فرکانس تکرار پالس باال است که   CVLبر CBL مزیت دیگر 

 ]6و7[ بهتر است CVLنسبت به  CBLکیفیت پرتو خروجی 

شدت  یکسری از پارامترها از جمله بهره سیگنال کوچک و

در طراحی  کند ورا از هم مجزا می د که لیزرهاناشباع وجود دار

از سیستم نوسانگر . بطور کلی شوداز آنها استفاده میساخت  و

برای تعیین این پارامترها استفاده  (MOPAتقویت کننده )

لیزر طال  وCVL  برای MOPAکارهای پیشین از در شود.می

 بطور همزمانکیفیت  بهبودی توان خروجی وباال بردن بمنظور 

 همچنین با توسعه سیستمهای. ]8و11 [استفاده شده است

MOPA   وات 110با توان  لیزر برمید مساز نظر عملکرد 

  MOPAاز سیستمدر این پروژه  .]12 [گزارش شده است 

برمید مس با سه طول مختلف برای ایجاد تقویت نور بطور لیزر 

مجزا بعنوان تقویت کننده استفاده شده است. برای مطالعه 

 )شدت اشباع( با فشار گاز کمکیsE)بهره سیگنال (و  ogرفتار 

 GVL و CVLلیزرهای  نتایج بدست آمده با( He) هلیم

 بین نوسانگر و مقایسه شده است. یک زمان تاخیری بهینه ما

خارج سیستم زمانی که بیشترین توان از یعنی تقویت کننده 

درست انتخاب نشود تقویت  که اگر، شود وجود داردمی

 .نخواهیم داشت

 : چیدمان آزمایش -2

قابل قبول برای ایجاد توان لیزر در  پیکربندی استاندارد و

لوله  .]11 [ رودانجام آزمایش بکار می ایبر MOPAسیستم 

 و نوسانگربعنوان  cm  28یکی بطول ای شکلهای استوانه

که هر کدام بطور  58و 48و cm 38یکی دیگر به طولهای 

جنس . گیرند بعنوان تقویت کننده در آزمایش قرار می جداگانه

منبع گرمایی  . یکهستند mm 20بقطر  نها از کوارتز وآهمه 

لوله لیزر که محل قرارگرفتن پودر  در زیر مخزن وسطکه 

باعث ایجاد بخار برمید مس به  است قرار گرفته و برمید مس

گردد.بهرحال الکترودهای مس بوسیله داخل محیط تخلیه می

-می آنهاگذرد باعث خنک شدن داخل استوانه می آب که از

س نوری متناظر با پال توان الکتریکی منبع مستقل بوده و گردد.

پالس تخلیه پیاپی ایجاد شده که  دو شود.است که وارد می

بوسیله زمان تاخیری تریگر  بستگی به زمان تاخیری دارد و

 nm 6/510 خروجی دو طول موج خاص شود. درکنترل می

 ثابتپس از  .ندکه در محدوده نور مرئی هستnm   2/578و

 واردویت نمودن و باریک کردن اشعه به داخل محیط تخلیه تق

 همزمانی زمان ورود پالس لیزر باید عمل در. شوندمی

انی است که بیشترین این زم انجام گیرد و (سینکرون کردن)

در این حالت است که  در تقویت کننده داریم و وارونی جمعیت

صورت عمل تضعیف نور را  در غیر این نور تقویت می گردد.

 یابد.کاهش میلذا در نهایت توان خروجی  خواهیم داشت و

عمل تضعیف اشعه ورودی به نوسانگر توسط فیلترهای دانسیته 

 شود.سپس وارد تقویت کننده می و گیردانجام می NDFخنثی 

 
 

دهد که را نشان می  MOPAنمایش شماتیک یک 1شکل 

 شده است.برای آزمایش اصلی مرتب 

 

با  از یک آینه عقب نوسانگر اصلی بوسیله تشدید بحرانی که

عمل  %4 با ضریب بازتابش آینه جلویک  و %98ضریب بازتابش 

خروجی تقویت کننده  توانهای ورودی و گیرد.کاواک صورت می

گیری می  اندازه D500PMTMتا پاورمتر نوع  بوسیله دو

فلوی گاز یک شیر سوزنی دقیق برای کنترل مقدار  شوند.

له را از روی ان فشار گاز کمکی داخل لو شود. واستفاده می

 .گیرنداندازه می

 بحث وبررسی نتایج
شدگی فشار برای  از آنجائیکه پهنای خط دوپلر بزرگتر از پهن

تقویت بصورت پهن  ،است CVLهمانند  CBLلیزرهای 

پارامترهای تقویت این  گردد .شدگی ناهمگن غالب انجام می

با استفاده از   Es و  0gشدت بترتیب  نوع لیزر یعنی بهره و

با قراردادن در معادله هارگرو بدست  ترین مربعات وروش کم

 د.نمی آی
A) sE/ ∆E(-d 0Ln G=g 
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inE-outE=E∆   

که  LnG پارامترهای تقویت می توانند بوسیله منحنی عمودی

ر نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی د) =inE/outEGدر ان 

روی  ∆inE-outE=Eحسب اختالف انرژی  بر( تقویت کننده

مشخص  2نتایج آزمایش در شکل  .محور افقی بدست می آیند

بدست می آید.که بترتیب  Es و 0gاست از این شکل مقدار 

 آزمایش با .می باشند 2j/cm  47/5 µو cm 071/0-1 مقدار

با  kHz20با فرکانس  بعنوان تقویت کننده و cm 58طول 

توان ورود به تقویت کننده  و تور 11برابر  He شار گاز کمکی ف

kw 6/1 زرد از هم مجزا  استفاده شده است . خطهای سبز و

را برای چندین  Esو  0g بهمین طریق ما مقادیر  .اندنشده

برای  تور انجام دادیم. و 18الی  7تقویت در فشارهای مختلف 

نکته حائز اهمیت  تکرار گردید. نیز cm 48و  cm 38طولهای 

آن است که توجه داشته باشید در هر فشار باید عمل سینکرون 

 اندازه گیری متعاقبا تکرار شود. کردن انجام گردد و
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p
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 رحسب اختالف انرژیب Ln G ( نمودار بهره انرژی2) شکل

E∆ 

 0gدهد اشکارا مشخص است که نشان می 3همانطوریکه شکل 

افزایش فشار ابتدا با  .یابدافزایش می کمکی با افزایش فشار گاز

تور به یک  11در فشار  بهره سیگنال کوچک افزایش یافته تا

کاهش  بهره ن با افزایش فشارآبعد از  و رسدمی شینهبمقدار 

تقریبا  0gبرای هر سه طول رفتار شایان ذکراست که  .می یابد

 .یکسان است

تقویت  بر حسب فشار گاز کمکی در Esرفتار  4در شکل 

با وجود این که در تمام منحنی  .شده استکننده  نشان داده 

حسب فشار کل شبیه هم است در کمترین  بر Esها رفتار 

 دارد.  لیزرمقدار که با یکدیگر فرق دارند بستگی به طول 
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 حسب فشار گازکمکی هلیوم رفتار شدت اشباع بر3شکل 
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 یومرفتار شدت اشباع بافشارگازکمکی  هل 4شکل 
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کمکی هلیوم برای  گاز حسب فشار توان بر رفتار 5شکل 

 cm58تقویت کننده بطول 

 

برای هر سه طول  Es قابل توجه است که جهت یادآوری مقدار

است. ضمنا  بیشینهتور دارای یک  11مختلف در فشار 

خاصیت خطی بودن شدت اشباع  ، که قبال کار شده همانطوری

تور برای  75الی  25فاصله  بین  گاز کمکی در شارفبهره با  و

تقویت  تور برای 30الی  14در فاصله  و]CVL  ] 8لیزر تقویت

در نهایت رفتار  . نشان داده شده است.]10 [کننده لیزر طال 

نشان داده  5حسب فشار گاز کمکی در شکل  توان خروجی بر

افزایش  شود بانشان داده می3  همانطوریکه درشکل .شده است
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  0gمقدار تور 11فشار دراینکه  تا کندمی افزایش پیدا 0gفشار،

دمای  .یابدآن کاهش می از بعد و رسد.می cm071/0-1 به

توجه  با درطول آزمایش باید ثابت نگه داشته شود. لیزرداخل 

 گسیل القاییسطح مقطع  ،پهنای خط دوپلر بودنبه ثابت 

 فشار باافزایش. ماندبطورتقریب بدون هیچ تغییر باقی می

 stσ N)=(∆0g ابتدا مقدار بهره  بخاطر افزایش وارونی جمعیت

به بعد ،بعلت برخوردهای  تور 11فشار از و افزایش یافته

 کاهش یافته و الکترونها گیرد دمایناکشسانی که صورت می

نرخ پمپاز به تراز باالتر  دراین یابد،میوارونی جمعیت کاهش 

هره کاهش و در نهایت باست تراز پایین  کمتراز نرخ پمپاژ به

توجه به  با .است 0gفشار شبیه  حسب بر SE رفتار یابد.می

 افزایش فشار تا اب .ستثابت ا stσ چون  2τ stσ /υh=sE رابطه

 ویافته  کاهش(2τ)تراز انتقال باالیی لیزر  تور طول عمر 11

بعد از فشار  وتور افزایش یافته  11اشباع تا فشار بهینه شدت 

افزایش  2τ ، تابشی برخوردهای غیربهینه با افزایش فشار بعلت 

 انرژی نتیجه شدت اشباع کاهش خواهد داشت. در یابد ومی

 ، AL sE 0gبا توجه به رابطه از تقویت کننده  خروجی

برخوردهای  شار تعدادافزایش ف با بوده ∆ N/τمتناسب با

طرفی  از کشسان افزایش یافته و وارونی جمعیت زیاد شده و

در نتیجه توان خروجی افزایش طول عمر تراز تشدید کاهش می

خواهد یافت و بعد از فشار بهینه به علت برخوردهای غیر 

کشسان و سرد شدن الکترون ها جمعیت وارون کاهش و طول 

بد، حاصل این تغییرات کاهش یاعمر تراز تشدید افزایش می

 .توان خروجی را در بر دارد.

 

 نتیجه گیری:

تور 7 - 18رفتار پارامترهای تقویت با فشار گاز کمکی بین 

 دارای یک ماگزیمم در یک رفتار غیر خطی و CBLبرای لیزر 

 رفتار هر ماGVL و CVLمقایسه با در .باشدتور می 11فشار

به بازه انتخابی فشار دارد. نوع پارامتر تقویت را که بستگی 

 یک بازه، رفتارش خطی و بررسی نموده که برای بعضی در

خطی است که  فشار بصورت غیر بازه دیگری از در ،بعضی دیگر

 .باشدمی بهینه یعنی فشار خاص فشار دارای یک پیک در

. 
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ی های سیستم را در حوزهکیوبیتدوقطبی بین -کنش دوقطبیهمراه با برهم میدان-اتمی بستگی اولیهاثر همدر این مقاله  -چکیده 

کنش و برهم میدان-اتمی بستگی اولیههمدهند که نتایج محاسبات انجام شده نشان می کنیم.ی بررسی میفی و غیر مارکوفمارکو

غیر همراه با تحول  قوی دوقطبی-قطبیکنش دوبرهمشوند. همچنین می کوانتومی توافقدوقطبی باعث کند شدن میرایی -دوقطبی

 باشند.های کوانتومی سیستم میبستگیی مجموعه مناسبی برای حفظ و پایداری همفارکوم

 

 کوانتومی توافقمارکوفی و غير مارکوفی،  تحول تنيدگی،کيوبيت، درهم -کليد واژه

The effect of initial System-reservoir Correlation on quantum consonance 

Akhound, Ahmad; Shokri, Abbas ; Motavalli Bashi, Anahita 

Department of Physics, Payame Noor University 

Abstract- In this paper we investigate the effect of system-reservoir correlation and dipole-dipole interaction 

between two qubits on dynamics of quantum consonance in Markovian and non-Markovian regimes. The results 

Show  that in general, the larger initial qubit-reservoir correlation and dipole-dipole interaction can retard the decay of 

quantum consonance. Besides, a combination of relatively strong dipole-dipole interaction and non-Markovian effect 

can efficiently protect quantum consonance. 

Keywords: qubit, Markovian and non-Markovian regimes, quantum consonance, dipole-dipole interaction.

 ومیکوانت توافقدینامیک  بر میدان-اتم یبستگی اولیهتاثیر هم

 عباس شکری ؛ *متولی باشی احمد آخوند ؛ آناهیتا 

 ، تهران، ایران19395-3697گروه فيزیک، دانشگاه پيام نور،ص. پ.  
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 مقدمه -1

بستگی غير موضعی در کوانتومی نوعی هم بستگیهم

و محاسبات  در علمهای کوانتومی است که سيستم

 معيارهایاز یکی . [1]کاربرد داردارتباطات کوانتومی 

-بستگی مذکور، درهمگيری مقدار همسنجش و اندازه

ز ااین معيار برای تعداد زیادی . تنيدگی کوانتومی است

ای ههای کوانتومی کاربرد دارد، ولی برخی از حالتحالت

ومی بستگی کوانتتنيده( دارای همهمجدایی پذیر )غير در

 ليلهمين دتند که با این معيار قابل محاسبه نيست. بههس

-مهتحقيقات جدید برای یافتن معيار مناسبی که بتواند ه

 گيری کند،های کوانتومی سيستم را اندازهبستگیی هم

 (قتواف) کانزونانس نامبهمعياری اخيراً محققان ادامه دارد. 

ل مفصطور هکه در ادامه ب [2]اندکرده معرفیکوانتومی 

 تاثير با توجه به اهميتمعرفی آن خواهيم پرداخت. به

-کنش دو قطبیبرهم مخزن و–سيستمی اوليهکنش برهم

 ناميکدی را بر هااثر آن مقاله ، در اینهاکيوبيت دوقطبی

 یفی و غير مارکوفی مارکودو حوزهتوافق کوانتومی در 

 کنيم.بررسی می

کوانتومی توافق -2  

 های دوبستگی کوانتومی سيستمی همبرای محاسبه

شکلبخشی به   1 2
c H H   کوانتومی توافق معياراز 

فی معر "پ ایی"کنيم. این معيار ابتدا توسط استفاده می

 یتحت عملگرهای کوانتوم یبستگکه هم جانآ از .[2]شد

 یل عملگرهابا اعما ،ماندیم یناوردا باق یموضع یکانی

 را حذف یکيکالس یهایبستگهم ميتوانیمناسب م یکانی

 یکوانتوم یهایبستگماند همیم یو آنچه باق ميکن

 های موضعیبستگیبرای کاهش هم. خواهد بود ستميس

 :[3و2] کمينه کرد رابارت زیر ع باید

  c c

ijmn ijmn

i m j n j n i m

L   
   

  
                                 )1( 

†

1 2 1 2( ) ( )c U U U U                                         )2( 

-( جمع عناصر غير قطری ماتریس کاهش یافته1ی)رابطه

 ، ماتریس تبدیل یافتهcاست که cی ماتریس 

تحت عملگرهای یکانی موضعی 
1U و 

2U ( 2ی )در رابطه

 های دو بخشی، عملگرهای یکانیباشد. برای سيستممی

1U و 
2U ،هایی هستند که ماتریس چگالی ماتریس

از  Bگالی کاهش یافته و ماتریس چ Aکاهش یافته 

( را صفر 1ی )را قطری نموده و رابطه ABماتریس کل 

صورت زیر تعریف کوانتومی به توافقکنند. در نتيجه می

 :شودمی

  1 1c

ijmn im jn

ijmn

                       )3( 

طر فرعی ماتریس که این عبارت جمع قدرمطلق عناصر ق

  .است cتبدیل یافته 

 مدل هامیلتونی   -3

 کنشگيریم که در برهمرا در نظر می B و  Aدو کيوبيت 

کنش قرار دارد و برهم بوزونی صفر درجه مخزنبا یک 

 تونیشود. مدل هاميلها نيز در نظر گرفته میبين کيوبيت

با توجه به 1 [4]صورت زیر استبه: 

  †

0 0

A A B B

k k k

k

H b b            

   † . .A B A B A B

I k k

k

H g b H c d          
     
            )4( 

0 های دوترازهفرکانس گذار بين اتم A و B .است  

 و   ها واتمعملگرهای خلق و فنای †

kbوkb 

مخزن  kسام با فرکان-kعملگرهای خلق و فنای مٌد 

 dام و -kکنش اتم با ٌمد قدرت برهم kg. هستند بوزونی

ل ست. حالت اوليه سيستم کا هاکنش بين اتمقدرت برهم

 گيریم:صورت زیر در نظر میرا به

     0 0 0 0 1k kr AB rAB
k

c c gg   
                 )5( 

که در آن 
1

2
AB ABAB

eg ge     .حالت بل است

0مجموعه حالت  00...
r
 ی حالت خالء و نشان دهنده

1مجموعه حالت  00...01 0...k kr
  نيز حالتی با یک

(0)دهد. نشان میام را -kٌمد در برانگيختگی  0kc  

بعد از تحول يدان است. م-اتم یاوليه بستگیحاکی از هم

ظر با در نحالت کلی سيستم ( 4ی )رابطهمطابق با زمانی 

 يانصورت زیر بتواند بهمیگرفتن فقط اولين برانگيختگی 

 :شود

     0 1k kr AB rAB
k

t c t c t gg                )6(   

 صورتکنش بهی شرودینگر در تصویر برهمحل معادله اب

 :زیر
                                              )7(  ( ) ( ) ( )I

d
i t H t t

dt
   

        )8(  0( )
( ) [ ( ) . .]kiA B

I kH t g b e H c
    

      

روابطی برای  c t  و kc t هيم یافت:خوا 

            )9(      02 ki t

k kc t i g e c t
  

       

       02 ki t

k kc t i kg e c t idc t
      )10(  
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ی هاری در رابطگذ( و جا9ی )گيری از رابطهبا انتگرال 

 ( خواهيم داشت:10)

     02 0 ki t

k k

k

c t i c g e
   

      0 1
2

1 1
0

2 k
t i t t

k

k

g dt e c t idc t
  

  
        )11( 

کنيم معادله فرض می برای یافتن جواب تحليلی این

(0)k kc g  هرچه قدرت برهم بدین معنی کهباشد-

-kتگی مد ميدان بيشتر باشد، احتمال برانگيخ-کنش اتم

شکل ه( ب11ی )رابطه شود بنابراینام ميدان نيز بيشتر می

 آید:دست میزیر به

   

      

0

0 1

2

2

1 1
0

2

2

k

k

i t

k

k

t i t t

k

k

c t i g e

g dt e c t idc t

 

 



 

  





 

                           )12(  

از  توانهم فرض کنيم، میبه نزدیکرا  خزنهای ماگر مد 

حد پيوستگی  
2

k

k

g J d  
استفاده کرد که  

 J   لورنتسی آن را  شکلتابع چگالی طيفی نام دارد و

صورت به 
 

2

0

2 22
c

J
 


   


 

. گيریمدر نظر می 

0cدر آن  که  ،فرکانس مرکزی مخزن  پهنای

ی حالت برانگيخته فروپاشی یدرجه مربوط به 0طيف و 

 ارد.دیناميکی مجزا وجود د یدر اینجا دو حوزه است.اتم 

ی در ناحيه جفت شدگی ضعيف 0 / 2   که منجر به

در  شود و جفت شدگی قویسيستم می یفمارکوتحول 

ی ناحيه 0 / 2  یفمارکوغير منجر به تحول  که 

صورت هبکه  بستگی مخزن. با حل تابع همشودمی سيستم

      0 1

1

i t t
f t t J e d

 
 

 
   شودمعرفی می  

عبارت   0

1

2

t
f t e


 


 از طرفی با در آیددست میبه .

نظر گرفتن  0k kc g  22و اینکه
(0) (0) 1kc c  

2مقدار 

02(1 (0) ) /c    بنابراین  آید.دست میبه

 :شودساده میصورت زیر ( به12ی )رابطه

         1 1 1
0

2 2
t

c t idc t i f t dt f t t c t            )13( 

 یهبوسيلتوان فوق را می ی دیفرانسيل انتگرالیمعادله 

ی زیر برای رابطه رد کهتبدیالت الپالس حل ک c t به-

 آید:دست می

 
 

        
2

2 1 0 1 1
2

t
p

t t te
c t b e c p e e



  


 

       
 

 )14( 

pکه در آن  id  و 2

04p id      و

  0

2
0

2
b c i 

 
  

 

های ز پایهبا استفاده ا است. 

 , , ,gg ge eg ee  ماتریس چگالی کاهش یافته دو

 : X شکل هکيوبيت ب

 

   

   

2

2 2

2 2

1 0 0 0

0 / 2 / 2 0

0 / 2 / 2 0

0 0 0 0

AB

c t

c t c t

c t c t



 
 
 
 
 
 
 
 

                    )15( 

 
 

تومی کوان توافق(، مقدار 3( تا )1استفاده از روابط )با  

 :شودباال حاصل می ماتریس چگالیبرای 

   
2

ABQ c t                                                              )16(

  

 بر میدان-اتمبستگی اولیه تاثیر هم -4

 کوانتومی  توافق

کنش برهم  ، يدانم-اتمبستگی اوليه هم بررسی تاثير برای

) ثابت را هايوبيتک دوقطبی بين-دوقطبی
0d )  در

ای  هاتم کوانتومی توافقمنحنی  1 کلدر ش گيریم.نظر می

A و Bميدان رسم -اوليه اتم هایبستگیميزان هم ایبر

(0)ای که برای گونهشده است به 0c   چينخط منحنی 

1و برای 
(0)

2
c   (0)و برای  خاکستریمنحنی 1c  

مربوط به ه است. شکل )الف( رسم شد پررنگمنحنی 

ی )فمارکو یحوزه
05  )مربوط به حوزه( و شکل )ب-

ی )فغير مارکو ی
00.2 باشد ( می 

 
برای )الف(:  B و A هایکوانتومی بين کيوبيت توافق: منحنی 1شکل 

-هر دو شکل برهم ی. درفی غير مارکوی و )ب(: حوزهفی مارکوحوزه

) ها وجود دارددوقطبی بين اتم-کنش دو قطبی
0d .)  منحنی

 مخزن-سيستمبستگی اوليه برای بيشترین هم چين خط
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((0) 0c ،)  1برای   خاکستریمنحنی
(0)

2
c 

توپر  منحنی و 

(0) مخزن-سيستمه اوليبستگی برای کمترین هم 1c .  
 

 زنمخ-تمبستگی اوليه سيسهم ماکزیمم الف(1) شکل در

 کوانتومی بستگی توافق( باعث توليد همچين )منحنی خط

 یبا شيب مالیم سپس شود ومیبه ماکزیمم از مقدار صفر 

ی بستگی اوليهین همبنابرا ،کندسمت صفر ميل میبه

-کندی ميرایی آن می وعث توليد توافق با مخزن-سيستم

-هبعد از مدت کوتاهی ب توافقی فی مارکودر حوزهشود. 

ی هدر حوز طور که انتظار داریمشود و همانشدت ميرا می

ز ایابد که حاکی صورت نوسانی کاهش میی بهفغير مارکو

 باشد. برگشت اطالعات به سيستم می

 

-دوقطبی اتم-کنش دوقطبیتاثیر برهم -5

 کوانتومی  توافق برها 

 ها،وقطبی اتمد-کنش دوقطبیبرهم برای بررسی تاثير

1)ن را ميدا-سيستمکنش اوليه برهم
(0)

2
c  ) در نظر

-بیوقطکنش دها برای سه قدرت برهم. شکلگيریممی

0d دوقطبی   05، و چين خطمنحنیd  

010dو  اکستریمنحنی خ  رسم  پررنگ منحنی

ی و )ب( فی مارکوهای )الف( برای حوزهشده است. شکل

 قتواف( منحنی 2شکل شماره ) ی،فی غير مارکوبرای حوزه

 باشد.می BوAهای اتم

ها باعث وقطبی اتمد-کنش دوقطبیافزایش قدرت برهم

 شودمی BوAهای اتمکوانتومی  قتواف بستگیافزایش هم

 

 

ی حوزه)الف( در  BوAهای کوانتومی اتم توافق: منحنی 2شکل 

1ازای ی بهفغير مارکو)ب( ی و فمارکو
(0)

2
c 

سه قدرت برای  

دوقطبی -کنش دوقطبیبرهم
0d   و چينخطمنحنی ،

05d  

و   اکستریخمنحنی 
010d  منحنی پررنگ. 

 

کنش در حوزه غير همين طور افزایش قدرت برهم

 BوAی سبب پایداری توافق در سيستم دو کيوبيت فمارکو

 .شودمی

 نتیجه گیری  -6

و  يدانم-اتمکنش اوليه زمان برهمدر این مقاله اثر هم

ی يت در حوزهوقطبی دو کيوبد-کنش دوقطبیبرهم

رسی کوانتومی بر توافقوسيله ی، بهفی و غير مارکوفمارکو

دوقطبی -کنش دوقطبیکه قدرت برهمشد. هنگامی

 يدانم-اتم ی قویاوليه بستگیسيستم ثابت باشد، هم

 چنينهم شود.ميرایی آن می کندیو  توافقباعث توليد 

قدر ان ثابت باشد، هرچميد-کنش کيوبيتکه برهمهنگامی

-تر باشد همها قویوقطبی کيوبيتد-کنش دوقطبیبرهم

-مکوانتومی سيستم پایدارتر خواهد بود. ه توافقبستگی 

ی و فغيرمارکو یحوزهچنين نشان دادیم که ترکيب 

تواند عامل مفيدی می ویق دوقطبی-کنش دوقطبیبرهم

 سيستم شود.  توافق بستگیهم برای حفظ
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بر عملکرد سلول خورشیدی  ZIF-8کریستالی انونفلزی -اثر ضخامت شبکه آلی

 پروسکایتی

  1سمانه مظفری

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم 1

های خورشیدی پروسکایتی در ساخت سلول و تهیه nm  63با قطر تقریبی ZIF-8های در این پژوهش، نانو کریستال -چکیده 

 تلفی مانندهای مخکهای سنتز شده توسط تکنی. پارامترهای اپتیکی، ساختار و مورفولوژی نانو کریستالار گرفته شدندکبه

vis-UV ،XRD  وSEM  .الیه بر روی اال ببه سبب داشتن تخلخل و مساحت سطح ویژه  ذرات کریستالینانوشناسایی شد

مورد بررسی و  یسکایتبر عملکرد سلول خورشیدی پرو ZIF-8مرزی اثر ضخامت الیه  نشانی شدند والیه 2TiOمزومتخلخل 

، فاکتور V 0.64 ز، ولتاژ مدار با mA cm 7.48-2 بهترین عملکرد سلول خورشیدی با جریان مدار بسته مطالعه قرار گرفت.

 دست آمد.به 2TiO بر روی الیه ZIF-8الیه نشانی مرتبه .برای سلول خورشیدی با یک %2.71 و بازدهی 0.56پرشدگی 

 

 متخلخللزی، مزوف-شبکه آلیسطح ویژه باال، سلول خورشیدی پروسکایتی،  -کلید واژه

Effect of thickness of nanocrystal metal organic feramwork (ZIF-8) on 

performance of perovskite solar cells 
Samaneh Mozaffari1 

1Faculty of Science, Chabahar Maritime University 

Abstract- In this paper, nanocrystal metal organic framework (ZIF-8) was synthesized and used in the fabrication 

of perovskite solar cells. ZIF-8 nanoparticles were coated on the mesoporuse TiO2 layer. Effect of thickness of 

ZIF-8 was investigated on the performance of perovskite solar cells. The cell with spin coating once exhibited 

the best performance with a short-circuit current density of 7.48 mA cm-2, open circuit voltage of 0.64 V, fill 

factor 0.56 and the highest photo-conversion efficiency of 2.71% under the illumination of 100 mw cm-2. 

Furthermore, optical parameters, structure and morphology of the ZIF-8 nanocrystals was studied using the 

appropriated instrumental techniques: SEM, XRD and UV-vis spectroscopy. The average crystallite size of ZIF-

8 nanoparticles was estimated 63 nm by SEM that it agrees well with the value obtained from XRD.  

Keywords: Large surface area, Perovskite solar cell, Metal organic framework, Mesoporuse 
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 مقدمه -1

توان به دو دسته متخلخل آلی و مواد متخلخل را می

 معدنی که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند، تقسیم

 ماسبندی نمود. برای مثال مواد نانو ساختار آلی، سطح ت

که حالیباالیی داشته ولی حفرات نامنظمی دارند. در

نانوساختارهای معدنی، نظم ساختاری باال، حفرات یک 

ما ه و مقاومت حرارتی و مکانیکی بیشتری دارند، اانداز

ها نسبت به نانوساختارهای آلی کمتر سطح تماس آن

و ر دهاست. برای دستیابی به مواد نانو ساختار با مزایای 

های لزی تهیه شدند. بنابراین، شبکهف-گروه، شبکه آلی

یمرهای متخلخل کئورودیناسیون نام پلفلزی که به-آلی

-یماند، زیر مجموعه مواد نانوساختاری شدهنیز شناخته 

باشند که حاصل پیوند میان یک یون یا خوشه فلزی و 

ح . این دسته از مواد، مساحت سط[1] لیگاند آلی هستند

ت و تخلخل نسبی باال، سطح تماس و مقاومت زیاد و حفرا

ر های اخیر با تغییفوق العاده منظمی دارند و در سال

فلزی با -سعی در تهیه شبکه آلی های آلی،متصل کننده

تخلخل و مساحت سطح باالتر، زیاد شده است و شبکه 

نیز تهیه  g/2m 7000 لزی با مساحت سطح بیش ازف-آلی

فرد مانند های منحصر بهشده است. با توجه به ویژگی

ای آلی و معدنی در کنار یکدیگر در شبکه ءوجود اجزا

 ملی به ساختار،منظم، قابلیت الحاق چند نوع گروه عا

 های آلی و آبی و تخلخل فوقبرهم کنش مناسب با حالل

مناسبی برای  فلزی کاندیای-های آلیالعاده باال، شبکه

واد باشند. تاکنون از این دسته از ممصارف گوناگونی می

در زمینه جذب گازها، حسگرها، حمل داروها، جاذب و 

ین . در ا[2] های خورشیدی استفاده شده استسلول

لیتی از خانواده زئو ZIF-8ی فلز-مقاله از شبکه آلی

ایمیدازولی در سلول خورشیدی پروسکایت استفاده شده 

بر روی  با استفاده از الیه نشانی چرخشی ZIF-8است. 

ی الیه نشانی شد، و اثر آن بر رو 2TiOالیه مزومتخلخل 

عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت مورد مطالعه قرار 

-می 3PbI3NH3CHکه پروسکایت جه به اینگرفت. با تو

ره عنوان جمع کننده نور و رسانای حفزمان بهتواند هم

نه های ساخته شده، فاقد هر گوعمل کند، در اینجا سلول

 باشند. برای انتقال حامل بار مثبت می Pماده نوع 

 روش آزمایش  -2

 ZIF-8 تهیه نانوذرات 2-1

g 2.4 ،O2H.63ZnNO  درونg 90.4نول ریخته شد. ، متا

، g 90.4در  g 5.28 ،2-methylimidazolدر ظرفی دیگر، 

ت ساع 1متانول حل شد و به محلول اول اضافه و به مدت 

 ZIF-8های هم زده شد. نانو کریستال C °20-25در دمای

دت مل بهنوپس از سانتریفیوژ و چندین بار شستشو با متا

 1خشک شدند. شکل  C ° 80ساعت تحت دمای 12

  nmریبیبا قطر تق ZIF-8های نانو کریستال SEMصویر ت

، الگوی پراش 2دهد. همچنین در شکل را نشان می 63

(XRD)  برایZIF-8  راش پرسم شده است، که با الگوی

کل، . با توجه به ش[3]ت داردبقمطاپارک  ارائه شده توسط

شود که مشاهده می  2ϴ=7.6°پیکی با شدت باال در 

از  تالیتی باال نمونه است. با استفادهدهنده کریسنشان

( قطر ذرات در 1شرر )معادله -و معادله دبای XRDالگوی 

که بسیار نزدیک به قطر  ،تخمین زده شد nm 61حدود 

 . [3] است SEMدست آمده با استفاده از تصویر ذرات به

D=0.9 /cosϴ (1)                                          

 ،و  Cu K (1.54 A) ، طول موج تابش  ،در رابطه باال

 است. (° 0.13) پهنای پیک در نصف ارتفاع بیشینه

 

 ZIF-8 هاینانو کریستال SEM : تصویر1شکل

، باند جذبی را در طول ZIF-8، نانو ذرات UV-visطیف 

(. با استفاده از 3دهد )شکل نشان می nm 260 موج

، برای نانو ذرات  eV 4.76، گاف نواری اپتیکی 2معادله 

ZIF-8 [4] به دست آمد. 

Eg=hc/=1240 nm eV/                            )2( 

  های خورشیدی پروسکایتیساخت سلول 2-2
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 ZIF-8 هایبرای نانوکریستال XRD : الگوی2شکل 

 

 ZIF-8 نانو ذرات، UV-vis : طیف3شکل 

 M 2توسط پودر روی و محلول  FTOهای ابتدا شیشه

،HCl ،سونش و سپس تحت آلتراسونیک، با آب مقطر 

 دقیقه کامال شستشو 30استون و اتانول هر کدام به مدت 

ها توسط محلول اسیدی داده شدند. پس از آن، الیه

در اتانول به عنوان الیه  (TTIP)تیتانیم تترا ایزوپروپکساید 

دور بر دقیقه به مدت  2000سد کننده حفره با سرعت 

 C ° 500ها تحت دماییه نشانی شد. زیر الیهثانیه ال 30

دقیقه قرار گرفتند و سپس نانوذرات  30به مدت 

به  1( که خمیر آن به نسبت nm 20) 2TiOمزومتخلخل 

توسط اتانول رقیق شده بود، با استفاده از الیه نشانی  3.5

 ° Cها، الیه نشانی و در دمایچرخشی، بر روی زیرالیه

-ZIFپخت داده شدند. نانو ذرات  دقیقه 30به مدت  500

های حالل( با ضخامت cc  10در g0.5 در متانول ) 8

ها توسط دفعات الیه نشانی کنترل مختلف که ضخامت آن

ثانیه بر  30دور بردقیقه به مدت  6000شدند با سرعت 

 30نشانده و به مدت  2TiOهای مزومتخلخل روی فیلم

حرارت داده شدند. یک قطره  C ° 80دقیقه در دمای

-با استفاده از الیه DMFدر حالل  2pbIموالر  1محلول 

 5دور بر دقیقه به مدت  6500نشانی چرخشی با سرعت 

نشانی فیلم پروسکایت مورد استفاده منظور الیهثانیه به

 ° Cدقیقه در دمای 30ها به مدت قرار گرفت. سپس الیه

که دمای ه بعد، پس از آنحرارت داده شدند. در مرحل 70

)حالل  I3NH3CHها به دمای اتاق رسید، در محلول الیه

های پروسکایت تهیه ایزوپروپانول( قرار داده شدند. فیلم

 C ° 70شده با حالل ایزوپروپانول شستشو داده و در دمای

. در نهایت کاتد طال نددقیقه حرارت داده شد 30به مدت 

ها بر روی الیه torr 5- 10ر به روش تبخیر حرارتی در فشا

 .نشانده شد

 بحث و نتایج -3

از  SEMب تصویر  4الف، طرحواره و شکل  4شکل 

عنوان الیه را به ZIF-8خورشیدی پروسکایتی با الیه سلول

ولتاژ برای -نمودار جریان 5دهد. در شکل مرزی نشان می

با یک، دو و  ZIF-8نمونه های ساخته شده با الیه مرزی 

نشانی چرخشی رسم شده است. همچنین، الیهه مرتبسه 

جریان -دست آمده از نمودارهای بهپارامترهای 1جدول 

دهد. با توجه به نتایج حاصل از جدول، ولتاژ را نشان می

، ولتاژ ZIF-8مشخص است که با افزایش ضخامت الیه 

به تدریج افزایش یافته است.از آنجایی که  )ocV( مدار باز

 HOMOبا تراز  2TiOز، اختالف تراز رسانش ولتاژ مدار با

ماده پروسکایت است، به احتمال زیاد الیه نشانی نانو 

، لبه 2TiOبر روی الیه مزومتخلخل  ZIF-8های کریستال

تر جابه جا های منفیباند رسانش آن را به سمت پتانسیل

ZIF/2TiO-کرده و میزان بازترکیب را در مرز مشترک

8/perovskite   اما جریان مدار [5] داده استکاهش .

مقدار کمتری را  ZIF-8با افزایش ضخامت  )scJ (بسته

، ZIF-8فلزی -اینکه شبکه آلیدهد. با توجه بهنشان می

تخلخل و مساحت سطح ویژه باالیی دارد ، انتظار بر این 

است که ماده پروسکایت به آسانی وارد خلل و فرج  الیه 

ZIF-8 جذب نور و متعاقب آن  شود و در نتیجه میزان

تولید اکسیتون را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اما 

جریان مدار بسته، عالوه بر جذب فوتون و جدایی 

ها در مرزها، به تزریق الکترون از پروسکایت به اکسیتون

جایی باند . جابه[6] نیز بستگی دارد 2TiOتراز رسانش 

تر، میزان تزریق های منفیبه سمت پتانسیل 2TiOرسانش 

به  perovskite/8-ZIF/2TiO ها را در مرز مشترکالکترون

، کاهش داده که این عامل سبب ZIF-8علت وجود الیه 

 ZIF-8 کم شدن جریان مدار بسته با افزایش ضخامت الیه

شود، بهترین عملکرد شده است. همچنین، مشاهده می 
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روی الیه بر  ZIF-8نشانی مرتبه الیهسلول مربوط به یک 

V 0.64=ocV،-cm mA 7.48=scJبا  2TiOمزومتخلخل 

 .است %2.71و بازدهی  2

 
 )الف(                                   

 
 )ب(                                   

 

سلول خورشیدی  SEMواره و ب( تصویر : الف( طرح4شکل 

 ZIF-8 پروسکایتی با الیه

 

 نتیجه گیری -4

رشیدی پروسکایت بدون استفاده از ماده های خوسلول

هم  3PbI3NH3CHانتقال دهنده حفره و با استفاده از ماده 

عنوان جاذب نور و هم انتقال دهنده حفره ساخته شدند. به

به عنوان الیه مرزی با استفاده از  ZIF-8هاینانو کریستال

الیه نشانی چرخشی بین ماده پروسکایت و الیه 

الیه  ضخامت نشانی شدند. اثریهال 2TiOمزومتخلخل 

ZIF-8  بر روی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی مورد

( برای %2.71ارزیابی قرار گرفت. بهترین بازدهی سلول )

الیه نشانی بر روی مرتبه با یک  ZIF-8ضخامت بهینه الیه 

 دست آمد.به 2TiOالیه 

 

 

ایتی با ولتاژ برای سلول خورشیدی پروسک-: نمودار جریان5شکل 

و سلول خورشیدی پروسکایتی  ZIF-8نشانی الیهمرتبه یک، دو و سه 

 مرجع

 

 

دست آمده از نمودار جریان ولتاژ برای سلول : پارامترهای به1جدول 

و  ZIF-8نشانی الیهمرتبه خورشیدی پروسکایتی با یک، دو و سه 

 سلول خورشیدی پروسکایتی مرجع
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  3، محمد مهدوی2محمد رضا موسویسید ، 2، سید محمد حسین امین جواهری1آذردخت مظاهری، 1ساره امیدواری

 شهر نیاصفهان، شاه ،دانشکده فیزیکشتر، مالک ا یمجتمع علوم کاربرد1

 شهر نیاصفهان، شاه ، لکترونیکاپتوا مرکزمالک اشتر،  یمجتمع علوم کاربرد2

 رشه نیاصفهان، شاه ،دانشکده شیمیمالک اشتر،  یمجتمع علوم کاربرد3

داشتن گاف  ه منظورب و اندهشد یسازهیشب 2SiO هوا در واروناپال  و اپال بعدی سه یبلور فوتونساختارهای  مقاله نیدر ا -چکیده 

ل از اپال متشک یونساختار بلور فوت یژگیهوا، و هایکره نهی. سپس با توجه به شعاع بهاندهدیگرد سازی نهیبه ،پهن یبسامد ینوار

 ایهشدنهیشعاع به با و زهانداذرات هم ،ژل-اپال به روش سل هیبا تهانتها، . در ه استشد سازیهیدر هوا شب استایرن یپل هایکره

 .ه استسازی به دست آمدها مشابه نتایج شبیهآن SEM ریتصو که ندبدست آمد

 یبلور فوتون یگاف نوار ،پلی استایرن یسه بعد یاپال وارن، بلور فوتون اپال، -واژهکلید 

Mazaheri, Azardokht1; Omidvari,  Sareh1; Amin Javaheri, Seyed mohammad hossein2; 

Mousavi, Seyed mohammad reza1; Mahdavi, Mohammad3 

1 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Department of Physics, Isfahan, Shahin Shahr 

2 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Optoelectronic Center, Isfahan, Shahin Shahr 

3 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Department of Chemistry, Isfahan, Shahin Shahr 

Abstract- In this paper, three-dimensional photonic crystal structures of air inverse-opal and opal in the SiO2 is simulated 

and structures are optimized in order to have a wide frequency band gap. Using the optimal radius of air spheres, 

characteristic of the opal photonic crystal made of polystyrene spheres in air is simulated. Finally we are produced opal 

by sol-gel method obtained particles with optimal radius and equal size that their SEM images are similar to the 

simulation results. 

Keywords: Opal, Inverse-opal, Polystyrene three-dimentional photonic crystal, Photonic crystal band gap. 

 

 

و اپال وارون دی اکسید اپال فوتونی سه بعدی  هایسازی بلوربررسی و شبیه

 با کنترل مشخصه ترمودینامیکی  استایرن یپلو سنتز سیلسیوم بهینه شده 

  

Investigation and simulation of the optimized three-dimensional opal 

and inverse opal of  SiO2 photonic crystals and synthesis of Polystyrene 
by controlling the thermodynamic property 
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 مقدمه -1

ه امکان ک مصنوعی هستند یکیاپت مواد ،یفوتون رهایبلو

یه آرا ،یساختار بلور فوتون .کنندیهم مافرکنترل نور را 

 شکست متفاوت بیاز دو یا چند ماده با ضر و متناوبمنظم 

در  تواندیشکست م بیضردر  راتییکه تغای به گونهاست 

ا ب رسانامیگونه که مواد نهمان .سه بعد تکرار شود ایدو  ک،ی

 ینرژنوار ممنوعه در ا جادیاسبب متناوب الکترونی  لیپتانس

بب ایجاد سبلور فوتونی نیز  های، ساختاردگردنمی هاالکترون

. طول دوره شوندمی نوارهای بسامدی و گاف نوار بسامدی 

 که با ثابت نامندیرا ثابت شبکه م هاساختار نیتناوب ا

[. امروزه 1،2] است سهمقای قابل هااتم یشبکه معمول

 یهاستمیتوانمندی گسترده در س لیدلبه یفوتون یبلورها

نور  یگاشندپ [.5-3] کنندیرا ایفا م ینوین نقش مهم ینور

 هاییشفال جادیباعث ا تواندی)ساختار اپال( م یاز بلور فوتون

زح کمان شود. منشا قوس و ق نیرنگ هایبا هر کدام از رنگ

طور منظم است که به یهایساختار زیاز ر ناشی هادر اپال

فحات شوند که نور از صمی باعث و اندکنار هم قرار گرفته

ر ب ،هاهاندازه قطر و فاصله کر نیچنمشود و ه پاشیده هاهکر

گذارد. طول موج نور یم رید نور مشاهده شده تاثبسام

و در  استچند صد نانومتر  ،ساختار نیشده از ا اشیدهپ

 آن به هااپال دی. تولردگییمریی قرار م یهاطول موج هیناح

محصول  دیتول یبرا ایکه مرحله است تیحائز اهم لدلی

( لکام یبا گاف نوار یسه بعد یبلور فوتون کی) واروناپال 

   آن خواص اپتیکی به دلیل ساختار اپال وارون . [6]است 

چنین همو شود استفاده میابر عدسی  به عنوان ابر منشور و

و افزایش استخراج نور  ه منظورب های خورشیدیلولدر س

 رود.می کارافزایش بازدهی نور به 

 متفاوت دو کالکتریید بیمقاله، با توجه به ضر نیدر ا 

و  اپال یساختار بلور فوتون یبه بررس ،ختلفو شعاع م طیمح

ن به آوابسته  هایو پارامتر شودیپرداخته ماپال وارون 

 .گرددیم سازیهیو شب لیتحل

 مبانی نظری -2

متناوب با  یهاطیمح ،یبه ساختار نوار یابیمنظور دستبه

دست هبمنظور بهو  یمختلف بررس کیالکترید بیضر

 یهاروش ،متناوب هایطیمحدر  یآوردن ساختار نوار

است که  یروش آن نتریارائه شده است که متداول یمختلف

بالخ برحسب  یبا استفاده از تئور یسیمغناط دانیدر آن م

در  کیالکتر یبسط داده شده و با بسط ثابت د ختامواج ت

شبکه وارون، معادله موج حاصل از معادالت ماکسول  یفضا

   دست ه( بkبردار موج ) ی( و فضاω) فرکانس یدر فضا

حل  یعدد یهامعادله حاصل به روشنهایت . در دآییم

 [.5] دیآیدست مهب kبه  ω یبستگوا بیترت نیشده و به ا

ا و باست  الکتریکو تابع دی این روش بر اساس بسط فوریه

میدان  ماکسول، معادلهالکترومغناطیس معادالت توجه به 

 [.4] آیددست میهب (1صورت معادله ) مغناطیسی به

)()())(
)(

1
( 2 rH

c
rH

r







  

و همسانگرد است و  همگن ،محیط مادیشود که فرض می

 شود.ر گرفته میاز بسامد در نظالکتریک مستقل ثابت دی

الکتریک بر حسب در نتیجه میدان مغناطیسی و ثابت دی

 .د شدنخواه (2های )مطابق معادلهامواج تخت 

 

G

iGkiGHrH }).(exp{)()(



G

rGiGkrD ).exp()()(
 

Gk)(با مشخص کردن


های Gو حل معادالت باال برحسب  

ب رتیمختلف، بسامد متناظر با هر بردار موج تعیین و بدین ت

 آید.دست میه ساختار نواری ب

 یسازهیشب و یطراح -3

 یار بلور فوتونختسا کی ،سلیسیوم دیوارون اکس ساختار اپال

 نهیهوا در زم هایاز کره ایهیمتشکل از آراو  یسه بعد

 نیاست. در ا( FCC)مکعبی مرکز پر با ساختار یرو دیاکس

در  سلیسیوم دیاکس کیالکترید بیبا توجه به ضر پژوهش

از روش  با استفاده ،است 457/1-459/1که  ییمر هیناح

 یطراح 1 شکل .شد یسازهیشب (PWEبسط موج تخت)

 )شبیه سازی دهداپال وارون را نشان می یساختار سه بعد

 نیا ر. دصورت گرفته است(  Rsoftبا استفاده از نرم افزار

 بیهوا و اختالف ضر هایشعاع کره رییاثر تغ یسازهیشب

 یداشتن گاف نوار یبرا طیماده و مح نیب کالکتریید

 شد. یبررس یبسامد ینواح یکامل در تمام

(1) 

(2) 
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 اپال وارون یساختار سه بعد یطراح :1شکل

 کیالکتر ید بیساختار اپال وارون با ضر یبرا سازیهیشب

 هایکره یبرا 1ضریب دی الکتریک و  نهیزم یبرا 459/1

 و است انجام شده a 38/0تا a 34/0 هایشعاع یهوا برا

 3. شکل است رسم شده 2آن در شکل  نواری گاف نمودار

را نشان  a/λ 03/1 تا a/λ 92/0 نیب کیبار یگاف نوار کی

 نهیبه یاست(. سپس برا شبکه بدوره تناو a) دهدیم

 در هامختلف کره هایشعاع یبرا یسازهیشب ،نمودن ساختار

 یکه تنها برا دگردی مشاهده و شد انجام وارون اپال ساختار

 یساختار دارا a 38/0تا a 34/0 نیهوا با شعاع ب یهاکره

را  سازیهیو شب یاساس طراح نیبنابرا است. یگاف نوار

 3شکل نمودار  . درمایقرار داده a 38/0 نهیشعاع به یبرا

 یدر نواح 459/1 کالکتریید بیو اختالف ضر نهیشعاع به

  .گرددیمشاهده م یگاف نوار یبسامد

 

 

 

 اختالف .aمختلف برحسب  هایشعاع یبه ازا ی: گاف نوار2شکل

 در نهیپس زم طیوارون و مح هایاپال نیب کیالکتر ید بیضر

 .است 459/1نمودار 

 کیالکتر ید بیبا اختالف ضر نهیشعاع به نمودار

 شودمی مشاهده 3 شکل در که طوررسم شد همان459/1

 .میدار یگاف نوار یبسامد یدر تمام نواح

 
 و نهیشعاع به یاپال وارون را برا ی: نمودار گاف نوار3شکل

 طیاپال و مح یهاکره نیب 459/1الکتریک  اختالف ضریب دی

 .دهدینشان م نهیپس زم
 

 ساختار اپال یسازهیشب و یطراح -4

 (PS) استایرن یپل هایساختار متناوب از کره دارای هااپال

 ییمر هیدر ناح PS های. کرهدهستن FCCبه صورت شبکه 

که در هوا واقع  دهستن 52/1-37/1 شکست بیضر یدارا

 قبل بخش در آنچه مطابق، هاآن نهیعاع بهند و شاهشد

 .است 38/0 آمد،دستبه

 
 نهیشعاع به یاپال برا ینوارگاف : نمودار 4شکل

کامل  یگردد برخالف اپال وارون که گاف نواریم همشاهد

 دهد.یکامل نشان نم یساختار گاف نوار نیدارد ا
 

 استایرن یلپسنتز  -5

 ونیزاسیمریده از پلبا استفا (Ps) استایرن یروش ساخت: پل

 Ps های. کرهشودیم هساخت ،آزاد کالیراد ایرهیرشد زنج

هستند و با استفاده از  کنواختی هایاندازه یدارا

 که جا. از آنشوندیم هیدر آب ته (Psمونومر ) ونیزاسیمریپل

 لهیسوآن را به دیبا ست،یدر آب قابل حل نمونومر استایرن 

در کرد.  زیمرایپل ،یونیامولس ونیزاسیمریبه نام پل یندیآفر

 قطرات روغن در آب ونیسوسپانسبه معنای  ونیامولساینجا 

نیاز  آغازگر کیبه  ونیزاسیمریشروع پل یبرا [.8و7]است 

 یآغازگر مولکولیک  عنوانبه دیپراکسا لیبنزوئ یاست، د

 آب دهد. لیواکنش را تشک جزئی از تواندیمکه است 
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به صورت  دیپراکسا لیبنزوئ ید، مونومر و زهیونیدوبار

 هایدما   با  قهیدق 90و مخلوط در مدت آمده محلول در 

 ،. بعد از اتمام زمان سنتزشودیم درجه سنتز 90 و 80

 .دگردیم لیاپال تشک هایساختار

رسم  5مختلف در شکل  هایدما یبرا ،UVنمودار جذب 

 شده است.

 
 مختلف یهادما یبرا UV:  جذب 5شکل

حاصل از ساختار سنتز شده به ترتیب  STMو   SEMریتصو

که آشکار است  قابل مشاهده است. b-6 و a-6 هایدر شکل

  کند.با توجه به دمای سنتز تغییر می هااندازه کره

 

در سنتز شده  اپال یهاساختار کره از SEM ریتصو (a :6شکل

 ریتصو (b ،(nm200 ذراتاندازه ) گراددرجه سانتی 80 دمای

STM  گراد درجه سانتی 90دردمای نمونه سنتز شده حاصل از

  (nm350)اندازه ذرات در حدود 

 گیرینتیجهبحث و  -6

 یگاف نوار یدارا کالکترییمانند مواد د یفوتون هایبلور

نور را در  توانیم ،یبسامد ی. با استفاده از گاف نوارندهست

 زانیاز عوامل موثر در م یکی. نمودنوع ادوات کنترل  نیا

    هایکالکتریید بیاختالف ضر ،یگاف نوار یپهنا

 ترشیاختالف ب نیا زانیو هرچه م استمختلف  هایطیمح

 ی. مواد اپال داراابدییم شیافزا زین یگاف نوار یباشد پهنا

 لیدلرو به نیا از ،هستند 2تر از کم کیالکترید بیضر

 طیاپال و مح هایکره کیالکترید بیضرکم میان ختالف ا

 یبسامد ینواح یکامل در تمام یمشاهده گاف نوار ،هوا

به روش بسط  یسازهنیو به ات. پس از محاسبستیممکن ن

 اختالف و وارون یهااپال یبرا a 38/0موج تخت، شعاع

 منظورهب طیاپال و مح نایم 459/1 کالکتریید بضری

کامل به  یبا گاف نوار یسه بعد یساختار بلورفوتون ایجاد

از  ،مورد نظر کالکتریید بیداشتن ضر یبرا .دست آمد

نسبت  تریبزرگ کیالکتردیب یضر یکه دارا 2SiO بیترک

 کامل یبه گاف نوار یابیدست یبرا استاپال  هایبه کره

   ل با حاصل از ساخت اپا یتجرب هایداده. دشاستفاده 

با توجه به نتایج . دندار یکامال سازگار سازیهیشب هایداده

شاهد افزایش اندازه ذرات  ،دست آمده با افزایش دمابه

جایی قرمز حاصل از طرفی نیز با افزایش دما، جابههستیم و 

عنوان معیاری توان جابه جایی قرمز را بهجه میدر نتی .شد

 .رفتکار گاندازه ذرات به برای سنجش

 مراجع 

[1] H. Zhang, Photonic band gap of three dimensional 

magnetized photonic crystal with Voigt 

configuration, The European Physical Journal D, 

67(8): p. 1-13. 2013. 

[2] B. Holland, C. Blanford, A. Stein, Synthesis of 

macroporous minerals with highly ordered three-

dimensional arrays of spheroidal voids, Science 

281(5376): p. 538-540 , 1998. 

[3] B. Rezaei, Optimization of  Q-factor in direct-

coupled cavity-waveguide photonic crystal 

structures, Optic-International Journal for Light and 

Electron Optics, 124(24): p. 7056-7061, 2013. 

[4] W. Wei, Designing of High Performance Photonic 

Crystal Filter with two channels, in Industrial 

Electronics (ISIE), International Symposium on 

IEEE, 2012. 

[5] H. Shen, S. Banerjee,D. Klotzkin, Wavelength 

Division Multiplexer Based on Photonic Crystal 

Filters Integrated into Silicon-on-Insulator 

Waveguides, in Information Photonics, Optical 

Society of America, 2005. 

[6] V. Rybin, I.Shishkin, Band structure of photonic 

crystal fabricated by two-photon polymerization, 

journal Crystal vol. 5 (2015) 61-73. 

[7] J. Joannopoulos, Photonic crystals: molding the 

flow of light: Princeton university press, 2011. 

[8] A. Stein, R. Schroden, Colloidal crystal templating 

Of three-dimensionally ordered Macroporous 

solids: materials for photonics and beyond. Current 

Opinion, in Solid State and Materials Science, 5(6): 

p. 553-564. 2001. 

  

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


  

537 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

نانو صفحات اکسید روی به روش  ساختاری و فیزیکیخواص  مطالعهو  رشد

 الکتروانباشت

 چکیده 

استفاده از روش الکترو انباشت  .گردیدیه نشانی ال ITOروی زیرالیه  (ZnO)نانو صفحات اکسید روی ، با روش الکتروانباشت کاردراین 

ن بسیار مناسب است. در این دمای پایین و هزینه های نسبتا کم آ,سرعت انجام  ,به دلیل سادگی  اکسید روی ساختارهایبرای تهیه نانو 

را کنترل نماییم و خواص  اکسید روی ولتاژ و زمان می توان قطر و ارتفاع نانو صفحه های ,دما  , سان غلظت الکترولیتآروش با کنترل 

-UVدر ناحیه  سنجیطیف  و FESEMتصاویر  ،( XRDو اپتیکی آنها با استفاده ازاندازه گیری هایی نظیر پراش پرتو ایکس ) ساختاری

VISIBLE  ی ساختار نرژگاف ا .مطالعات ساختاری ، تشکیل نانو صفحات اکسید روی را با ساختار شش گوشی تایید نمودند. گردیدبررسی

 بدست آمد. 43/3 اندازه گیری و مقدار آن

-UVطيف سنجی در ناحيه ، (FESEMميکروسکوپ الکترونی روبش )،  (XRD)پراش اشعه ایکس  نانوصفحات اکسيد روی، ، الکتروانباشت -کليد واژه 

VISIBLE 

Growth and study of structural and optical properties of ZnO nano-plate 

by electrodeposition method 

Hossein Haghghani , Mohammad Ebrahim Ghazi , Morteza Izadyfard 

Department of Physics, University of Shahrood, Shahrood , Iran. 

Abstract: 

In this work ZnO nano-plate was synthesed on the indium-doped tin oxide (ITO) substrate by electrodeposition method. 

Prepare ZnO nano structure by electrodeposition method is a suitable method because it is simple , low cost and fast. The X-

ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (FESEM) , UV-VISIBLE were used to study the structure and optical 

properties of the samples. The result confirm formation of ZnO Nano-Plate with hexagonal structure and 3.43 (eV) band gap. 

 

Keywords : Electrodeposition;Zinc Oxide Nano-Plate;XRD;FESEM;UV-VISIBLE 

.

  ایزدی فردمرتضی  ، قاضیمحمد ابراهيم  ، حقانیحسين  

، شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود ،دانشکده فيزیک   
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 مقدمه

به دليل  ,واد نيمرساناتهيه شده بر پایه م ساختارهایامروزه، نانو

خواص ویژه و همچنين کاربردهای تکنولوژیکی فراوانی که 

در  ند.دارند، توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده ا

ز نيمرسانا پر کاربرد ا ماده یک (ZnO) روی اکسيد این ميان

 انرژی و  eV  37/3 حدود انرژی گاف با Π-VIگروه ترکيبات  

. نانو ساختارهای ]1.2[است اتاق دمای رد meV 60 بستگی

 نوری شيميایی، الکتریکی، مکانيکی، خواص دارای  اکسيد روی

 اکسيد کاربردهای جمله از .]3[مناسب هستند پيزوالکتریک  و

 سلول]4.5[گازی حسگرهای درساخت ميتوان ازاستفاده آن روی

 نانو همچنين از. ]6[کرد اشاره قطعات ليزری و خورشيدی های

 توفو عنوان به بنفش ماورا اشعه جذب به دليل روی اکسيد راتذ

 می استفاده زیست محيط های رفع آلودگی برای کاتاليست

 نانو سنتز برای مختلفی های روش اخير های سال در. شود

  ژل سل ، هيدروترمال ،گرماآبی، مایکرویو تابشمانند  ساختارها

وش راز  راین کار د .و الکتروانباشت اراِئه و گزارش شده است

فاده است اکسيد روی  ساختارهایالکترو انباشت برای تهيه نانو 

 دمای،  سرعت انجام ، به دليل سادگی شده است که این روش 

 .]7،8[های نسبتا کم آن بسيار مناسب استپایين و هزینه 

 

 آزمایشگاهی کارهای جزئیات

اهم  15از  با مقاومتی کمتر  ITOدراین روش ابتدا باید زیرالیه 

آن را در در محلولی از استون و الکل  باید سپس .را تهيه کرد

 داددقيقه قرار  20ونيک به مدت سایزوپروپانول در دستگاه الترا 

محلول  .گردد ن را با گاز نيروژن خشک میآبعد  , تا تميز شود

است که در  KCl گرم  8/1و  2ZnCl گرم 2/0شامل انباشت

درجه  80ير در دمای قطدو بار ت ب مقطرآميلی ليتر  250

دقيقه قرار می  30ناطيسی به مدت سانتی گراد رو همزن مغ

 بود. 5/3که حدود  ته شدمحلول اندازه گرف  PHنآبعد از  .گيرد

را برای انتخاب ولتاژ انباشت محلول CVبرای انباشت ابتدا نمودار 

ولت بدست  -9/0مناسب اندازه گيری گردید که ولتاژ مناسب 

برای انباشت از روش سه الکترودی استفاده شد که زیرالیه د. آم

ورق پالتين به عنوان الکترود شمارنده و  , مورد نظر الکترود کار

Hg/HgCl گام زمان .قرار گرفتند به عنوان الکترود مرجع S 

  V/S02/0  و سرعت جاروب V001/0 و گام پتانسيل   05/0

 انباشت در مد ،انسيل بعد از بدست اوردن پت .انتخاب گردید

CHC درجه سانتی گراد به مدت  80 دمای ثابت و محلول در

 ،( XRDاز تحليل های پراش اشعه ایکس ) .انجام شددقيقه  30

برای  UV-VISIBLEو (FESEMتصاویر ميکروسکوپ الکترونی)

  .]9،10،11[مطالعه نمونه ها استفاده گردید

 

 نتایج و بحث

 سطح مورفولوژی )الف

نشان داده شده  1ثبت شده از نمونه در شکل  FESEM تصاویر

با  اکسيد رویاین تصاویر بيانگر تشکيل نانوصفحات  است.

 ضخامت نانوصفحات می. نانومتر است 120ضخامت حدود 

 .در کنولتاژ و زمان انباشت تغيي ،تواند با تغيير غلظت محلول 

 

 اکسيد روی فحاتنانو ص FESEMتصاویر  :1شکل 

 

 ساختاری خواص )ب

 نشان داده شده است. 2طيف پراش اشعه ایکس نمونه در شکل 

اکسيد روی  گوشیشش  محل قله ها نشانگر تشکيل ساختار

ه می باشد. اطالعات استخراج شده از طيف پراش برای چند قل

 آورده شده است.  1با شدت بيشتر در جدول 
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 ]12[هال-نویليامسوبا استفاده از رابطه 




 sin29.0cos A
d
 

طول موج اشعه ایکس که معموال المپ  رابطه که در این 

 ،اندازه دانه   dاست و  =1.5406مسی است که در این المپ 

A ( ثابتA=1 ، )β  پهنای پيک در نيمه ارتفاع آن )برحسب

رسم نمودار می باشند. با زاویه براگ θرادیان( و  cos  بر

یک نمودار به ما داده می شود که دارای شيب  sinحسب 

می  و عرض از مبدا است به کمک این داده های استخراج شده

 را اندازه متوسط بلورک ،کرنش و چگالی در رفتگیتوان 

کرنش در نمونه باعث پهن شدگی قله پراش و  .کرد محاسبه

 ه ميزان نواقص بلوری در نمونهچگالی در رفتگی نشان دهند

 می باشند که در کيفيت بلوری نمونه و در نتيجه روی خواص

ی لگوناخالصی های موجود در ا اپتيکی نمونه تاثير می گذارند.

XRD  2ترکيباتZnO که در شکل مشخص شده اندمی باشند. 
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 .اکسيد روینانو صفحات  XRD : نمودار 2شکل                  

      

 

 

 

 XRD: داده های استخراج شده از نتایج  1جدول 

4 3 2 1  

59/56 25/36 42/34 76/31 2 

29/28 13/18 21/17 88/15  

2323/0 1296/0 0950/0 1294/0 b 

0095/0 0053/0 0039/0 0053/0 β 

88/0 95/0 95/0 96/0 cos 

47/0 31/0 29/0 27/0 sin 

0083/0 0050/0 0037/0 0050/0 βcos 

ها و  نگين گيری از آنو ميا 1با استفاده از داده های جدول   

 اندازه متوسط بلورک بدست می آید که که دررسم نمودار ، 

   ذکر شده است. 2جدول 

 XRD: نتایج بدست امده از تحليل داده های  2جدول 

nm 5/115 بلورکاندازه   

 01/0 کرنش

 cm 000074/0-2 در رفتگی چگالی

 

 اپتیکی خواص )ج

)الف و ب ( نمودار های طيف جذب و عبور بر  3در شکل 

بدست  UV-VISIBLEدستگاه حسب طول موج که توسط 

آمده نشان داده شده است. به کمک این نمودار و داده هایی که 

 (Eg) گاف نواری مستقيم از آن استخراج می شود می توان 

در  .بدست آورد )gE-=A(hv2hv)(تفاده از رابطه با اس نمونه را

انرژی فوتون های فرودی می  hvضریب جذب و  این عبارت 
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رسم شده است.  hvبر حسب  )hv(2نمودار  4در شکل  .باشد 

می  hvبا برون یابی قسمت خطی منحنی و تقاطع آن با محور 

  eVتوان گاف انرژی را محاسبه کرد. مقدار گاف نواری برابر با

( 37/3)بدست آمد که در توافق با مقادیر گزارش شده  43/3

 است.
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 .نمونه مورد بررسی : نمودار طيف جذب (الف)3شکل  
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 .نمونه مورد بررسی يف عبور: نمودار ط (ب) 3شکل            
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Eg=3.43 eV

 انرژی فوتون بر حسب  )hv(2 تغييرات: نمودار 4شکل           

 نتیجه گیری

ات سنتز نانو صفح کند که  بيان می به طور خالصه این مقاله

بل روشی بسيار ساده و قابا  ITOاکسيد روی بر روی زیرالیه 

 لشکيالکترو انباشت انجام گردید. مطالعات ساختاری ، تکنترل 

ساختار شش گوشی اکسيد روی را تائيد نمودند. مقدار گاف 

 eV  43/3که برابرنواری نيز با مطالعات اپتيکی اندازه گيری 
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و محدودسازی نوری نانو ذرات اکسید گرافن در دو محیط آب و اتانول مورد بررسی قرار گرفته است. با  غیرخطیدر این مقاله خواص نوری  –چکیده 

روزنه باز بررسی شد. نتایج نشان داد که اکسید گرافن  zنانومتر خواص جذب غیرخطی با تکنیک جاروب  532استفاده از یک لیزر دیودی در طول موج 

دهد. این در حالی است که اکسید گرافن پراکنده شده در اتانول خواص ای از خود نشان نمییرخطی قابل مالحضهدر آب  در رژیم پیوسته خواص جذب غ

 532در طول موج  Nd-YAGها همچنین با استفاده از هارمونیک دوم لیزر پالسی دهد. خواص محدودسازی نوری نمونهجذب غیرخطی بزرگی نشان می

شد اکسید گرافن پراکنده شده در اتانول خواص محدودسازی بیشتری نسبت به بینی مینانومتر بررسی شد. همانطور که از نتایج در رژیم پیوسته پیش

 اکسید گرافن پراکنده شده در آب داشت.

 ..Zمحدودسازی نوری، جذب غیرخطی، اکسید گرافن، جاروب  -کلید واژه

 

Nonlinear Optical And Optical Limiting Properties Of Suspensions Of GO In Ethanol And Water 
 

Abdolnaser Zakery1, Mojtaba Ebrahimi1
 

1- Department of Physics, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran  

Abstract- In this paper we have investigated the nonlinear optical and optical limiting properties of suspensions of 

Graphene oxide nanoparticles in both water and ethanol environments. Using a low power laser diode at a 532 nm 

wavelength, the nonlinear absorption was determined by an open aperture Z-scan technique. Results showed that 

graphene oxide dispersed in water and in continuous regime does not exhibit significant nonlinear absorption 

properties. While on the other hand, graphene oxide dispersed in ethanol shows high nonlinear absorption properties. 
The optical limiting effect of these samples were also investigated using the 2nd harmonics of a pulsed Nd-YAG laser at 

532 nm. As it was predictable from our results in continuous regime, Graphene oxide nanoparticles that were dispersed 

in ethanol had higher limiting properties compared to the other sample which was dispersed in water. 

Keywords: Optical limiting, Nonlinear absorption, Graphene oxide, Z scan 

 

 

 

محلول کلوئیدی اکسید گرافن در آب و و محدودسازی نوری  غیرخطیخواص نوری  

 اتانول 

 1ابراهیمی رزگله مجتبی، 1ذاکریعبدالناصر 

  ، ایرانشیراز، شیراز دانشگاهبخش فیزیک، دانشکده علوم،  -1
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 مقدمه 

خطی نوری مواد، کاربردهای بسیار امروزه خواص غیر

های نوری، ای در صنعت، از جمله سوئیچمتنوع و پیشرفته

ها و ... دارد و دانستن این خواص به ما این حفاظت از سنسور

تری )به عبارت تر و باکیفیتدهد که مواد ارزانامکان را می

ها پیدا کنیم. ازجمله تری( برای این کاربرددیگر مناسب

-توان به ضریب شکست غیرخطی میپارامترهای اپتیک غیر

( اشاره کرد که مطابق βخطی )( و ضریب جذب غیر2nخطی )

-با روابط زیر به پذیرفتاری اپتیکی مرتبه سوم مرتبط می

 : ]1[شود

 

(1) 

 

Im(χ(3))(esu) =
10−2ε0c2n0

2λβ(Cm
W⁄ )

4π2
⁄  

Re(χ(3))(esu) =
10−4ε0c2n0

2n2(Cm2

W⁄ )
π

⁄
 

های گوناگونی وجود دارد برای محاسبه این ضرایب روش

که توسط  zتوان به روش جاروب ها میاز جمله این روش

  اشاره کرد. ابداع شد1989و همکارانش در سال  ]2[بهاییشیخ

توان به خطی میهای این خواص غیراز جمله کاربرد

های نوری اشاره کرد، که برای حفاظت از 1محدودکننده

کننده نوری گیرند. یک محدودسنسورها مورد استفاده قرار می

های کم در شدت 1 موفق، دستگاهی است که همانند شکل

)کمتر از یک مقدار آستانه( با افزایش شدت ورودی میزان 

باال  یاهشود ولی در شدتشدت نور خروجی نیز زیاد می

اند(، با افزایش شدت های که از یک مقدار آستانه بیشتر)شدت

کند و در یک مقدار ثابت ورودی، شدت خروجی تغییر نمی

توان برای محافظت هایی میبنابراین از چنین دستگاه ماند.می

 های باال استفاده کرداز چشم انسان در برابر شدت

                                                           
1 - Optical limiting 
2 - Nonlinear optical properties  

 
: نمودار محدود کنندگی نوری، خط پیوسته رفتار یک ماده با  1شکل 

 دهدخاصیت محدودکنندگی نوری را نشان می

-های نوری، از پاسخ خصوصیات نوری غیرکنندهمحدود

د، به این نشونتیجه می وابسته به شدت نور ورودی 2خطی

صورت که شدت نور ورودی جذب و ضریب شکست ماده را 

یجه آن کاهش بسیار خوب شدت نور دهد که نتتغییر می

-های غیرباشد، پس بنابراین تعیین اندازه این اثرعبوری می

توان از مواد، بسیار مهم است، زیرا با استفاده از آنها می 3خطی

های  نوری مواد مناسبی برای استفاده در محدود کننده

 .]3[انتخاب کرد

خواص  گرافن و گرافن یکی از این مواد هستند کهاکسید

-4[دهندنمایش میخطی و محدودکنندگی خوبی از خود غیر

در  اند.و از این رو کاربردهای زیادی در صنعت پیدا کرده ]5

به بررسی خواص  Zاینجا ما با استفاده از تکنیک جاروب 

غیرخطی اکسید گرافن و محدود کنندگی نوری در دو محیط 

 آب و اتانول پرداختیم.

 روش تجربی 

روش  اکسید گرافن با استفاده از پودر گرافیت و بانانو ذرات 

رم گ 0.03ها مقدار تهیه شده است. برای تهیه نمونه ]4[هامر

-میلی 40( و GO-Wلیتر آب )میلی 40پودر اکسید گرافن با 

اده از ( مخلوط شده و سپس با استفGO-E) %99لیتر اتانول 

 دستگاه آلتراسونیک پراکنده شده است. 

3 - Nonlinearity 
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نانومتر  532از لیزر پیوسته دیودی در طول موج با استفاده 

ها با استفاده از اندازه و عالمت ضریب جذب غیرخطی نمونه

. فاصله ]4[و مدل عدسی گرمایی بررسی شد Zروش جاروب 

متر  سانتی 6.29کانونی عدسی استفاده شده در این آزمایش  

ار متر قرها در یک سلول کوارتز با ضخامت یک سانتیو نمونه

گیری داده شدند. اندازه کمر لیزر با استفاده از تکنیک اندازه

بدست آمد. عالوه بر آن، با استفاده  میکرومتر19.3  4لبه چاقو

نانومتر و پهنای  532با طول موج Nd-YAG  از لیزر پالسی 

ها مورد نانو ثانیه خواص محدود سازی نوری نمونه 6پالس

   بررسی قرار گرفت. 

 گیریبحث و نتیجه -1-2

-GOو  GO-Wبه ترتیب طیف جذب نمونه  3و  2های شکل

E طور که از شکل مشخص است طیف دهد. همانرا نشان می

نانومتر و یک قله کوچکتر در  225جذبی شامل یک قله در 

مربوط   π-n* و  π-π* نانومتر است که  به پیوندهای 300

 . ]4[دنشومی

 

 طیف جذب نمونه اکسید گرافن در  آب :2شکل 

 
 طیف جذب اکسید گرافن در اتانول :3شکل 

                                                           
4 - Knife Edge 

روزنه باز را برای  Zبه ترتیب نمودار جاروب  5و  4 هایشکل

مقدار ضریب   دهد.را نشان می GO-Eو  GO-Wدو نمونه 

2.547−غیرخطی جذب × 10−6  Cm
W⁄   و

6.077 × 10−4  Cm
W⁄  به ترتیب برای نمونهGO-W  و

GO-E دهد که اکسید گرافن نتایج نشان می .دهدنشان می

( از 2KW/Cmهای کم )در آب در رژیم پیوسته و در شدت

دهد. این در خود جذب غیرخطی قابل مالحضه ای نشان نمی

-حالی است که نمونه اکسید گرافن در محیط اتانول در شدت

گی در مقایسه با نمونه های کم خواص جذب غیرخطی بزر

GO-W نانو ذرات  یوقتعلت امر این است که  دهد.نشان می

جذب  رندگییقرار م دیگرافن تحت تابش نور شد دیاکس

امر سبب  نیو ا ردگییگرافن صورت م دیدر اکس یرخطیغ

 نیسپس ا شودیگرافن م دینقاط داغ در اطراف اکس دیتول

 ببو س شدهاطراف نانو ذرات منتقل  طیبه مح عایحرارت سر

در اطراف  ییحباب ها کرویشده و م ریکه حالل تبخ شودیم

 مراکز مانند به خود هاحباب کرویم نیشود. ا جادینانو ذرات ا

خواص  شیامر موجب افزا نی. اکنندیعمل م پراکندگی

مشاهده  60Cمشابه این فرآیند در نمونه  شودیم یرخطیغ

های در شدت GO-E اند کهها نشان دادهبررسی .]6[شده است

های باالتر خواص جذب پایین خواص جذب اشباع و در شدت 

   .]5[گذارداشباع معکوس از خود به نمایش می

 
 جذب غیرخطی نمونه اکسید گرافن حل شده در آب :4شکل 
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 اتانولجذب غیرخطی نمونه اکسید گرافن حل شده در : 5شکل 

ها را که با استفاده از نمودار محدود سازی نوری نمونه 6شکل

 532با طول موج  Nd-YAGهارمونیک دوم لیزر پالسی 

هرتز  10نانو ثانیه و سرعت تکرار  6نانومتر، پهنای پالس 

طور که از نتایج دهد. همانگرفته شده است را نشان می

شد به علت باال رفتن خواص جذب بینی میپیش Zجاروب 

غیر خطی در محیط اتانول نسب به آب، خواص محدود سازی 

GO-E  بسیار بهتر ازGO-W  است.  چرا که آستانه محدود

است و همچنین  GO-Wبسیار پایین تر از  GO-Eسازی در 

مشاهده  GO-Eناحیه محدود سازی نوری  بزرگتری نسبت به 

شود. جالب است که با افزایش میزان غلظت در نمونه می

توان خواص مشابه به اکسید گرافن حل شده در اتانول می

 های نوری را در این ماده مشاهده کرد.سوئیچ

 
نمودار محدود سازی نوری نمونه اکسید گرافن در آب و در  :6شکل 

 اتانول

 گیرینتیجه 

ص نوری غیرخطی و محدودسازی نوری نانو ذرات اکسید خوا

گرافن در دو محیط آب و اتانول مورد بررسی قرار گرفت است. 

از  W-GO (2KW/Cmهای کم )دهد در شدتنتایج نشان می

دهد. این در خود جذب غیرخطی قابل مالحضه ای نشان نمی

های کم خواص جذب در شدت GO-Eحالی است که نمونه 

های باالتر جذب اشباع معکوس از اشباع و در شدتغیرخطی 

ها دهد. خواص محدودسازی نوری نمونهخود نشان می

 Nd-YAGهمچنین با استفاده از هارمونیک دوم لیزر پالسی 

نانومتر بررسی شد. همانطور که از نتایج  532در طول موج 

اکسید گرافن پراکنده شده  دشبینی میدر رژیم پیوسته پیش

نول خواص محدودسازی بیشتری نسبت به اکسید گرافن در اتا

 پراکنده شده در آب داشت.
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. ا تیوگلیکولیک اسید در محلول آبی ساخته شدار شده بکادمیم سولفید پاید-کادمیم تلورایدپوسته -نقاط کوانتومی هسته -چکیده 

 یهافیطید تحت تابش ماورای بنفش بررسی شد. کادمیم سولفا-کادمیم تلوراید یپوستهی نقاط کوانتومی هسته نورپایداری 

 بازدهی بهبودنوردهی نقاط کوانتومی باعث بر طیق نتایج، شد.  گیریاندازهزمان تحت نوردهی  باگذشت هانمونهو جذب  فلوئورسانس

پوسته کادمیم –کلوخه شدند اما نقاط کوانتومی هسته کادمیم تلوراید محلول نقاط کوانتومی ، نوردهی ساعت 18 بعد از. شودیم هاآن

پایداری بر روی سطح نقاط کوانتومی باعث افزایش پوسته کادمیم سولفید وجود بنابراین  .پایدار بودندهمچنان کادمیم سولفید -تلوراید

 .مهم است فناوریزیست. پایداری باالی نقاط کوانتومی در کاربردهای شده است هاآنوری ن

 .وسته، ساخت آبی، پایداری نوریپ-، ساختار هستهدکادمیم سولفای-نتومی، کادمیم تلورایدنقاط کوا -کلیدواژه

 

Photostability of CdTe/CdS Core/Shell Quantum Dots 

Shokufeh karimi1, Hakimeh Zare1,Yousef Fazaeli2 

1 Department of Physics, Yazd University, Yazd, Iran 

2Radiation Application Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran. 

 

Abstract- Thioglycolic acid stabilized CdTe/CdS core/shell quantum dots were synthesized in an aqueous solution. The 

photostability of the CdTe/CdS core/shell quantum dots to UV irradiation is investigated. The optical spectra were measured 

after different intervals of irradiation time. The irradiation led to an improvement of the quantum yield of quantum dots. 

With extending of the irradiation time (18 h), the CdTe quantum dots aggregated, but CdTe/CdS core/shell quantum dots 

were stable. Therefore, the presence of CdS shell on the surface of quantum dots increases their photostability. The high 

photostability of QDs is important in biology applications. 

 Keywords: Quantum dots, CdTe/CdS; Core/shell structure; Aqueous synthesis; Photostability 

 یدکادمیم تلوراید/کادمیم سولفا یپوستهپایداری نوری نقاط کوانتومی هسته/

 2، یوسف فضائلی1، حکیمه زارع1شکوفه کریمی 

 ، یزددانشگاه یزدی فیزیک، دانشکده1

 ، کرجایپژوهشگاه علوم و فنون هسته 2
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 مقدمه -1

 ساخت و کاربرد یپژوهش در راستا ،اخیر یهادر سال

ت. اس قرارگرفته محققان توجه مورد بسیار کوانتومینقاط 

 یهامختلف مانند سلول یهامینهزدر  هاآنتاکنون از 

و حسگرها  فناوریزیست ،گسیلنور یدهایود ،رشیدیخو

قاط در ن میکوانتو دیتمحدو[. اثر 1است ] شدهاستفاده

 یو نور الکتریکیخواص  باعث ایجاد وانتومیک

که  کندمیبروز  زمانی، اثر این. شده است فردمنحصربه

ر کمت بوهر یتوناز شعاع اکسا ومیکوانت اطنق یاندازه

ر دبا خواص آن  اتذرنانو یهایژگیوحالت  این باشد. در

 برخالفنقاط کوانتومی متفاوت است.  تودهحالت 

ابر در بر گیریقرار دقیقهاز چند  که پس آلی یفلوروفورها

تحت  توانندمیبوده و  بسیار پایدار، شوندمی خاموشنور 

در  ویژگی نی. ابگیرندقرار با شدت باال  نور تابش

که زمانی  خصوصبهاهمیت دارد  یفناورستیزکاربردهای 

الزم  شودمیاستفاده  گرنشان عنوانبه کوانتومیاز نقاط 

 زمانمدت یبرانقاط کوانتومی س رسانئوفلوردیابی  هست

 دنیتوان با افزودن پوسته ماده معمی شود. همفرا نیطوال

را نوری بر روی سطح نقاط کوانتومی، میزان پایداری 

 نقش مهمی اتنانوذر یسازیدارپوسته در پاافزایش داد. 

 به هستند شیکه فاقد پوسته و ماده پوش ینانو ذرات. دارد

 طنقا ینکهاول ا لیل. دهستنده استفاد قابلغیر لیلدو د

 یهانقصدچار زمان  مروربه بدون پوشش میکوانتو

چشمک  هیداختالالت در نشر مثل پد باعث که شدهیبلور

ن داشت لیلبه د هاهستهکه ایندوم  لیلد .شودیم نیز

 و هستند یرپذواکنش بسیار ،باالنسبت سطح به حجم 

 فوتوشیمیایی نقاط کوانتومی از طریق فرایند ممکن هست

بر  معدنی یماده یپوسته رشد بنابراین،[. 2]تجزیه شوند 

 ینور یهاویژگی نکهیبر اعالوه  توانیم ،روی سطح ذرات

هش کا را نیز هستهسمّیت ، دادارتقا ذرات را  یاریدپا و

  [.4و3] داد

 یارید، ناپایدتلورا میمکاد میط کوانتونقا یهایتمحدود از

 است ومیشدن تلور دیاکس لیبه دل هاست کهآن شیمیایی

 نیبه مدت چند دیتلورا میکادم ی[. اگر نقاط کوانتوم6و5]

 ییشوند، عالوه بر جابجا داشتهنگهساعت در مجاورت هوا 

 به زیرا ن ینورتاب یکاهش بازده لشان،یگس فیقرمز در ط

بنابراین برای استفاده از این ذرات در  .[6دارد ] همراه

 یپوسته، الزم هست با ایجاد یناورفستیزکاربردهای 

 را ارتقا داد. شانینور، پایداری هاآنمعدنی بر روی سطح 

کادمیم  یپوسته-در این پژوهش، نقاط کوانتومی هسته

در معرض پرتو ماورای  شدهساختهتلوراید/کادمیم سولفید 

نوری  یهایژگیونوردهی بر  ریتأثو  شددادهبنفش قرار 

 . شدیبررس هاآن

 آزمایش -2.

 ml 7به ابتدا،  کادمیم تلوراید ینقاط کوانتومبرای ساخت 

 ومی(، پودر تلورmmol 7/3) دیدریبروه میسد ،مقطرآب

(mmol 87) زده هم شدتبهساعت  3به مدت  و اضافه

 شد تا محلول لتریمحلول ف ش،یشد. بعد از انجام آزما

NaHTe  .در مرحله بعد،از رسوب جدا شود mmol  3/92 

 سولفات کادمیممحلول  mM 16 به دیاسولیککیوگولیاز ت

 pH، سدیم هیدروکسیدسپس با استفاده از  شداضافه 

به  شدهساخته NaHTeشد. سپس محلول  میمحلول تنظ

 یدر دما ساعت 4شد و به مدت  کادمیم اضافهمحلول 

C° 100  حاصل با  یشد. نقاط کوانتوم دادهحرارت

 آب پخش شدند. درو شسته  استون استفاده از

-کادمیم تلوراید یپوسته/ی ساختار هستهبرای تهیه 

و  (mg 252) ابتدا کادمیم سولفات ،کادمیم سولفاید

لیتر آب حل میلی 100در ( mg 275) تیوگلیکولیک اسید

به ( g 1/0)تیواستامید  ؛ سپسسیدر 9به  آن Hp وشد 

 مکادمینقاط کوانتومی محلول  .محلول کادمیم اضافه شد

در  ساعت 2و به مدت  کادمیم اضافهبه محلول تلوراید 

 شد. دادهحرارت  C° 100 یدما

 یبرا (MPD Philips X’Pert Pro) کسیا یپراش پرتواز 

 فیاستفاده شد. ط نقاط کوانتومی یساختار بلور یبررس

 سنجفیط با استفاده از یاز محلول نقاط کوانتوم نشری

 انجام شد. Varian Cary Eclipseسانس رئوفلو
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 نتایج و بحث -3

نقاط کوانتومی کادمیم  کسیپرتواپراش  یالگو، 1شکل 

ید کادمیم سولف-کادمیم تلوراید یپوسته-هستهتلوراید و 

ند کادمیم تلوراید در ساختار بل نقاط. دهدیمنشان  را

مجزایی از  یقلهبر طبق شکل، است.  افتهیتبلورروی 

نقاط  ه قله اصلیسکادمیم سولفید ایجاد نشده است. 

 این. شده استبلندتر جابجا  یایبه سمت زوا، کوانتومی

محل  د،یسولفا میبا رشد پوسته کادم دهدیمنشان 

 یساختار مکعب یاصل یهاقلهپراش به سمت  یهاهقلّ

 پوستهه و ساختار هسته/جابجا شد دیسولفا میکادم

  است. گرفتهشکل

قاط و جذب  ن فلوئورسانسی هافیط، 2در شکل 

د را کادمیم سولفی-تلوراید پوسته کادمیم-کوانتومی هسته

. با افزایش زمان دهدیمزمان نوردهی نشان  برحسب

ی فلوئورسانس از نقاط کوانتومی هقلّنوردهی شدت 

می محل قله نشر نقاط کوانتو است و در کل افتهیشیافزا

ومتر نان 4/620ساعت نوردهی به  5نانومتر بعد از  623از 

 ا شده است.جابج

 نقاط کوانتومی فلوئورسانس، محل قله و شدت 3در شکل 

طور که همان دهدیمزمان نشان  برحسبهسته پوسته را 

ی هازماناز شکل مشخص است با نوردهی محل قله در 

 رمختلف نوردهی دارای جابجایی آبی و قرمز است. ولی د
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ایکس نقاط کوانتومی کادمیم الگوی پراش اشعه  -1شکل  

 .ی کادمیم تلوراید/کادمیم سولفیدپوستهتلوراید و هسته/

نقاط کوانتومی   رسانس و جذبئوفلو یهافیط، 2شکل  

 برحسبکادمیم سولفید -پوسته کادمیم تلوراید-هسته

 زمان نوردهی

دهی در نور بازماننقاط کوانتومی  فلوئورسانس کل شدت

در طول زمان نوردهی دو  درمجموعحال افزایش است. 

حکاکی پدیده اول مربوط به . دهدیمپدیده رخ 

فتوشیمیایی و خارج شدن تلوریم از روی سطح نقاط 

 جهیدرنتو کوانتومی که باعث جمع شدن سطح ذرات 

ومی کوانت نشر نقاط یهاقلهآبی محل  یهاییجابجاباعث 

ای بر معموالًکه  شودیمساعت(  5ساعت و  2 یهازمان)

 ،پدیده دوم؛ [8و7] افتدیمذرات با بازدهی کم اتفاق 

تومی نشر نقاط کوان یهافلهباعث جابجایی قرمز در محل 

مربوط به رشد پوسته کادمیم سولفید در طول  شودیم

 تجزیه فتوشیمیایی براثرزمان نوردهی است به عبارتی 

کادمیم و  یهاونی یهامادهپیش  ،با بازدهی کمذرات 

با افزایش زمان  که ندشویمسولفید در محیط آزاد 

رای با کسب انرژی از نور ماو هامادهنوردهی این پیش 

تر شدن پوسته باعث رشد پوسته و ضخیم توانندیمبنفش 

 .کادمیم سولفید بر روی سطح ذرات شوند

میم نقاط کوانتومی کاد حاوی یهامحلول اویر، تص4شکل 

د کادمیم سولفی-تلوراید پوسته کادمیم-هستهو  یدتلورا

 .دهدیمساعت را نشان  18قبل و بعد از نوردهی به مدت 

طور که از شکل مشخص است نور نشری از نقاط همان

 یریقرارگموج نور سبز و بعد از کوانتومی در محدوده طول

 قرمز  پوسته بر روی سطح آن دارای نورتابی
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-نقاط کوانتومی هسته فلوئورسانسدت شمحل قله و  -3شکل 

 ادمیم سولفیدک-پوسته کادمیم تلوراید

نوردهی نقاط کوانتومی کادمیم ساعت  18است. بعد از 

ت ولی اسافت کرده  شدتبهتلوراید کلوخه شده و نورتابی 

کادمیم سولفید بر روی سطح نقاط  یپوستهوجود 

بعد از  کهیطوربهشده  هاآنی باعث پایدارکوانتومی 

 شدهحفظساعت کیفیت نقاط کوانتومی هنوز  18گذشت 

 .و دارای نورتابی قرمز هستند

 

راید )الف نقاط کوانتومی کادمیم تلو یهانمونه تصاویر، 4شکل  

 ادمیم سولفید )ب و د(ک-تلوراید پوسته کادمیم-و ج(، هسته

 ساعت. 18دهی و بعد از نوردهی به مدت قبل از نور

 گیرینتیجه -4

کادمیم -پوسته کادمیم تلوراید-هستهنقاط کوانتومی 

بنفش  یراوماتحت نوردهی باال ساخته و  تیفیباکسولفید 

رسانس و جذب ئوفلو یهافیط بازمانقرار داده شد و 

با  یدهیمشد نتایج نشان  گیریاندازهنقاط کوانتومی 

و  افتهیبهبودسطحی نقاط کوانتومی  یهانقصنوردهی، 

است.  افتهیشیافزانقاط کوانتومی  فلوئورسانسشدت 

 18ساعت ادامه یافت مشاهده شد بعد از  18نوردهی تا 

پایدار و  یپوسته/ساعت نوردهی نقاط کوانتومی هسته

نورتاب هستند اما نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید 

کادمیم سولفید  یپوستهبنابراین وجود ؛ اندکردهرسوب

 تواندیمباعث پایداری نوری نقاط کوانتومی شده است که 

 در کاربردهای پزشکی استفاده شود.
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شده توضیح داده شده است و ما الکترومغناطیسی در یک ساختار متناوب، توسط روابط امواج جفتدر این مقاله انتشار امواج  -چکیده

شدگی بین مدهای جلورونده و  شده را برای موجبری که پوشش آن از فراماده تشکیل شده است، ارائه می دهیم و جفت روابط موج جفت

برای مدهای قطبش بدست آمده شدگی عرضی و طولی . ضریب جفتدهیم یهای موجبری چپگرد مورد بحث قرار مرونده را در توریعقب

TEشکل که پوشش آنها از مواد چپگرد  مثلثی توری های پراشست. نتایج محاسبات ما برای ا های موجبری راستگردتوریاز تر ، پیچیده

شدگی ضریب جفت و دهدنشان میهمان ساختار اما با پوشش مواد معمولی  را نسبت به شدگیتوجهی در ضریب جفتافزایش قابل ،است

 .آیدبدست میصفر غیر  طولی

 .های موجبریشدگی، فراماده، توریضریب جفت -کليد واژه

 

 

The effects of metamaterial on the coupling coefficients of triangular 

waveguide gratings  

Nazanin Kakoolaki, Abdollah Hassanzadeh 

Department of Physics, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 

 

Abstract- In this paper, the propagation of electromagnetic waves in a periodic structure is described by the coupled-wave 

equations. We find the coupled-wave equations for the waveguides containing LHM cover, and the coupling between two 

forward and backward modes in LHM waveguides grating is discussed. The transverse and longitude coupling coefficients for 

the TE modes is obtained and is more complex than the results for RHM waveguide gratings. Also our results show considerable 

enhancement in the coupling coefficient for triangular structure. On the other hand, longitude coupling coefficient isn’t zero.  

Keywords: coupling coefficient, metamaterial, waveguide grating. 

 

   های پراش موجبری مثلثیی توریشدگجفت بایفراماده بر ضر اثرات

 نازنين کاکولکی، عبداهلل حسن زاده 

 گروه فيزیک، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
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 مقدمه

زمان دارای شکست منفی که هم ضریب ، موادی باوادفرام

ضرایب گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطيسی منفی می

 1968 بصورت تئوری توسط وسالگو در سال که باشند

برای اولين بار توسط شلبی و همکارانش و  [1]معرفی شدند

. در چنين محيطی ميدان الکتریکی، [2]ندساخته شد

الکترومغناطيس یک سيستم  امواج ،مغناطيسی و بردارموج

ها به همين دليل است که آن دهند، بهچپگرد را تشکيل می

اند. فراماده با ساختار متناوب مواد چپگرد نيز شهرت یافته

که خواصشان به ساختار طراحی  بشر هستند ی دستساخته

)راستگرد(  درحاليکه مواد معمولی شده وابسته است

هایشان ها و مولکولخواصشان را بر اساس ساختار ذاتی اتم

های اخير انواع مختلفی از این مواد کنند. در سالکسب می

توجه بسياری  واند خاص و جدید ساخته شده هایویژگیبا 

رد کاربردی ارا در مو در سراسر جهان یقاتيتحق یهاگروهاز 

، [4]، لنزهای کامل[3]هاکاهش سایز آنتنبسياری از جمله: 

به خود جلب  را [6]، فيلترها[5]های مستقيمجفت کننده

  کرده است.

یکی از کاربردهای این مواد که تا به حال به آن پرداخته 

بته امواج است. ال فراماده ای های موجبریتورینشده است، 

در توری های موجبری هدایتی معمولی با ارائه ی برخی از 

. در این مقاله عملکرد [8-7]هایش آناليز شده استویژگی

ه اصطالحا الکتریک با ساختار متناوب، کجبر دییک مو

ی ميده می شود، را با درنظر گرفتن الیهتوری موجبری نا

-جنس دیزیرالیه و فيلم از و  از جنس فراماده پوشش

 .بررسی می کنيمالکتریک 

ای معمولی چندین مد می توانند  در موجبرهای سه الیه

بطور مستقل از هم و بدون اندرکنش با هم )بدون آنکه انرژی 

جفت شوند( و یا اصطالحا به همدیگر  ردوبدل شودمابين آنها 

درحاليکه با اعمال اختالل و تغييرات در موجبر انتشار یابند. 

های تغييرات در ضریب شکست الیهمثال  موجبر کوچکی در

مدهای اصلی موجبر توری موجبری و ایجاد  مختلف موجبر

توانند به یکدیگر جفت شوند و دیگر نمی شده میمختل

شده انتشار مستقل از هم در توری موجبری مختل توانند

شده که اندرکنش بين مدها را یابند. تئوری مدهای جفت

های یافته در توریانتشارمدهای تواند می، دهدتوضيح می

ی موجبری را برحسب مدهای منتشر شده در موجبر اوليه

نشده توصيف کند. با وجود اینکه ميدانهای مختل

ی مدهای الکترومغناطيسی در ساختار جدید متاثر از همه

باشند، در بسياری موارد با درنظر گرفتن هدایتی و تابشی می

راگ، اندرکنش مابين تنها دو مد شرایطی همچون شرط ب

ی کاربردی شود. به عنوان یک نمونههدایتی درنظر گرفته می

-را درنظر بگيرید که با ثابت راستاشدگی بين دو مد همجفت

انتشار ، در خالف جهت هم عالمتاللفتهای انتشار برابر و مخ

ی های موجبری، یک ساختار متناوب با دورهیابند. توریمی

-با طول موج نور فرودی است، می که قابل مقایسه Ʌتناوب 

این تواند این دو مد را در طول توری به یکدیگر جفت کند و 

 . مبادله گرددبين آنها  انرژی امکان را فراهم آورد که

های موجبری به عنوان یک ساختار متناوب نقش توری

در  یادیز یو کاربردها دنمهمی در اپتيک و فوتونيک دار

 کيدراپت یوخروج یورود یمانند دستگاه ها یکيادوات اپت

 لیتبد یلترهاي، ف[10]اپتيکی ،فيلترهای[9] یتیامواج هدا

انواع مختلف و  TE-TM[11] یمدها یکننده

 دارند. [12]حسگرها

در  دهد که یرا نشان م مثلثی یموجبر یتور، 1شکل  

 شکست در بیضراست که  ینازک لميموجبر فحقيقت 

انتشار موج  یدر راستا یبصورت تناوب ،یموجبر لميف یناحيه

 .کندیم رييتغ

 

ی زیرالیه، فيلم : توری موجبری تشکيل شده از سه ناحيه1شکل 

ضخامت  sn ،fn ،cn . hموجبری و پوشش به ترتيب با ضرایب شکست 

 دوره تناوب ساختار است. Λارتفاع اختالالت تناوبی و  tفيلم، 

 تئوری-2

توان با در نظر گرفتن یک سلول واحد از ساختار متناوب، می

اختالل ضرایب گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطيسی را 

 به کمک روابط زیر تعریف نمود:

𝛥𝜀𝑟                                           .الف(1) = 𝜀𝑓 − 𝜀𝑐 

𝛥µ𝑟     (                                      .ب1) = µ𝑓 − µ𝑐 
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چون اختالل ضرایب گذردهی الکتریکی و تراوایی 

شده شکل مغناطيسی مربوطه بطور متناوب در موجبر مختل

کمک سری فوریه آنها را چنين توان بهشوند، میتکرار می 1

 :[7]بسط داد

𝛥𝜀𝑟   .الف(                        2) = ∑ ∆𝜀𝑟𝑞
∞
𝑞=−∞ 𝑒−𝑗𝑞𝐾𝑧 

µ𝒓∆                     .ب(2) = ∑ ∆µ𝒓𝒒𝒆−𝒋𝒒𝑲𝒛∞
𝒒=−∞ 

 بردار  =Ʌπ/2Kهای فوریه و ثابت rqµΔ و rqΔε که در آن 

از طرفی به کمک معادالت مد جفت  باشند.موج توری می

های عرضی و توان ارتباط بين مولفهشده و آناليز اختالل می

 را نوشت:نشده طولی توری موجبری و موجبر مختل

(3)         ∫
𝑑

𝑑𝑧
[(𝐸0𝑡

∗ × 𝐻𝑡 + 𝐸𝑡 × 𝐻0𝑡
∗ ) ∙ �̂�]𝑑𝑠 = 

         ∫[µ0∆µ𝑟𝐻0
∗ ∙ 𝐻 + 𝜀0∆𝜀𝑟𝐸0

∗ ∙ 𝐸] 𝑑𝑠 

ترتيب ضریب به 0µو  0εای، فرکانس زاویه 𝜔در اینجا 

-مولفه Hو  Eگذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطيسی خأل، 

های الکتریکی و مغناطيسی موجبر های عرضی ميدان

الکتریکی و مغناطيسی های ميدان 0Hو  0Eشده و مختل

-ها میهای عرضی ميدانمعرف مولفه tنشده و موجبر مختل

های الکتریکی و های عرضی ميدانباشد. با جایگذاری مولفه

هستند در سمت چپ تساوی  (x,y)مغناطيسی که تابعی از 

ی طولی و عرضی را شامل و ميدان های کل که هر دو مولفه

( و TEای مدهای د در سمت راست تساوی )برنشومی

-گيری روی تمام سطح مقطع موجبر، ضرایب جفتانتگرال

 .می نویسيمشدگی طولی و عرضی را چنين 

(4                                               ) 𝐾ℓ𝜈𝑞
𝑡 =

𝜔

4
× 

∫[∆𝜀𝑟𝑞𝑒𝜈𝑡 ∙ 𝑒ℓ𝑡
∗ + ∆µ𝑟𝑞ℎ𝜈𝑡 ∙ ℎℓ𝑡

∗ ]𝑑𝑥                   

(5                                                 )𝐾ℓ𝜈𝑞
𝑧 =

𝜔

4
× 

∫[
𝜀𝑟∆𝜀𝑟𝑞

𝜀𝑟 + ∆𝜀𝑟𝑞

𝑒𝜈𝑧 ∙ 𝑒ℓ𝑧
∗ +

µ𝑟∆µ𝑟𝑞

µ𝑟 + ∆µ𝑟𝑞

ℎ𝜈𝑡 ∙ ℎℓ𝑡
∗ ] 𝑑𝑥  

شدگی دو مد هدایتی درون توری موجبری که بيانگر جفت

توان با حل نشده می(. برای موجبر مختل1هستند)شکل

های اعمال شرایط مرزی، ميدان معادالت ماکسول و

ها دست بياوریم و به کمک آنالکتریکی و مغناطيسی را به

یافته در های الکتریکی و مغناطيسی مدهای انتشارميدان

 توری موجبری را بدست آورد.

شدگی که توسط حال به منظور بررسی بيشتر ضرایب جفت

ساختار تعریف شدند، ضرایب بسط فوریه را برای  5و  4روابط 

 .[13]های مثلثی معرفی می کنيم

(6 )   ∆𝜀𝑟𝑞 =
−𝑖(𝜀𝑓−𝜀𝑐)

2𝜋𝑞
×                                                

∫ (𝑒𝑖𝑞𝐾(
Ʌ
2

−
Ʌ

2𝑡
𝑥)𝑒𝑖𝑞𝐾(

Ʌ
2𝑡

𝑥−
Ʌ
2

)) 𝑑𝑥
𝑡

0

 

(7                                    )∆µ𝑟𝑞 =
−𝑖(µ𝑓−µ𝑐)

2𝜋𝑞
× 

∫ (𝑒𝑖𝑞𝐾(
Ʌ
2

−
Ʌ

2𝑡
𝑥) − 𝑒𝑖𝑞𝐾(

Ʌ
2𝑡

𝑥−
Ʌ
2

)) 𝑑𝑥
𝑡

0

 

می توان ضرایب  5و  4در  7و  6های با جایگذاری رابطه

های موجبری با ی توریشدگی را در مورد اولين مرتبهجفت

ساختار مثلثی به شکل زیر معرفی کنيم. )توجه داشته باشيد 

𝛾𝑐𝑡که در انجام محاسبات از تقریب  ≤ 1 

 ایم(استفاده کرده 

(7)   𝐾𝜈𝜈1
𝑡 =  

𝜔𝑡𝐸𝑐
2

2𝜋2 [(𝜀𝑓 − 𝜀𝑐) +
(µ𝑓−µ𝑐)𝛽2

𝜔2𝜇𝑐
2 ]      

(8      ) 𝐾𝜈𝜈1
𝑧 =

𝛾𝑐
2𝑡𝐸𝑐

2

2𝜔𝜋2

(µ𝑓−µ𝑐)

𝜇𝑐
2 

شدگی توری موجبری ی ضریب جفتمنظور مقایسهبه حال 

-( با ضریب جفتcε  ،1- = cµ  =-1مثلثی با پوشش فراماده)

شدگی توری موجبری مثلثی با پوشش مواد راستگرد با 

 معلوم:مشخصات 

 2(1.54(= fε  ،2(1.515)=sε ،1 =cε  0وµ =fµ =cµ=sµ 

شدگی هر دو نوع موجبر را برای سه مد هدایتی ضرایب جفت

ی فيلم نرماالیز شده رسم اول برحسب ضخامت الیه

شدگی عرضی کنيم. مشاهده می کنيم که ضریب جفتمی

 برای مد اول بيشترین مقدار را دارد و با افزایش مرتبه ی مد

مشاهده می شود  4و  2ها، کاهش می یابد. از مقایسه شکل 

شدگی عرضی توری موجبری با پوشش که ضریب جفت

فراماده، یک مرتبه افزایش می یابد. این درحالی است که 

شدگی برای مد اصلی موجبر حذف می شود ضریب  جفت

های موجبری با های خاص توریچراکه این یکی از ویژگی
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 .[14]ستپوشش فراماده ا

 

 موادهای موجبری با شدگی عرضی برای توریضریب جفت: 2شکل

 معمولی

 
های موجبری با مواد شدگی طولی برای توریضریب جفت: 3شکل

 معمولی

 
های موجبری با پوشش شدگی عرضی برای توری: ضریب جفت4شکل 

 فراماده

  
های موجبری شدگی طولی برای توری: ضریب جفت5شکل 

 فراماده با پوشش

مشاهده می شود که ضریب  5و  3همچنين از مقایسه شکل 

شدگی طولی توری موجبری با پوشش فراماده، مقداری جفت

به خود توری  عرضیشدگی ضریب جفت با قابل مقایسه

شدگی این درحالی است که ضریب  جفت .دهداختصاص می

های ساخته شده از مواد معمولی و طولی برای توری

تواند از می غيرمغناطيسی کامال صفر است. این ویژگی

های موجبری با پوشش فراماده مهمترین خصوصيات توری

 محسوب شود.

 گیرینتیجه-3

ی پوشش در این مقاله ما یک توری موجبری مثلثی با الیه

شدگی عرضی و طولی آن را فراماده طراحی و ضرایب جفت

 عرضی شدگیب جفتمحاسبه کردیم و نشان دادیم که ضرای

نسبت به توری امواج هدایتی با پوشش ساختاری  چنين

شدگی جفت درحاليکه ضریب .یابندمی معمولی افزایش

شده از مواد  طولی برای ساختارهای توری موجبری ساخته

-مشاهده شد که ضریب جفتهمچنين معمولی صفر است. 

شدگی برای مد اصلی موجبر حذف می شود زیرا این موجبر 

 توانایی هدایت چنين مدی را ندارد. 
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، به طراحی و پیشنهاد شده است  TEبرای مد  2SiO الکتریکو دی نقره لزاز ترکیب ف تخت ایای الیهاله فرامادهاین مقدر -چکیده 

هایی که گذردهی مؤثر ساختار نزدیک صفر شود که در فرکانسمشاهده میشود. همسانگرد و تک محور ایجاد میناای رامادهطوری که ف

توان با شود لذا میقطبی است، حفظ میراکندگی دومانی که پراکندگی از نوع پاست، تخت بودن جبهه موج در عبور از این ساختار، تا ز

دهد موج اطمینان حاصل کرد که نشان میای به شرط کوچک بودن حفره از تخت بودن جبهه خالی در وسط ساختار الیهایجاد حفره تو

-نتایج را تایید میحدود با استفاده از نرم افزار کامسول المان م های ه سازیشود. شبیمی نامرئیجسمی درون این حفره قرار گیرد هر 

 ایم.رسیده nm532مرئی سازی در طول موج نامرئیاستفاده از این ساختار به با  کنند.

 

 سازی، نظریه محيط موثرای، گذردهی نزدیک صفر، نامرئیفراماده الیه -کليد واژه

Feasibility of Invisibility through Dipole Scattering Cancellation in Layered 

Metamaterial in Visible Light 

M. R. Forouzeshfard, Erfan Ghane Sheykh Abadi, and M. Khanzadeh 

Department of Physics Vali-e-Asr University, Velayat BLVD Rafsanjan 

Abstract: In this paper, a layered metamaterial structure composed of silver layers as a conductor and layers of SiO2 as a 

dielectric is designed and proposed; so that a uniaxial anisotropic metamaterial is created. It is observed that in frequency at 

which the effective permittivity of the proposed structure goes to zero, the flat wave front of the plane wave is kept in passing 

through this structure provided that dipole approximation would be valid. Therefore, with creating a small cavity in the center 

of the layered metamaterial, the flat wave front of the plane wave is kept and each object which is placed inside the cavity is 

hidden from the external observer. Finite element simulation using COMSOL Multiphysics approved the result. Using this 

structure, we could yield the invisibility condition in visible spectrum of 532nm.  

Keywords: Layered Metamaterial, Epsilon Near Zero, Invisibility, Effective medium theory 

 

 

 

 

 کاهش پراکندگی دوقطبی از فراماده الیه تخت در طول سازی از طریقتحقق نامرئی

 موج مرئی

 زادهمحمد خانو  آبادیعرفان قانع شيخ ، محمدرضا فروزش فرد 

 دانشکده فيزیک دانشگاه ولی عصر)عج(رفسنجان، بلوار والیت، رفسنجان
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 مقدمه

 در  زینامرئیساها در زمينه ه اولين مقالهک 2006از سال 

های روش تا کنون [1،2] به چاپ رسيد 1ساینس مجله

اند. هررسی قرار گرفتمورد بحث و ب زینامرئیسامختلفی از 

است که [ 3و2،1] اپتيک تبدیلها استفاده از یکی از روش

های شود و شامل شنلکامل می زینامرئیساباعث 

خارجی  زنامرئیساهای ، شنل[3و2،1] داخلی زنامرئیسا

 مقطع سطحکاهش باشد. می [5]ها [ و شنل فرش4]

و در  زیسارشکاآ کاهش به منجرنيز  ءشياا کندگیاپر

 از کيفی دیکررو. [6]دمیشو ندش نامرئی نهایت

نزدیک به صفر  ɛ با ادموافراز  یگيرهبهر با زینامرئیسا

(ENZ برای کاهش پراکندگی دو قطبی ) شئ  یکاز

 یندر ااست. [ ممکن شده 7،6در مرجع ] دلخواه و بزرگ

از  رنو کندگیاپر سطح مقطع کاهش سیربر قصد مقاله

را که   TEد م ایبر دناهمسانگرتخت ای الیهساختار  یک

 نزدیک صفر است، داریم. ربسياآن  مؤثر 

سازی نامرئیدرواقع دراین مقاله قصد داریم به هدف 

م. موج نور فرودی برسيی طول جسمی با ابعاد در محدوده

اساس کاهش سطح مقطع کار برمبانی نظری این

. است اساس اپتيک تبدیل( استوارپراکندگی کل )و نه بر

 خالف روش اپتيک تبدیل، سطحبنابراین دراین روش، بر

مقطع پراکندگی کل به لحاظ نظری دقيقا صفر نخواهد 

کوچک بودن ابعاد جسم در مقایسه با این روش درشد. 

موج، که تضمين کننده تقریب دوقطبی است، منجر  طول

  به سطح مقطع پراکندگی بسيار کوچک خواهد شد.

 ناهمسانگرد و تک محورای طراحی فراماده

ر ین ساختاا گيریم.( در نظر می1ساختاری مطابق  شکل )

 شد کهالکتریک می باهای فلز و دیترکيبی تناوبی از الیه

ل سلوبه طوریکه  ناهمگنی آن در ابعاد زیر طول موج است

nmdمتشکل از فلز نقره به ضخامت  احد آنو 201   و

nmdبه ضخامت  2SiOالکتریک دی 100
2
 باشدمی. 

                                                           
 

 

 
1 Science 

 

با گذردهی  های فلزاز الیه ساختار تناوبی: 1شکل 

 2 با گذردهی الکتریکی الکتریکدیو  1 الکتریکی

نظریه  است. ناهمگنی در ابعاد زیر طول موج می باشد.

ای موثر گذردهی الکتریکی موثر را در دو راستای همحيط

( برای این 5) ( و4(، )3موازی و عمود به صورت روابط )

 کند.ساختار پيشنهاد می

سر پر شدگی فلز نقره به صورت زیر ک 1 با توجه به شکل

 [8]است

6

1

21

1 



dd

d
f                                            (1) 

 نظردر  کوچک جمو لطو به نسبترا  حدوا لسلو دبعاا

 .گيریممی

لورنتز -ل درودمداز  پالسمونيکی دهما هیردگذ ایبر

لورنتز برای فلزات در -رودی دکنيم. نظریهاستفاده می

-ی زیر را پيشنهاد میرابطه های مختلففرکانس

 [.9،8دهد]






ip

p

  2

2

                     (2) 

14)10(که در اینجا برای فلز نقره  115  Sp  نشان

032.0)10(و  ی فلزدهنده فرکانس پالسما 115  S 

های درون سهم گذار  ميرایی برای نقره است وثابت 

در نظر گرفته شده  5قره برابر با باندی بوده و برای فلز ن

13.21را   2SiO کتریکیگذردهی ال است.   و

( 2همچنين گذردهی الکتریکی فلز نقره با توجه به رابطه )

i14.06.102  [8]گيریمدر نظر می. 

مؤثر، برای این محيط تانسور گذردهی نظریه محيط های
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 الکتریکی
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11

00

00

00










                                 )3( 

و ار در دکند که گذردهی مؤثر این ساختبينی میرا پيش

یر ها به صورت زسطح مقطع الیهراستای موازی و عمود بر 

 [.8،6باشد ]می

Ip ff  )1()()(11                      (4) 

)()1(

)(
)(






pI

PI

ff 
                      (5) 

 و دهبو یقطر لکتریکیا هیردگذ رنسوتا ینکها به باتوجه

به  نبنابرای ،برندابر یکدیگر با قطرروی  عناصراز  تادو 

 کند.ماده ناهمسانگرد تک محور عمل می صورت یک

فرض  1ها طتمامی محي ایبر مغناطيسی هیردگذ

 شده است.

 ؤثربا توجه به روابط و توضيحات فوق گذردهی الکتریکی م

طول برای ( z)جهت  11ین ساختار در راستای موازی ا

که طول موج پرکاربردی است بسيار نزدیک  nm532موج 

به صفر خواهد بود لذا در این طول موج با یک ماده 

ENZ))  رو هستيم.روبه 

شود ( صفر بودن ضریب شکست باعث می (ENZدر مواد

پيشرفت فازی در ماده اتفاق نيفتد و نور پس از ورود به 

و فاز نور خروجی از  فاز خود را حفظ کرده ،ساختار

ز نور قبل از ورود به ساختار است ساختار دقيقا برابر با فا

 [8و6]

(6           )                               ; 0 n 

   (7              )   10  eeee
x

c
ix

c

n
i

ikx






 

[ نشان داده شده است که جبهه موج ناشی از 6مرجع] در

(، در (ENZای تخت ی در ساختار های الیهتابش دو قطب

شود، صفر میای الیه هایی که گذردهی ساختارطول موج

ز دوقطبی بودن تابش مادامی که بتوان الذا  تخت است،

توان از تخت بودن جبهه موج اطمينان می مطمئن بود

 حاصل کرد.

ای دانيم تابش ناشی از یک دوقطبی نقطههمانطور که می

نوسان کننده در خالء به صورت دمبلی شکل بوده و لذا 

دراین [. 9]جبهه موج ناشی از آن در خالء تخت نيست

-از این واقعيت بهره برده [6با توجه به نتایج مرجع] مقاله

جبهه موج یک تابش   تواندمی (ENZی )یک ماده ایم که

هنگامی که یک موج تخت دوقطبی را تخت کند. بنابراین 

به یک جسم کوچک )پراکندگی دوقطبی( در وسط یک 

تابد به دليل اینکه جبهه موج ناشی از ( میENZساختار )

نور فرودی پراکندگی دوقطبی جسم مانند جبهه موج 

ای یک ناظر بيرونی حس تخت است لذا حضور جسم بر

 توان گفت جسم نامرئی شده است.نخواهد شد و می

)ميدان الکتریکی  TEنحوه انتشار موج تخت  2در شکل 

با  این ساختار ، برایnm532( با طول موج Zدر جهت 

ه نشان داده شد 2/5نرم افزار کامسول نسخه  استفاده از

 ویژهشدن جبهه موج در عبور از ساختار و به  است. حفظ

 از آن به وضوح در شکل مشخص است. هنگام خروج

( در فراماده TEنحوه انتشار موج تخت ) 3در شکل 

ی اای که حفرهشده است به گونه( نشان داده 1شکل)

الف -3ایم. در شکلکوچک در وسط ساختار ایجاد کرده

mrاندازه شعاع حفره کوچک است ) 2.0و می )-

 ت و همانطور که دریب دوقطبی معتبر استوان گفت، تقر

شود، جبهه موج همچنان تخت باقی شکل مشاهده می

 مانده است.

( TEسازی المان محدود انتشار موج تخت ): شبيه2شکل 

افزار سازی در نرم(. این شبيه1ساختار فراماده شکل)در 

 انجام شده است. 2/5نسخه  کامسول
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ایم کمی بزرگتر کرده ب حفره را-3در شکل 

(mr 3.0)ج کمی شود جبهه مو، مشاهده می

توان آن را تخت در نظر اختالل دارد اما همچنان می

 گرفت.

 باز هم بزرگتر کردیم اج حفره ر-3در شکل 

(mr 5.0(  و به هم ریختگی جبهه موج در این

دهد تقریب وضعيت کامال مشخص است که نشان می

 قطبی دیگر معتبر نيست.دو

 گیرینتیجه

ای و ی الیهاختارهای فرامادهسدر این مقاله با استفاده از 

یک  ایمانستهتو 2SiOالکتریک تفاده از فلز نقره و دیسابا 

نزدیک صفر در طول موج  یفراماده با گذردهی الکتریک

ایم که وجود نشان داده. داشته باشيم nm532مرئی 

تواند اختاللی ای کوچک در وسط این ساختار نمیحفره

در جبهه موج تخت فرودی ایجاد کند. این یعنی سطح 

ی ( و حفرهENZمقطع پراکندگی برای ترکيب ساختار )

-هنگامی که در معرض تابش موج تخت قرار میوسط آن 

ای در بنابراین با ایجاد حفرهگيرد تقریبا صفر خواهد بود. 

توان هر جسم دلخواهی وچک بودن، میساختار به شرط ک

 را به وسيله این ساختار نامرئی کرد.

 افزارنرمهای المان محدود با استفاده از سازیشبيه

 تایيد کرده است. صحت نتایج را 2/5کامسول نسخه 
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( در TEسازی المان محدود انتشار موج تخت )شبيه :3شکل 

در ای شکل ای دایره( با ایجاد حفره1ار فراماده شکل)ساخت

mr های الف(( به اندازه1مرکز ساختار شکل) 2.0 ، 

mr ب( 3.0)ج  ، mr 5.0 
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که توری پراش بر جداره  یک میکرومشدد در ساختاری WGMهای مختلف مدهای مرتبه در این کار برای اولین بار برانگیختگی –چکیده 

این  در انتهای فیبر تعبیه گردیده، مقایسه شده است.که توری  دیده است. نتایج این کار با ساختاریفیبر نوری حک شده است، انجام گر

دهد که میاز فیبر به داخل میکرومشدد به دست آمده است، نشان  شدگی پرتوط دقیق تطابق فازی برای جفتنتایج که با استفاده از شر

است. نکته قابل توجه آن است که در حالت  7/1 × 410انتها -توری و برای سامانه 03/1 × 410جانبی  -توری فاکتور کیفیت برای سامانه

ابلیت کنترل ندارند، انتها این مدها به آسانی ق-یتور رای برانگیختگی هستند ولی در ساختارمدهای خاص، قابل کنترل ب ،جانبی-توری

دهد. از آنجا ای کاهش میرا به نحو قابل مالحظه WGMبرانگیختگی مدهای کنترل از روی خود توری و انعکاس پراش  زیرا در این ساختار

 انتها ارجحیت دارد. -به توری جانبی نسبت-توری که در بعضی از کاربردهای فوتونیک برانگیختگی مدهای خاص الزم است، سامانه

 انتها-انبی، توریج-، توریWGMشدگی، جفت -کليد واژه

 

 

Comparison of light-microresonator coupling in both side-grating and end-

grating structures to control the excitation of higher radial order WGMs  

H. Nadgaran(1), S. Owshani(1), R. Pourmand(2) 

(1) Physics Dep. Shiraz University, Shiraz 71454, Iran 

(2) Physics Dep. Estahban Higher Education Center, Estahban, Iran  

Abstract- In this work for the first time excitation of higher radial order WGMs has been investigated using a metallic grating 

coupler located on the side of optical fiber (side-grating). The results have been compared with another structure in which 

grating is put on the end of fiber (end-grating). The results which is understood by phase-matching conditions, show that Q-

factor in both side-grating and end-grating is 1.03×104 and 1.7×104 respectively. The noticeable point is that excitation of a 

specific radial mode is controllable in side-grating structure while it can’t be controlled easily in end-grating structure. The 

reason stems from the fact that in end-grating structure, light diffraction and reflection from end-grating itself remarkably 

reduce the excitation control of WGMs. Since some photonic applications require a particular mode to be excited, the side-

grating structure is more preferable than the end-grating structure.         

Keywords: coupling, WGM, side-grating, end-grating                                                                                                     .

انتها به -جانبی و توری-توری ساختارهاییکرومشدد در م-شدگی پرتوجفت مقایسه

  میکرومشددکنترل مدهای خاص  منظور

 (2)، راحله پورمند(1)سعيد اوشنی ،(1)حميد نادگران 

 دانشگاه شيراز  فيزیکبخش  (1)
 الی دولتی استهبان مرکز آموزش ع (2)
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 مقدمه -1

با طول عمر کاواک  ،WGMميکرومشددهای پرکيفيت 

طوالنی و نيز حجم مدی کوچک به طور قابل توجهی 

های بين نور و ماده را افزایش داده و به طور برهمکنش

ای مطالعات بنيادین و کاربردهای عملی در حوزه گسترده

 .[1]الشعاع قرار داده است اپتيک و فوتونيک را تحت

باعث  WGMبسيار باالی مشددهای  Qفاکتور کيفيت 

العاده و خطوط تشدید خيلی حصول چگالی انرژی فوق

هایی است که این ساختار را شود. چنين ویژگیباریک می

، الکترودیناميک، اپتيک [3, 2]برای ميکروليزرها 

بسيار کارآمد  [6, 5]و انواع حسگرها  [5, 4]کوانتومی 

 کرده است. 

های باالتر با توجه به نوع تقویت مدهای شعاعی مرتبه

کند. در فيلتراسيون و بسياری از يت پيدا میکاربرد اهم

کاربردهای غيرخطی که در آن رقابت مد، یک توان تشدید 

ه یک طيف خالص و بدون طلبد، اصوال ببيشينه را می

های باالتر نياز است. ولی در آزمایش هایمدهای مرتبه

های محصور در بيوحسگری شيميایی که روی ميکروشاره

کارآمد بودن  باالتر برای حساسيت ،دپذیرمویرگ انجام می

 . [7]است  ناپذیراجتناب WGMهای شعاعی باال در مرتبه

 اصول کار  -2

در این کار، ( مشخص است، 1همان طور که از شکل )

باشد که بر شامل یک توری پراش فلزی )طال( میساختار 

مد قرار داده شده است. ميکرومشدد جداره فيبر نوری تک

شدگی نيز باالی توری جای گرفته است. فيبر برای جفت

ره باید کمی نازک شود. از بين جانبی پرتو و ميکروک

تنها به  -1های مختلف پراش، مرتبه صفرم و مرتبه تبهمر

 -1شوند، که فقط مرتبه د افکنده میداخل ميکرومشد

گردد. این پراش با مدهای شعاعی ميکرومشدد جفت می

  های ساعت خواهد بود.دگی در جهت خالف عقربهشجفت

 

 جانبی  -شدگی نور در حالت توری: نمایش دوبعدی جفت1شکل 

وکره در راستای استوای آن از آنجا که مدهای اساسی ميکر

سازی در دو محاسبات سریعتر، شبيه، برای شوندجفت می

تقریب از  انجام گرفته است، بدین معنا کهبعد 

شعاع  به جای ميکروکره استفاده شد وميکرودیسک 

 ميکرومتر انتخاب گردید. 15يليکا( ميکرودیسک )س

ناظری که نزدیک سطح ميکرودیسک واقع شده، یک ناظر 

را خطی است، که توان عبوری )متناسب با شدت عبوری( 

 کند.گيری میبر حسب طول موج اندازه

دو مرتبه از مدهای شعاعی تشدید   برانگيختگی 2در شکل 

WGM پراش  -1ها با مرتبه شود. این مرتبهمشاهده می

اند و در جهت پادساعتگرد درون ميکرودیسک جفت شده

های منحنی بيانگر جهت اند. منفی بودن پيکانتشار یافته

)پادساعتگرد( ميکرودیسک به درون  شدهانتشار نور جفت

 است. 

 100ميکرومتر و ضخامت آن  2/1دوره توری برابر با  

باشد. گاف هوا بين توری و ميکرودیسک در نانومتر می

نانومتر  350شدگی بحرانی( حالت بهينه خود )جفت

انتخاب شده است. در این کار از چشمه گوسی با قطبش 

TE  .استفاده گردیده است 

 

: نمودار توان عبوری از مانيتور تعبيه شده نزدیک سطح 2ل شک

 جانبی -ميکرودیسک بر حسب طول موج در حالت توری

احتمال اینکه یکی از مدهای شعاعی ميکرودیسک 

(q=1,2,… با مرتبه خاصی از پراش جفت شود با شرط )

این شرط را از روی  .[7]گردد تطابق فازی تعيين می

کنند. انطباق مقدار عددی ضریب مؤثر مد بررسی می

 [8]در مرجع  WGM (WGMn)نمودار ضریب مؤثر مد 

محاسبه شده است؛ از طرفی مؤلفه عمودی ضریب مؤثر 

       آید؛های پراش از طریق رابطه زیر به دست میمرتبه

(1                                       )


  knn ik sin 
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زاویه  θضریب شکست محيط فرودی،  inکه در این رابطه 

دوره توری  Ʌطول موج و  λمرتبه پراش،  kفرودی، 

 باشد. پراش می

( برای این ساختار، با تقریب خوبی 1با به کارگيری رابطه )

توان زاویه فرودی را صفر در نظر گرفت، زیرا برخورد می

افتد. تقریبا به طور عمودی اتفاق میميدان ناپایا به توری 

                 ؛به صورت زیر خواهد بود (1پس معادله )

(2                                        )               


 
kn  

و  WGMنحوه تطابق فازی مدهای شعاعی  3در شکل 

 ه شده است. نمایش داد effnمرتبه منفی پراش، با توجه به 

 

 WGMضرایب مؤثر مد محاسبه شده برای ساختار نمودار : 3شکل 

 پراش  -1 های تشدید و ضریب مؤثر مرتبهدر طول موج

مشخص است، با نزدیک شدن به  3همان طور که از شکل 

های بلندتر، تطابق فازی با مرتبه دوم شعاعی طول موج

سازگار  2یابد که کامال با نتایج شکل شدیدا کاهش می

را  knتوان منحنی با تغيير دادن دوره توری، میاست. 

شدگی هر کدام تغيير داد، بدین معنی که با این کار جفت

اری از مدهای مرتبه اول و یا دوم شعاعی به صورت اختي

   قابل تقویت باشند.

 مقایسه  -3

را با ساختاری که در آن توری  ذکر شده ساختار چنانچه

( قرار گرفته باشد و 4ری )شکل در انتهای فيبر نو

شدگی پرتو با ميکرودیسک به طریق انتهایی انجام جفت

   قایسه کنيم، موارد زیر قابل ذکر است؛شود، م

 

شدگی هر دو انتها که جفت-: نمایش دوبعدی حالت توری4شکل 

 کند. می+ را ایجاد 1و  -1راش مرتبه پ

پراش، مرتبه  -1انتها به جز مرتبه -در ساختار توری -الف

شود. + آن نيز با مدهای شعاعی ميکرودیسک جفت می1

پراش با اولين مد شعاعی جفت شده و  -1در واقع مرتبه 

+ با مدهای مرتبه دوم و سوم شعاعی جفت 1مرتبه 

توان زاویه فرودی را صفر در گردد. همچنين دیگر نمیمی

 (1نظر گرفت، بنابراین روند محاسبات از طریق رابطه )

 شود. پيگيری می

انتها خود پرتو بعد از پراش از توری -در ساختار توری -ب

شود در حالی که در ساختار با ميکرومشدد جفت می

( از طریق evanescentهای ناپایا )جانبی ميدان-توری

 شوند. توری به داخل ميکرودیسک جفت می

انتها، انعکاس پرتو توسط توری، -در ساختار توری -ج

برانگيختگی مدهای دیگر شده و در نتيجه غير قابل  باعث

سازد، در حالی که در کنترل بودن آنها را محتمل می

جانبی این انعکاس اساسا وجود ندارد و به -ساختار توری

توانند به داخل همين دليل مدهای قابل کنترل می

 ميکرودیسک جفت شوند. 

های ناپایا نجانبی با ميدا-از آنجا که در ساختار توری -د

ار داریم، با توجه به ضعيف بودن و مستهلک شدن سروک

متعدد،  های، دقت و حساسيت حسگریzدر راستای آنها 

انتها خواهد بود که در آن از -بسيار بيشتر از ساختار توری

شده به ميکرودیسک برای حسگری خود پرتو جفت

 شود. استفاده می

 مقایسه نتایج -1-3

انتها سه مد -، در حالت توریهمان طور که اشاره شد

شود، از این رو نمودار توان بر حسب شعاعی تحریک می

باشد، که پيک ( دارای سه پيک می5طول موج )شکل
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مد اول  پراش )برانگيختگی -1شدگی مرتبه ت، جفتمثب

+ پراش 1شدگی مرتبه های منفی، جفتشعاعی( و پيک

دهد. ن میمدهای دوم و سوم شعاعی( را نشا )برانگيختگی

های بدیهی است که به طور کلی در این ساختار ما پيک

بزرگتری داشته باشيم، زیرا در این حالت خود نور عبوری 

شود، در حالی که از فيبر با برخورد به توری، پراشيده می

جانبی ميدان ناپایای نشتی، -توریشدگی در ساختار جفت

 شود.دچار پراش می

 

    
شدگی : توان عبوری از مانيتور بر حسب طول موج در جفت5شکل 

 .]7[ مرتبه از مدهای شعاعی همراه است 3عمودی که با تحریک 

 انتها-شدگی تورینمودار توان در جفتهای اگرچه پيک

بی بيشتر است، ولی با جان-توریشدگی نسبت به جفت

برای حالت  Qبينيم که می Qکيفيت  محاسبه فاکتور

 جانبی-و برای حالت توری 7/1×410 انتها-وریت
 همچنين با این حال که در ساختاراست.  03/1×410

یک مد خاص،  ، برای تقویتانتها-دگی توریشجفت

لحاظ تغييرات زاویه  يشتری وجود دارد وآزادی عمل ب

جانبی -در ساختار توری رودی غيرقابل اجتناب است،ف

ی صفر در نظر گرفته با تقریب خيلی خوبزاویه فرودی 

  شود. می

 گیرینتیجه -4

انتها به لحاظ -جانبی و توری-در این کار دو ساختار توری

رغم کنترل برانگيختگی مدهای خاص مقایسه شدند. علی

برابری نسبی فاکتور کيفيت در این دو ساختار نشان داده 

جانبی اختيار بيشتری برای -شد که ساختار توری

های خاص به ما شعاعی جهت بررسیبرانگيختگی مدهای 

دهد. ضمن اینکه دقت و حساسيت ساختار جانبی به می

های ناپایا با شدگی ميدانسبب استفاده از جفت

 ميکرودیسک بسيار بهتر است. 
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 متغیر ثابت و چگالی برای دو حالت بین دو سیال نیمه متناهیمیدان مغناطیسی بر ناپایداری فصل مشترک  تاثیردر این پژوهش  –چکیده 

. شوداستفاده می  در نزدیکی فصل مشترک دامنه اختالل برای رسیدن به رابطه ای کلی برایاز معادالت مگنتوهیدرودینامیک . می شودبررسی 

دامنه  تابعیت مکانیاز سوی دیگر . ی داردیکسان تابعیت زمانی برای هردو حالت چگالی ثابت و متغیراختالل دامنه  که دننتایج نشان می ده

افت شدیدتری در پاسخ فوق هندسی  تابع علت حضور یکبه حالت چگالی متغیر  برای درحالیکهچگالی ثابت افت نمایی دارد سیال های  اختالل

  دارد.

 ناپایداری، اختالل، مگنتوهيدرودیناميک -کليد واژه

 

Instability analysis of the interface perturbation of moving fluids with  

varying densities 

Roqayeh Ashouri, Ahmad Mehramiz and samaneh majazi 

Department of Physics, Faculty of Science, Imam Khomeini International University, Qazvin. Iran. 

Abstract-In this study, the effect of magnetic field on the instability of the interface between two semi-infinite fluids of constant 

density is investigated  as well as two semi-infinite fluids of variable  density.  A general equation for the amplitude of disturbance 

near the interface is obtained using the MHD equations. The results show that temporal part of the disturbance amplitude for both 

cases is the same. in the other hand The spatial part of the perturbation amplitude of the fluids with constant densities decreases 

exponentially while in the case of  varying densities it descents  faster because of a hypergeometric function in the solution. 

Keywords: magnetohydrodynamic, instability, perturbation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متحرک با چگالی متغیرهای فصل مشترک سیال اختالل  تحلیل ناپایداری

 و سمانه مجازی احمد مهرآميز ،*رقيه آشوری  

 دانشگاه بين المللی امام خمينی )ره(، قزوین
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 مقدمه-1

از اهميت زیادی ناپایداری در محيط های پالسمایی  وضوعم

ناپایداری ها انواع مختلف و منابع گوناگونی برخوردار است. 

برخورد موج شوکی به  در اثردارند یکی از این ناپایداری ها 

فصل مشترک دو سيال پالسمایی ایجاد می شود که زمينه 

پژوهش ها نشان می مطالعات بسياری را فراهم کرده است. 

 ،موج شوکی به فصل مشترک دو سيالدر اثر اصابت دهند 

افزایش یافته و  ليه موجود در فصل مشترکاو دامنه اختالل

عواملی از قبيل ميدان  .[1]ناپایداری اتفاق می افتد

مانع رشد می توانند  نيز سی، تنش سطح و چسبندگیمغناطي

ری در زمينه هایی این ناپایدا .[3و2] گردنداختالل دامنه 

مشاهده  همجوشیو  سيستم های احتراقچون اخترفيزیک، 

با چگالی ثابت درسيستمی شامل دو سيال . [6-4] می شود

دامنه ی اختالل می  نوسانحضور ميدان مغناطيسی سبب 

 .[7]گردد

به صورت  متغير و در این پژوهش چگالی هر یک از سياالت

و  یتابعيت زمان این حالتدر  و می شودنمایی در نظر گرفته 

به صورت  در نزدیکی فصل مشترک ی دامنه ی اختاللمکان

  د.برآورد نموداری می گرد تحليلی محاسبه و

 فرضیات و معادالت پایه -2

 با متناهی نيمه پالسمایی وشاره  دوپيکربندی اوليه شامل 

  U   تعادلی های سرعت با و  و  های جرم چگالی

 y راستای در B و  Bمغناطيسی  ميدان های و  U و

0zدر مرز که  است   در این  .(1)شکل شده انداز هم جدا

تراکم ناپذیر  را سيال مرز اختالل اوليه سينوسی وجود دارد.

u.) درنظر می گيریم 0 )  متحرکدر آن الیه های مختلف 

این وضعيت نادیده گرفته می در هستند و تاثيرات اتالفی 

و برای شتاب مدل ضربه ای را در نظر می گيریم. شوند 

 :[7] مشخصات تعادلی به شکل زیر فرمول بندی می شوند

(1)     0 0 ˆyu u z e    و   0 0 ˆyB B Z e 

(2)                            0 (z) ( ) ( )Q Q Q Q H z     

و uو و Bنشان دهنده  Q،  روابط فوقدر  H z  تابع

معادالت از برای بررسی دامنه اختالل ساید است. هوی 

 :استفاده می شودبه شکل زیر  مگنتوهيدرودیناميک

(3)                                        . 0u
t





 


 

(4 )                  .
u

u u p J B g
t

  


      


 

)از قبيل قانون آمپرت معادالسایر همچنين 
0

1
J B


 

B) قانون فاراده، (
E

t


 


0E) و اهم ( u B   )

روابط در  معادالت پایه و مورد نياز برای محاسبات هستند.

الکتریکی و ميدان به ترتيب چگالی جریان  Eو    j فوق

 الکتریکی هستند  zg u t e   شتاب اعمال شده توسط

فرض  .تغييرات سرعت سطح است uشوک فرودی است و 

0می شود همه ی کميت ها به فرم  1     باشند، که در

کميت هارا  اختاللی مقادیرها  1تعادلی و مقادیرها  0آن

. همچنين فرض شده است که اختالل ها فرم نشان می دهند

 سينوسی دارند.

 
 با متناهی نيمه سيال دو. تصویر شماتيک از شرایط اوليه سيستم. 1شکل

  های جرم چگالی
 و  

U  افقی تعادلی های سرعت با  
 و  

U
B  مغناطيسی های ميدان و  

B و  
 فصل.  y راستای در  

 .دارد قرار z=0 در مشترک

 محاسبات-3

 را در معادالت مگنتو ها مقادیر تعادلی و اختاللی کميت

می  و سپس آن هارا خطی سازی جاگذاریهيدرودیناميک 

  در نهایت رابطه زیر حاصل می گردد:با انجام محاسبات  . کنيم
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(5  )          

0 0 1

0
0 0 1 0 1

2 0
0 1 0 1 1

0

1

1

(t) 0

z

y z

z y z

ik iku u
t
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iku u u

z t dz
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k B B ikB B B

z dz

ik u



 



 

 
 

 

   
    
   

   
    

   

  

 

به صورت اختالل فصل مشترک   , , , ikyy z t z t e   

تعریفی به شکل از  که در آن شودمعرفی می 

     ,z t t f z  .های  ک شکلاین استفاده شده است

و  آوردهبدست  را ی و ميدان مغناطيسیچگالی جرم اختاللی

 نتيجه چنين خواهد شد: ،می کنيم جایگذاری( 5در رابطه )

(6)                       

 

2
2

0 0

2

0 0

2 2 2 2
2 0 0

0 0

2 0

k iku
t
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z t z

k B k B
k

Z z

d
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 دردر طرفين مرز ثابت هستند  تعادلی کميت هایاز آنجا که 

چگالی در ادامه کميت ها صفر می شود.  این مشتق  (6)رابطه 

شود که شکل متغير بررسی می متغير برای دو حالت ثابت و 

 است:در نظر گرفته شده آن به صورت زیر 

 (7)                                                     
0

z
e


 


                                               

در نهایت به ( 6)معادله  در باال روابطبنابراین با  جایگذاری 

 رابطه زیر می رسيم:

 (8)                

 
 

2
2 0

0 0

2 22 2
20

0 2 2
0

0 0

2
0

1

(z)

   ( ) (z)

dd d
iku t k

t dt dz dz

k Bd d
f k
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d
u t f
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تابعيت مکانی دامنه  گالی ثابتحالت چبرای  معادلهاین با حل 

 به شکل زیر حاصل می شود:

(9)                                    
0

0






 


kz

kz

e z
f z

e z
 

 جداسازی متغيرها و چگالی نمایی ( برای8حل معادله )با 

 د:ابطه زیر حاصل می شور

 (10 )                 

 
 

2
0

0

2
2

22 2
0

2
0 2

2

(z)

(z)

 
  

 

 
 

   

 
  

 
 

z

d
iku t

t dt

d
k f

dzk B
e

d d
k f
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اف ريری اطبا انتگرال گ )چگالی ثابت( برای حل قسمت زمانی

z=0 ( 9( و استفاده از رابطه )8از رابطه) معادله دیفرانسيل 

 زمانی به صورت زیر بدست می آید: تحول

(11         )         

 
 

 

   

   

2

2

2 2 2 2

2

a

T

d t d t
ik U U

dtdt

k U U v t

k uA t t

 
 

  

 

   

   

 

  

 

 

 رابطه فوق در          به شکل و عدد آتوودو 

TA    دامنه ت زمانی يتابع( 11حل معادله )ا . ب است

 : دست می آیده باختالل 

(21)                            

   

   

 
 

cosh

sinh 0

0
sinh

i t

T

t e t

i kA u
t

t

 


 








  

 
 




 



  

در روابط فوق  k U U       رشد به صورت . نرخ

 
1

22 2 21
1

4
T u ak A v 

 
   

 
u.است  U U     نيز

 ( مولفه9طبق رابطه ) .سرعت شار برشی نسبی دو الیه است
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z  در حضور ميدان. ازطرفی صورت نمایی کاهش می یابدبه 

 زمانی اتفاق می افتد که مغناطيسی و حرکت نسبی ناپایداری

0 . اختالل با نرخ دامنه تحت این شرایط  رشد می

. کردغير این صورت دامنه اختالل نوسان خواهد . در کند

به دليل  تابعيت زمانی دامنه اختالل برای حالت چگالی متغير

تفاوتی با حالت  ثابت بودن چگالی در نزدیکی فصل مشترک،

ت مکانی با استفاده از تابعي برای محاسبه چگالی ثابت ندارد.

                                                                                                                                                                                                                            ( به معادله زیر می رسيم:12( و )10) روابط

(13)
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با رسم تابعيت زمانی در دو حالت چگالی ثابت و چگالی نمایی 

 نمودار زیر حاصل می شود:

 

برای دوحالت  zتغييرات مکانی دامنه اختالل بر حسب  نمودار. 2شکل

 .نماییچگالی ثابت و 

 اختالل دامنه zتابعيتنشان می دهند که نموداری نتایج 

سير نزولی دارد.  برای حالت چگالی متغير در هر دو طرف مرز

در حالت چگالی ثابت فقط تابع نمایی نزولی داریم در حاليکه 

برای سيال با چگالی متغير عالوه بر تابع نمایی نزولی یک تابع 

فوق هندسی نيز داریم که در آن ضرب شده و سير نزولی را 

 بيشتر کرده است. 

 گیرینتیجه -4

چگالی  پالسمایی شامل دو سيال بادر این پژوهش محيط 

های متغير در نظر گفته شد و برای آن دامنه اختالل با فرض 

فرود شوک بر فصل مشترک مطالعه گردید. نشان داده شد که 

در و تابعيت مکانی دامنه اختالل در اطراف فصل مشترک 

حضور ميدان مغناطيسی به صورت حاصلضرب توابع نمایی و 

د که تابعيت فوق هندسی افت می کند. به عالوه نشان داده ش

. لت چگالی ثابت و متغير یکسان استزمانی برای هر دو حا

 دامنه برای نرخ رشد مثبتعالوه بر این مشخص گردید که 

دامنه اختالل  اختالل رشد می کند اما برای نرخ رشد منفی 

بررسی حالت چگالی ثابت  می کند. رشد ندارد و فقط نوسان

 .نيز به نتایج پژوهش های پيشين می انجامد
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های های بزرگ در برخی پدیدههای شدید الکترومغناطیسی با نانوذرات فلزی یکی از عالقمندیمطالعه دینامیک اندرکنش میدان –چکیده 

-نانوهمگرایی، خودهمگرایی، مدهای غیرخطی و -، نانوهاها شامل تولیدهماهنگباشد. این پدیدهغیرخطی در نانواپتیک و پالسمونیک می

ما معادالت حرکت زنجیره خطی از نانوذرات اندرکنشی با یک لیزر  تعمیم یافته باشد. با استفاده از یک مدل درود نسبیتیبری میموج

اندرکنش متقابل هر ذره با دو همسایه نزدیک  ایم.بررسی کرده را به صورت تحلیلی محور تقارن آرایه عمود برشونده  تشرقطبیده خطی من

و  دوم ،های اولاختاللی معادالت حرکت هماهنگ یک رهیافتبا استفاده از  دوقطبی در نظر گرفته شده است.-اندرکنش دوقطبی رژیم در

 .غیرخطی استدر دینامیک  فاصله بین ذرات دارای نقش اساسیاست که های الکترومغناطیسی حل شده و نشان داده شدهمیدان سوم
 

 ليزر، نانوذرات ،مدل درود ،دوقطبی-اندرکنش دوقطبیآثار غيرخطی،  -کليد واژه

 

 

Investigation of nonlinear dynamics of linear chain of metallic 

nanoparticles in the interaction with a laser: Perpendicular propagation 

Nasser Sepehri Javan, Asef Kheirandish,  Hosein Mohammadzadeh and Afsoon Farhoomand 

Department of Physics, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

Abstract- Study of the dynamics of the interaction of intense electromagnetic fields with metallic nanoparticles is a great interest 

of some applied nonlinear phenomena in nano-optics and plasmonic. These phenomena include harmonics generation, nano-

focusing, self-focusing, nonlinear modes and nano-waveguiding. Using a relativistic modified Drude model, we analytically 

solve the motion equations of spherical nanoparticles linear chain interacting with a linearly-polarized laser propagating 

perpendicular to the symmetry axis of the array. Mutual interaction of each particle with two adjacent neighbors has been 

considered in the dipole-dipole interaction regime. By means of a perturbative approach, the motion equations of the first, 

second and third harmonics of electromagnetic fields are solved and it is shown that the interparticle separation of particles 

has a clue role in the nonlinear dynamics. 

Keywords: Diople-diople interaction, Drude-model, Laser, Nanoparticles, Nonlinear effects 

 

 

: حالت لیزر اندرکنش با درفلزی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو بررسی 

 عمود انتشار

 حسين محمدزاده و افسون فرهومند آصف خيراندیش،  ناصر سپهری جوان،

 گروه فيزیک دانشگاه محقق اردبيلی، دانشکده علوم،
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 مقدمه -1

نانو ذرات فلزی به واسطه پذیرفتاری غيرخطی باالیی که در 

همواره مورد  ،نواحی فرکانسی نزدیک تشدید پالسمون دارند

. بررسی [2-1] اندهای نظری و عملی بودهتوجه فيزیکدان

های نزدیک و دور ناشی از اندرکنش نحوه تغييرات ميدان

نانوذرات با ليزر دارای اهميت کاربردی در فيزیک، نانواپتيک، 

[. در این مقاله 5-3]   پالسمونيک و نيز بيوفيزیک است

پرشدت با قطبش خطی دیناميک اندرکنش یک پالس ليزری 

-ای خطی و منظم از نانو ذرات فلزی را در نظر میبا آرایه

با لحاظ کردن  برای اولين بار به صورت تحليلی گيریم.

های مجاور، نحوه حرکت غيرخطی ابر اندرکنش همسایه

جفت  معادالت دیفرانسيلنی ذرات با استفاده از حل الکترو

حاصل شده و سوم دوم  مرتبه اول، هایشده برای اندرکنش

-هشدگی ذرات سبب جابنشان داده شده است که جفتاست. 

فاصله  ی تشدیدی فرکانسی در مجموعه شده وجایی نواح

نتایج  از هم تأثير به سزایی در دیناميک مسئله دارد. ذرات

تواند کاربردهای بسياری در بررسی تحليلی آثار حاصله می

برهای انتقال انرژی از موجغيرخطی مانند توليد هماهنگ و یا 

ای با استفاده از ميدان نزدیک تشدید پالسمونی نانوذره

 زنجيره داشته باشد.

 معادالت اساسی -2

انتشار امواج الکترومغناطيسی در یک شبکه یک بعدی 

 در نظررا  dیو فاصله crتناوبی، از نانوذرات یکسان با شعاع 

امواج ها تحت اندرکنش با فرض شده است که یون .گيریممی

الکترومغناطيسی فرکانس باال ساکن هستند و تنها 

العمل نشان ابرالکترونی کروی هرنانوذره به این فرکانس عکس

کنيم که راستای انتشار موج فرض می دهد. همچنين می

باشد. در حالت تعادل راستای چينش خطی ذرات می عمود بر

ميدان الکتریکی پرتو  .است 0nچگالی ابر الکترونی ثابت 

  ليزری
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 :شودمیحاصل زیر 
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های الکترومغناطيسی ليزر اندرکنش نسبيتی ميدان یمعادله

     :استبه صورت زیر  ذرهامين nبا ابر الکترونی 
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جرم  mجابجایی ابر الکترونی از حالت تعادل،  nr، پالسمایی

 eفاکتور ميرایی مربوط به پراکندگی الکترون و  الکترون، 

ی بار الکترون است. حال از روش اختاللی برای حل معادله

 کنيم.استفاده می (3) حرکت

 معادالت اختالل مرتبه اول -1-2

هر ذره با دو ذره همسایه نزدیک  در نظر گرفتن اندرکنش با

با دوقطبی -، در تقریب اندرکنش دوقطبی(1n)خود 

مرتبه اول به شکل زیر معادله حرکت ( 3رابطه ) استفاده از
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3/4که در آن  0
3nrZ cهای هر نانوذره میتعداد الکترون-

باشد. با مختصر آشنایی از ریاضيات گسسته جواب زیر برای 

 شود:معادله باال پيشنهاد می
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انتهایی ما در این زنجيره دارای فقط یک ذرات ابتدایی و 

بدست  2bو 1b همسایه هستند، با استفاده از این شرط مرزی

ضرایب از  آید که با توجه به فوق العاده طوالنی بودن اینمی

از روابط  0bو 1S ،2Sشود. ضرایب آوردن آنها صرف نظر می

 :شوندزیر حاصل می
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 اختالل مرتبه دوممعادالت  -2-2

 سبب ایجاد نوسانات هماهنگ دوم (3رابطه )در BVجمله 

شود که در معادله دیفرانسيل زیر در راستای انتشار موج می

 کند:صدق می

)(
43

)2(
1

)2(
13

0

2
)2(

2
)2(

)2(

 


 nnn
p

n
n xx

dm

Ze
x

dt

d




v

v    

(8) .).(
4

~ˆ
)(2

)1(

cce
m

yEike tkxin   

 باال خواهيم داشت:   معادلهبا حل 

(9    )
..)

(
2

32211

2211

)(2
)2(

ccfSfSf

SdSd
i

e
x

nn

nn
tkxi

n






 

که به  را تعيين کنيم 2dو 1d توانيماز شرایط مرزی میکه 

شود. صرف نظر می نيز واسطه طوالنی بودن از آوردن آنها
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جایی مرتبه سوم ، جابهبا حل این معادله به روش ماتریسی

 :شودهماهنگ اول و سوم به صورت زیر حاصل میبرای 
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 داریم: h برای عناصر ماتریسهمچنين 
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 عددیبحث  -3

214ليزری با شدت  برای مطالعه عددی /10 cmWI  و 

عدد نانوذره مس با شعاع  10زنجيره خطی شامل 

nmrc 25 .دامنه ( تغييرات1در شکل ) انجام گرفته است 

با فرکانس  بعد شدهایی مرتبه اول نسبت به فرکانس بیججابه

ای به ازای سه فاصله بين ذره برای ذره پنجم پالسمایی

ccc rrrd 4,3,5.2 شود که آورده شده است. مالحظه می

 تشدید حول و حوش فرکانس جاییبيشينه مقدار جابه

/57.0پالسمونی ) pفاصله  کاهشبا شود. ( حاصل می

 کمترشده و سبب  بيشترذرات از یکدیگر، اندرکنش ذرات 

 کاهشهمچنين با  .شودمیجایی ابرالکترونی شدن جابه

فاصله ذرات محل فرکانس تشدید پالسمون به سمت 

فاصله  کاهششود و به عبارتی جا میهای باال جابهفرکانس

-تشدید پالسمون می (Blue Shift)ذرات سبب انتقال به آبی 

 باشد.ها از مرتبه آنگستروم میجاییمرتبه مقداری جابهشود. 

ابر الکترونی مرتبه  ( نحوه تغييرات دامنه جابجایی2در شکل )

دوم برای ذرات موجود در نقاط مختلف آرایه ، بر حسب 

  با فاصله جداییپالسمایی بعد شده با فرکانس فرکانس بی

cr5.2شود که عالوه بر است آورده شده است. مالحظه می

پالسمونی  اصلی وجود تشدید در اطراف فرکانس

3/p که هارمونيک دوم ، تشدید دیگری نيز هنگامی
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p/32در حالت تشدید با نوسانات پالسمونی   است

ها از مرتبه جاییوجود دارد. در تمامی موارد، تمامی جابه

با توجه به تقارن موجود  باشد.هزارم نانومتر میده مقداری 

ه اول با ذره آخر، ذره دوم با ذره ما قبل آخر و جایی ذرجابه

ایش نسبت به ای با ذره تقارن آیينهبه همين ترتيب هر ذره

شود که نظم و قاعده مالحظه می مرکز زنجيره برابر است.

جایی هر ذره در تشدید خاصی در مورد ارتفاع بيشينه جابه

 پالسمون با نقطه قرار گيری ذره وجود ندارد. 

 

 ,10N ازایبه  جایی مرتبه اولدامنه جابه: 1شکل
214 /10 cmWI   وccc rrrd 4,3,5.2. 

 

 ,10N ازایبه  جایی مرتبه دومدامنه جابه: 2شکل
214 /10 cmWI  ، 5,3,1n و crd 5.2. 

ابر الکترونی مرتبه  نحوه تغييرات دامنه جابجایی (3شکل )

های در جایگاهذرات  برای مربوط به هماهنگ سوم سوم

بعد شده با فرکانس آرایه ، بر حسب فرکانس بی مختلف

است. عالوه بر آورده شده قبلی مشابه برای حالتپالسمایی 

، هایی که در حالت هارمونيک دوم داشتيموجود تشدید

در حالت  سومکه هارمونيک دیگری نيز هنگامی بزرگ تشدید

p/33تشدید با نوسانات پالسمونی   است وجود

در ها جاییجابه شود که اینهمچنين مشاهده میدارد. 

و از مرتبه  های مرتبه اول و دوم کوچکجاییمقایسه با جابه
610 ده خاصی در مورد ارتفاع اینجا نيز نظم و قاع .باشدمی

جایی فرکانس تشدید با مرتبه ها و همين طور جابهقله

 قرارگيری ذرات وجود ندارد.

 

 ,10N ازایبه  جایی مرتبه سومدامنه جابه: 3شکل
214 /10 cmWI  ، 5,3,1n  وcrd 5.2. 

 گیرینتیجه -4

ای خطی از نانوذرات کروی دیناميک غيرخطی آرایهمسئله 

-جاییاندرکنش ليزر بررسی شد. آناليز عددی برای جابه در

های غيرخطی تا مرتبه سوم برای یک مجموعه شامل ده ذره 

جایی ذرات نانومتر انجام گرفت. جابه 25مس به شعاع 

های مختلف مورد بررسی واقع شد. مختلف در فرکانس

جایی قله تشدید پالسمون با بين نحوه جابه همچنين رابطه

جایی مرتبه اول بررسی تغييرات فاصله بين ذرات برای جابه

شد. مالحظه شد که کاهش فاصله ذرات منجر به کاهش 

  شود.دامنه تشدید و نيز انتقال به آبی فرکانس تشدید می

 مراجع
[1]  P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters; “Generation of 

Optical Harmonics”; Phys. Rev. Lett. 7  (1961) 118. 
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“Harmonic generation in CO2 laser target interaction”; App 

Phys Lett 31 (1977) 172–174. 

[3] J. Reintjes; “Third-harmonic conversion of XeC1-laser 

radiation”; Opt Lett 4 (1979) 242-244. 

[4] J. Wildenauer; “Generation of the ninth, eleventh, and 
fifteenth harmonics of iodine laser radiation”; J Appl Phys 

62 (1987) 41. 

[5] M. Lippitz, M. A. Dijk, M. Orrit; “Third-Harmonic 
Generation from Single Gold Nanoparticles”; Nano Lett 5 
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تلفیقی از مهندسی ژنتیک و سیستمهای انتقال نور می باشد که می تواند برای فعال سازی و یا مهار یک جمعیت اپتوژنتیک چکیده. 

س به نور می باشند که می توانند با دقت میلی نورونی با دقت فضائی و زمانی باال بکار رود. چانلروداپسین ها یک گروه از پروتئینهای حسا

دقت کنترل اپتوژنتیکی را محدود می نماید. بطور مثال خیلی از سلولها  ،ن را تحریک نمایند. چندین خصوصیت این پروتئینوثانیه نور

 و  ChRwtها از آپسین و گونهبه همین منظور در این مقاله با انتخاب د هرتز فعالیت نمایند. 40عصبی نمی توانند در بازه فرکانسی 

ChETA و پاسخ  ، دینامیک جریان عبوری از این مولکول هاهاکسلی-و مدل هاجکین فوتونی ی حالته چرخه 4استفاده از مدل  با و

در  ChRwt و ChETAنتایج نشان دادند که عملکرد است.  بررسی شدههای تابشی مختلف  پروتکل نورون هیپوکمپ میانی تحت

به دلیل محدودیت های  . اماشود که برای هر پالس یک پتانسیل فعالیت مشاهده می ای گونه به ؛استکم تقریبا مشابه  فرکانس های

ChRwt باال تابشی فرکانس های در Hz (200-40) ، طوالنی یتابش پروتکل هایاسپایک های اضافی و حذف اسپایک ها درشامل ایجاد ،

اسخ های پایدار در نورون ها باعث بهبود یک سریع تر با ایجاد یک اسپایک در هر پالس و پ، با دینامChETAدیگر آپسین ها مانند 

     راندمان آزمایشات اپتوژنتیک میشوند.

 ، فوق سریعمدل هاجکین و هاکسلی اپتوژنتیک، آپسین، اسپایک، مدل چرخه ی فوتونی، -کلید واژه

 

Modeling and study of Rhodopsin proteins responses to laser light 

irradiance in ultrafast optogenetic control  
 

Zahra Noraepour1, Mohammad Ismail Zibaii1, Leila Dargahi2, Hamid Latifi1  
1Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

2Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran  

 

Abstract. Optogenetics is a combination of genetics and light delivery systems that can be used for exciting or 

silencing subpopulations of neurons, with a high spatiotemporal precision. Channelrhodopsins-2 (ChR2) are a 

class of light sensitive proteins that can drive spiking with millisecond precision to regulate neural activity.  

There are several properties for this protein that have limited the precision of optogenetic control. For example, 

many cells can not follow ChR2-driven spiking above the gamma (~40 Hz) range in sustained trains. In this 

paper we simulated photocurrent kinetics of new variants of ChR2 such as ChRwt and ChETA based on 

Hudgkin-Huxley model in hippocampal pyramidal cell model with various optostimulation protocols. Obtained 

results show that functionality both of ChRwt and ChETA is the same and with each optical pulse stimulation 

there is a neural firing spike. But because of limitation in mechanism of ChRwt at high light-pulse frequencies 

(50-200 Hz), there is extra spikes as well as pike failure in prolonged illumination. Other fast opsins such as 

ChETA would enhance the efficacy of optogenetics experiments by evoking one action potential per light pulse, 

in addition to establishing stable spikes in prolonged illuminations.  

Keywords: Optogenetic, Opsin, Spike, Photocycle model, Hodgkin and Huxley model, Ultrafast 

 

ربرد با قابلیت کانور لیزر سازی و بررسی پاسخ پروتئین های رودوپسین به تابش مدل 

 اپتوژنتیکی فوق سریع در کنترل 

  1حمید لطیفیو  2لیال درگاهی ،*1یئیل زیباع، محمد اسما1زهرا نورائی پور 

 تهران، وجبلوار دانش-اوین دانشگاه شهید بهشتی، ،پالسما وپژوهشکده لیزر 1
 ، تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،حقیقات علوم اعصابمرکز ت 2

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

570 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه -1

های حساس به نور اپتوژنتیک با بیان پروتئین  درتکنیک

با استفاده از تکنیک های مهندسی ژنتیک و  ،ChR2مانند 

 بررسی مدارهای عصبیبزاری موثر در به عنوان ا و اپتیک

از طریق برانگیخته و یا مهار با دقت فضایی و زمانی باال 

برای مطالعه عملکرد مغز استفاده  نوع خاصی از سلول ها

موش صحرائی تحت یک نمونه از  (1شکل ) .]1[می شود

را  در آزمایشگاه اپتوژنتیکاپتوژنتیک  کنترل با تکنیک

  . نشان می دهد

 

: تصویر یک نمونه از موش صحرائی تحت کنترل با تکنیک 1شکل 

را برای تحریک نوری )الف(: دو طرفه و )ب(: اپتوژنتیک در آزمایشگاه 

 یکطرفه را نشان می دهد.

جهش یافته از های گونه از  وسیعیی  یک گستره تا کنون

نظور م هب ChETA و ChRwtمانند ها چانلرودوپسین 

تر  تحریک و مهار سریع دستیابی به سطح بیان باالتر، 

کاهش  از های اضافی ناشی ها و رفع اسپایک نورون

پس از خاموش شدن پالس نور ی آهسته جریان عبور

  های کوتاه تابشی با پالس های دستورالعملدر  مخصوصا

(2ms)، مدل های   ارائهبنابراین  .]2[تولید شدند

نظور بررسی تاثیر القای رسانندگی توسط محاسباتی به م

این آپسین ها در نورون ها از اهمیت ویژه ای برخوردار 

ا ابتدحالته  چهاراز مدل  این مقاله با استفاده در .است

 رودوپسین شاملگونه از مولکول های  دودینامیک 

ChRwt, وChETA,   سپس گرفته استمورد بررسی قرار .

حالته  چهارو هاکسلی و مدل  کینبا استفاده از مدل هاج

که هیپوکمپ میانی ی فوتونی پاسخ یک نورون چرخه 

تحت اثر  است راجسم سلولی  بر روی رودوپسین مولکول

 شده است. دستورالعمل های تابشی متفاوت شبیه سازی

 ChR2های  سازی مولکول مدل -2

دینامیک (، 2چهار حالته مطابق شکل )در مدل 

، 1C حالت چهاررای دا ،د تابشینرآدر ف 2RhC هایمولکول

2C ،1O  2وO  شوند. تعریف می (1)رابطه توسط است و

، قرار دارند 1C در حالت بسته درابتدا 2RhC های مولکول

با ادامه تابش به  و 1Oسپس با تابش نور به حالت باز 

گذار  1C یا به ، و1O رسانندگی کمتر از دارای  2Oحالت باز 

 با د ونرومی  2Cیا  و 1O باره بهپس از آن یا دو کنند. می

می  باز  1C صورت آهسته به حالت بهشدن نور، خاموش 

  .]1,3[در هر زمان باشد   o1+o2+c1c+2=1. اگر گردند

 

 شماتیک چرخه ی مولکولی رودوپسین ها تحت اثر تابش نور -2شکل 

(1) 
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 در تغییرات سبه دینامیک زمانیبه منظور محاs تابع

 در هنگام تابش نور در نظر گرفته ChR2پروتیئن  ساختار

(، 1) رابطهی مربوط به پارامترهااست.  شده

(2chr,T1,g21,e12,e2d,G1d,G2,p1p)=α  برای دو نوع مولکول

ChR2  پروتکل انتخاب شده اند.  ]5-4[با توجه به مراجع

 بع هویساید تعریف میتا (،3)رابطه تابش نور لیزر توسط

ق جریان عبوری از مولکولهای رودوپسین طب .]3[شود

 :]2,3[برابر است با (4) رابطه

 (3)     

i

offon ttttt )()()( 

(4) 
)2211( OgoOgovg xrAI ChR 

 

نورون هیپوکمپ شامل کانال سدیمی، پتاسیمی و 

برای بررسی رفتار نورون تحت تابش با فرکانس  کلسیمی
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 و خازن غشای  kC .نظر گرفته شده استدر ، های متفاوت

به ( DCI)جریان الکتریکی  .می باشد 2mµpF/ 0.01با  برابر

 .]2[منظور کنترل تحریک پذیری نورون اعمال می شود

ته بودن هر یک از کانال های یونی، احتمال باز و بس

( 6-5)ابط وو مطابق ر ؛m ،h ،s ،r ،nمتغییرهای  توسط

  :]3[ندمی شو محاسبه

(5) III
dv

c chrDCkionic

k

k dt 2,
 

(6) 

vgvvng

vvrsg

vvhmgI

klKkkDrk

cakkkca

NakkkNaion
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 ایجنت -3
 ChR2wtروتئین های پ جریان عبوری از ب(-الف)3شکل 

 2mw/mm 50شدت ، sm2و s1های در تابش  hETAC و

مجموعه 1جدول .را نشان میدهدnm 470طول موج در 

  ChR2 هایرا برای دو گونه از مولکول  αپارامترهای 

ی دینامیک القا نور لیزر s1در تابش شان می دهد. ن

های رودوپسین از سه فاز اصلی رسانندگی در مولکول 

 با شروع تابش ابتدا جریان در زمان .تشکیل شده است

riseT سپس در بازه ی زمانی  ه مقدار ماکزیمم،بinT  به

پس از خاموش شدن نور لیزر  offTمقدار پایا و در زمان 

جریان ماکزیمم عبوری از آپسین ها به  ر میشود.صف

پارامتر های مختلفی از جمله رسانندگی یک کانال، سطح 

 بیان آپسین ها)تعداد در واحد سطح( و سطح نورون

مولکول های  نوع دوحالته برای 4پارامترهای مدل -1جدول 

 رودوپسین

ChETA Wild-type پارامتر 
0.1779 0.084 d1G 
0.2362 0.1254 d2G 
0.0696 0.0297 12e 
0.0268 0.0184 21e 
0.004 0.004 rG 
0.233 0.75 Chr2G 

1.3 1.3 Chr2T 
4.6125 0.8535 1ɛ 
2.1969 0.025 2ɛ 

با مقایسه تحت تابش و شدت نور لیزر بستگی دارد. 

جریان های عبوری از دو مولکول رودوپسین مشاهده 

مولکول های ه سطح بیان یکسان باشد، میشود هنگامی ک

ChETA   به دلیل دارا بودن دینامیک سریع تر، مدت

میمانند در نتیجه در پالس  1O زمان کمتری در حالت باز 

های طوالنی دارای جریان ماکزیمم کمتری نسبت به 

ChRwt .هستند 

با سرعت بیشتری از مقدار  ChETAجریان  همچنین

ر با به عبارت دیگخود می رسند ماکزیمم به مقدار پایای 

مولکول ها در مقایسه با  ی ازبیشترتعداد  شروع تابش

wtRCh  1از حالتO  2به حالتO می کنند و  گذار

ChETA  2 در مدت زمان بیشتری در حالتO  که دارای

ب( -3در شکل ) ند.نمی ماباقی  رسانندگی کمتری است

آهنگ باز و بسته (، ms2در تابش لیزر با پالس کوتاه)

و حتی پس از  آهسته است  ChRwtشدن کانال های

 ChETA اما خاموش شدن نور افزایش جریان ادامه دارد.

، تقریبا در مدت زمان تابش سریع تر به ماکزیمم جریان

ms2 .و پس از آن با آهنگ سریع تری صفر می شود 

شدت ، ChETAو   Chrwtجریان عبوری از مولکول های  :3شکل 
2w/mmm 50 )الف( ms700 )ب( ms 2 

به ترتیب پاسخ نورون دارای مولکول  4و  3شکل های 

به تابش نور لیزر با طول پالس   ChETAو ChR2wtهای 

 ms2 2، شدتmw/mm 50  های  فرکانسوHz 10 200و 

و با تعداد پالس های مختلف را نشان می دهد. مطابق 

اسپایک  دارای ChRwtالف( نورون های دارای -4شکل )

همانطور که در شکل  های اضافه تر در هر پالس هستند.

ب( مشاهده می شود با افزایش فرکانس تابش نور لیزر -4)

( نورون دارای Hz 200-50در محدوده گاما و باالتر )

 محدوده نخواهد بود.پاسخ هایی در این 
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به   ChRwtپاسخ نورون میانی هیپوکمپ دارای مولکول های  :4شکل 

پالس، فرکانس 40)ب(  HZ10فرکانس  پالس، 10)الف( لیزر ش نورتاب

Hz 200  )پالس، فرکانس 60)جHZ20 

 
  ChETAپاسخ نورون میانی هیپوکمپ دارای مولکول های  :5شکل 

پالس، 40)ب(  HZ10پالس،فرکانس 10به تابش نورلیزر)الف(

 HZ20پالس، فرکانس 60)ج(  Hz 200فرکانس 

ج( -4شکل )فرکانس باال، مطابق تابش های طوالنی با در 

دوره عکس العمل اسپایک ها به دلیل طوالنی بودن زمان 

از حالت غیرفعال، افزایش می یابد که  ChRwtریکاوی 

منجر به کاهش زمان بین اسپایک ها و کاهش پتانسیل 

غشا و در نهایت از بین رفتن اسپایک ها می شود. انجام 

( 40-200ی باال)آزمایشات اپتوژنتیک در فرکانس ها

باعث ایجاد اسپایک های اضافه و  ChRwtتوسط 

ناپایداری پاسخ ها مخصوصا در نورونها با اسپایک های 

سریع و سطح بیان باالی آپسین ها، به دلیل کامل نشدن 

فرآیند ریپالریزیشن پتانسیل فعالیت، میشود. این 

مکانیسم یا توسط اعمال پالس های کوتاه و با شدت باال و 

 ChETAا بیان آپسین هایی با دینامیک سریع مانند ی

رفع میشود تا بتواند دقت زمانی را در پالس های تابشی 

( بیان 5( نشان دهد. مطابق شکل )ms2) کوتاه

ChETA  باعث از بین رفتن اسپایک های اضافی و ایجاد

میشود. با  ms 2یک پتانسیل فعالیت به ازای هر پالس

قادر به ایجاد اسپایک  ChETAج( -5توجه به شکل )

 است. Hz200های پایدار و ثابت در تابش با فرکانس 

 نتیجه گیری  -4

ChRwt   ،به عنوان یک ابزار القاگر رسانندگی در نورون ها

دارای خواص غیر خطی است که دینامیک و دقت 

پتانسیل فعالیت ایجاد شده در نورون را تحت تاثیر قرار 

 ChRwtدارای  یرون هاپاسخ های نودقت زمانی  میدهد.

فرکانس های باالی  سطح بیان باال)تعداد آپسین ها(، در

ز بین می رود. در نتیجه ا Hz20بیشتر از  نور لیزر تابش

تولید آپسین هایی با دینامیک سریع تر امکان دستیابی به 

تا فرکانس  راپاسخ های پایدار و دارای دقت زمانی باال 

جریان در  .دنی آورهای گاما و باالتر را فراهم م

ChETA(E123T)  دارای گذار سریع تر از ماکزیمم به ،

حالت پایا است و همچنین نورون ها دارای پاسخ هایی پایا 

می  Hz200و با دقت زمانی باال در فرکانس های کمتر از 

 باشند.   
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حسگر  تست شده است. این به طور تجربی غناطیسی و دما پیشنهاد شده وان ماندازه گیرنده همزمان مید حسگردر این مقاله  –چکیده

تار نوری است. طول موج دره ها در پاسخ طیفی  ویحلقآینه غناطیسی در داخل ذرات م تار نوری دوشکستی دار احاطه شده با نانو

ری از روش ماتریس دو مشخصه ای امکان اندازه ساختار ارائه شده تحت تاثیر میدان مغناطیسی اعمالی و دما قرار می گیرد. با بهره گی

تغییر جابه جایی طول موجی و تغییر میدان مغناطیسی/ گیری میدان مغناطیسی و دما به طور همزمان فراهم می شود. رابطه خطی بین 

 دما در محدوده معینی از میدان مغناطیسی و دما انجام شده است که برای کاربردهای حسگری مطلوب هستند.

 انو سيال مغناطيسی.نبی دررو، ، تار نوری باریک شده آینه حلقوی تار نوری  حسگر ميدان مغناطيسی تار نوری، -يد واژهکل

 

Simultaneous measurement of magnetic field and temperature based on 

magnetic fluid –clad nonadiabatic tapered Hi-Bi fiber in fiber loop mirror 

Azam Layeghi and Hamid Latifi 

Laser and Plasma Institute, Shahid Beheshti University. 

Abstract- A simultaneous measuring sensor of magnetic field and temperature is proposed and experimented by the 

surrounded magnetic fluid as a cladding of non-adiabatic tapered Hi-Bi fiber optic in fiber loop mirror. The wavelength of the 

spectral resonance dips of the proposed structure is influenced by applied magnetic field and temperature. A two-parameter 

matrix method is proposed and utilized to measure the magnetic field and temperature simultaneously. The linear 

relationship between the corresponding wavelength shift variation and magnetic field/temperature change is 

obtained at certain ranges of magnetic field and temperature, which is favorable for sensing applications. 

Keywords: Magnetic fiber sensor, fiber loop mirror, non-adiabatic tapered fiber, Nano-magnetic fluid. 

 

 

 

 

 

 

 

همزمان سنجی میدان مغناطیسی و دما به وسیله حسگر تار نوری دوشکستی دار 

 یی تار نورحلقوینه با نانو سیال مغناطیسی در آباریک شده احاطه شده 

  حميد لطيفی و اعظم الیقی 

 یبهشت ديدانشگاه شه و پالسما، زريپژوهشکده ل
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 مقدمه -1

مورد عالقه وسيله  (1FLM) آینه حلقوی تار نوریچيدمان 

کاربردهای حسگری مورد استفاده قرار می  در است که ای

متفاوت با استفاده از  نور در دو جهت FLMدر  گيرد.

تمام نور به  و تار نوری انتشار می یابد dB 3 جفت کننده

تی ورودی بر می گردد. قرار دادن تار نوری دوشکس درگاه

وابستگی عدم  از قبيلندین مزیت چ دارای FLMدار در 

 است. 2باال خاموشینور ورودی و نسبت  قطبش به

با داشتن نانو ذرات  (3MFNمواد سيال مغناطيسی )

خواص مگنتو اپتيکی ( nm 10-5مغناطيسی )با ابعاد 

دو شکستی تنظيم  تغيير ضریب شکست، قبيلفراوانی از 

 فراوانی به ویژهل فوتونيکی وسای. دارند پذیر و غيره

 ساخته شده اند حسگرهای نوری بر پایه سيال مغناطيسی

[1] . 

د نمایدازه گيری حسگری که بتواند چندین پارامتر را ان

ه حسگرهای اندازه گيرنداصوال بسيار مورد عالقه است. 

ساخته شده از ترکيب دو  یميدان مغناطيسی و دما

ی تونفوبلور یا از تار نوری  و [2] حسگر بهره برده اند

 ه شددنشان دا گروه ما در کار قبلی .[3]استفاده نموده اند 

ر ساخته شده از تا که با تار نوری باریک شده بی دررو

حساسيت حسگر  FLMنوری دوشکستی دار در داخل 

مایی ددر این کار به علت تاثير پذیری  .[4]افزایش می یابد

 مواد سيال مغناطيسی و همچنين عالقه مندی به انداره

تارنوری باریک شده  از حسگرگيری همزمان دما 

شده با مواد سيال مغناطيسی در  احاطهدوشکستی دار 

استفاده شده است تا به طور همزمان دما و  FLMداخل 

  ميدان مغناطيسی اندازه گيری شود.

 یزیک و اصول کار حسگرف -2

دوشکستی دار، محيط پيرامون  تار نوریبا باریک کردن 

باریک شده عمل می کند  تار نوریهمانند غالف  تار نوری

باریک شده  تار نوری می شود.مد و موجب انتشار چندین 

توزیع ميدان الکتریکی نامتقارنی  PANDAدوشکستی دار 

                                                           
1 Fiber loop mirror 

2 High extinction ratio 
3 Magnetic Fluid-Nano 

ناحيه پایين باریک را به خاطر ساختارش بر می انگيزد. در 

جفت شدگی انرژی بين مد اصلی مغزی  تار نوریشدگی 

کشيده نشده و مد اصلی غالف و مدهای مرتبه  تار نوری

هر مد بخش غالبی از پذیرد. می باالتر غالف صورت 

در  در داخل مغزی دارد و مابقی اشميدان الکتریکی 

ه غالف ب-نور از مرز مغزی نماییخارج مغزی است. ميرایی 

اتفاق می افتد. پس از آنکه مدها صورت ميدان ميراشونده 

از ناحيه کمره یکنواخت مرکزی انتشار یافتند، آنها فازهای 

نوری متفاوتی بدست می آورند. اختالف فازی بين مدها 

و هم محيط پيرامون وابسته  تار نوریبه ضریب شکست 

تار سپس دوباره آنها در ناحيه گذار رو به باالی  است.

باریک شده به داخل مغزی باز می گردند. مدها  نوری

تداخل می یابند و طيف عبوری به صورت تابع نوسانی از 

باریک  تار نوریطول موج تغيير می کند. بنابر این یک 

 ندر عمل می کند.شده همانند تداخل سنج ماخ ز

باریک شده در  تار نوری طيف تداخلی به منظور بررسی

FLM تداخل سنج ، خصوصيات عبوریFLM  به صورت

مطابق با دیاگرام شماتيکی چيدمان تجربی شکل  نظری

شده است. چيدمان شامل یک جفت  بدست آورده( 1)

باریک شده دوشکستی  تار نوریو  dB 3ی تار نوریکننده 

در دار تار نوری دوشکستی است که بين دو قطعه  یدار

FLM ( 1ساندویچ شده است. همانگونه که در شکل )

اهده می شود چيدمان شامل یک تحليل گر طيف مش

نور وارد یک درگاه جفت کننده نوری و نور از چشمه 

نوری می شود و به باریکه نور تقسيم می شود. مطابق 

 چيدمان یکی از پرتوهای نور در جهت ساعتگرد و دیگری 

 

و  مایش اندازه گيری ميدان مغناطيسیچيدمان تجربی آز: 1شکل 

 .FLMدر داخل  NMFو  دوشکستی دار ری باریک شدهنو با تاردما 
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در می کننده نوری به هم می رسند و تداخل می نمایند. 

جهت پادساعتگرد منتشر می شوند و دوباره در جفت توان 

به صورت عبوری را طيف ماتریس جونز ماتریس با آناليز 

 بدست آورد.زیر 
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و  به صورت زیر تعریف و  ]1J[  ،]2J[ماتریس های 

 :داده می شوند 4 و 3 روابطماتریس های دیگر به وسيله 
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]1J[   و]2J[  ماتریس های بازوی حسگری و به ترتيب

به ترتيب ماتریس های جفت  ]cK[و  ]IK[ وحسگر مرجع 

 cهستند.  dB 3نده کنشدگی برخط و عرضی جفت 

 5/0نسبت شکافتگی در جفت شونده است که در اینجا 

که به ترتيب  ]R[ و(=1,2i) ]PCJ[، ]iHBJ[فرض شده است. 

کنترل گر قطبش، فيبر دو شکستی  ماتریس های جونز

زاویه چرخش تيغه های  تاخير ساز و  آینه است.دار، 

دستگاه مختصات به موج کنترل گر قطبش نسبت 

طيف عبوری حسگر به وسيله [. 4] آزمایشگاه است

 :بدست می آیدماتریس های جونز به صورت زیر 

(7)
 

2 2 2 2 2 1 2( )
2 (1 cos ) 4 sin ( )sin (2 ) cos ( )

2

B L L
T c c


 




    

 

    ترتيب نشان دهنده تداخل ( به 7معادله ) عبارتچهار 

ندر و جفت کننده هایش، جفت کننده های مستقيم ز ماخ

دوشکستی دار  تار نوریساگناک، کنترلگر قطبش و 

 هستند. 

 یتجرب جیو نتا شیآزما -3

باریک شده دوشکستی دار به وسيله ليزر  تار نوریحسگر 

2CO  .قطر و طول این حسگر به ترتيب ساخته شده است

تار است. همچنين طول های  cm 6/0 و m 7 حدود

 cm 4/11 و cm 10 ( تقریبا2Lو  1Lدو شکستی دار ) نوری

ناحيه باریک است. برای اندازه گيری حساسيت حسگر 

ر بين و د FLMدر  و پوشانده می شود NMFشده با 

ميدان مغناطيسی ناشی از حلقه های هلمهولتز قرار داده 

تغييرات ميدان پاسخ طيفی حسگر نسبت به شده است. 

( نشان داده شده است. جابه جایی 3مغناطيسی در شکل )

به ازاء تغيير ميدان مغناطيسی در  nm 8/3 طول موجی

 به وجود می آید.  mT 0- 24 محدوده

 

طيف عبوری حسگر تحت ميدان های مغناطيسی متفاوت در : 3شکل 

 . mT 0-24 محدوده

 C 50 ( تاC 22 وابستگی دمایی حسگر از دمای اتاق )

 اعمالی بررسی شده است در حاليکه ميدان مغناطيسی

( نشان داده 4صفر است. طيف عبوری حسگر در شکل )

، با افزایش MFمنفی  دما نوریبه علت ضریب شده است. 

کوچکتر دما طيف عبوری حسگر به سمت طول موج های 

 جابه جا می شود. همچنين تار نوری دوشکستی

 

 C حسگر تحت دماهای متفاوت در محدودهطيف عبوری : 4شکل 

22-38. 
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با افزایش دما حساسيت دمایی منفی نشان  PANDAدار 

 می دهد.

( جابه جایی طول موجی طيف عبوری در دره 5در شکل )

( به ازاء تغييرات ميدان 3( شکل )3و ) (2، )(1های )

 C. در حاليکه دما حدود داده شده استمغناطيسی نشان 

جابه جایی طول  (6داشته شده است. شکل )ثابت نگه  22

می دمایی این دره ها را نشان  موجی ناشی از تغييرات

با دهد در حاليکه ميدان مغناطيسی اعمال نشده است. 

با داشتن جابه  (3) ( و1) درهتغيير ميدان مغناطيسی 

با ( 2نسبت به دره )جایی به سمت طول موج های بزرگتر 

( 2این در حالی است که دره ) .دندارجابه جایی بيشتری 

با افزایش ميدان مغناطيسی به سمت طول موج های 

 24تا  mT 4 حسگر در محدودهکمتر جابه جا شده است. 

و  pm/mT 182 ،-8/39 حساسيت رفتاری خطی با دارای

 Cتا  C 22دارای حساسيت دمایی در محدوده  و 195

به  -nm/C 4/1 و -nm/C 26/1- ،nm/C 5/1برابر  50

(، 1سمت طول موج های کمتر به ترتيب برای دره های )

 ( است.3( و )2)

 

در مقابل ميدان  حسگر تار نوری جابه جایی طول موجی :5شکل 

 .3و 2، 1دره های برای  مغناطيسی متفاوتهای 

 

جابه جایی طول موجی حسگر تار نوری باریک شده در برابر : 6شکل 

 .3و  2، 1دماهای متفاوت برای دره های 

دره های مختلف جابه جایی طول موجی متفاوتی نشان 

( بيشتر 2( و )1می دهند. اختالف حساسيت دو دره )

به ازاء تغييرات ميدان  H,TM ماتریس مشخصهاست. 

برای دره  را حسگری این حسگر مغناطيسی و دما عملکرد

 :دادنمایش  (6رابطه )به صورت  می توان (2( و )1های )

(6) 1

,

2

0.182 1.26

0.0398 1.5
H T

H H
M

T T





         
        

          

( دو کميت 2( و )1بنابراین با بررسی همزمان دو دره )

به می توان اندازه گيری شونده ميدان مغناطيسی و دما را 

انحراف  با استفاده از محاسبههمزمان بدست آورد. طور 

را می  pm ±2سيستم تغييرات طول موجی  ،داده هامعيار 

ازی حسگر نسبت تواند تفکيک کند. بنابراین حد آشکارس

 وmT 42-4به تغييرات ميدان مغناطيسی در محدوده 

 است. T 6/25 برابر

 گیرینتیجه -4

یک ساختار تار نوری باریک شده دوشکستی دار احاطه 

برای  % 1/0با غلظت کم مواد مغناطيسی نانو شده با 

طراحی شده اندازه گيری همزمان ميدان مغناطيسی و دما 

ميدان مغناطيسی و  خصوصيت حس کنندگی و است

دمایی ساختار به طور تجربی آزمایش شده است. بيشينه 

حساسيت ميدان مغناطيسی و دمایی این حسگر به ترتيب 

بدست آمده است. با  -nm/C 5/1 و pm/mT 195 برابر

می توان ميدان استفاده از ماتریس دو پارامتری ارائه شده 

دازه گيری را به طور همزمان ان مغناطيسی و دمای محيط

 نمود.
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از . است زیادبسیار  تیفیفاکتور ک با کوچک و مدی جمدر ح ینورمدهای  سازیمحبوس ،یفوتون یبلورها هاییژگیاز و یکی -چکیده 

و در نزدیکی  شده شناخته یگالر نگیسپریو آن تحت نام در محبوس یمدها بوده که سکیکرودیم ،این بلورها هندسی جمله ساختار

هوا  یهااز حفره یرویدا هیآرا کیبا  سکیکرودیم کی یقیمقاله، به ارائه ساختار تلف نیدر ا. یابندجداره داخلی دیواره دیسک تمرکز می

 .شودی، پرداخته م دهدیمدها م شتریکنترل ب یرا برا یحلقو یبلور فوتون کی لیشده و تشک هیآن تعب رامونیپ یکیکه در نزدمکعبی 

، گرنانوحس کبرای کاربرد ی اندکسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط شده با عمقی برابرهایی با توسط شیار ی مکعبیهای هوااین حفره

در ناحیه یک  nλ/(077.0(3دهد که حجم مدی به اندازه زی با روش المان محدود نشان میسا. نتایج شبیهشوندطراحی و مهندسی می

ف دیسک، آرایه بلور فوتونی و ابعاد شیارهای متصله مورد آنالیز های مختلبرای هندسه گریاست. ویژگی حسشیار مرکزی، قابل حصول 

 .، قابل دسترسی است nm/RIU 100 )نانومتر بر واحد ضریب شکست( حساسیت قابل قبولی برابر با ته وقرار گرف

 .سکیکروديم ،ساختارنانو ،گرنانوحس، یبلور فوتون -کليد واژه

 

Operation of a Nano-Sensor in the Joined Photonic Crystal-Microdisk 

Structure 

S. Roghaye Hamidi, Ahmadreza Daraei, Atefeh Mohsenifard 

Dept. of Physics, Faculty of Science, University of Sistan and Baluchestan, P. O. Box: 98135-674, Zahedan 

Abstract- One of the characteristics of the photonic crystals is the confinement of light in a small modal volume with high 

quality factor. The microdisk geometry is one the photonic crystal structures that confine modes are known as the whispering 

gallery modes which are located near the marginal volume of the disk. In this paper, we present a combined microdisk system 

with a single circular array of cubical air-holes near its periphery to form an embedded circular photonic crystal and to 

provide a better control of the modes. These cubical air-holes are connected with grooves to a depth equal to a fraction of the 

thickness of the microdisk, designed and engineered for application of a nano-sensor. The finite element simulation results 

show that the modal volume can be as large as 0.077(λ/n)3 in a region of a central groove. Sensor characteristics are analyzed 

for various disk geometries, photonic crystal arrays, and dimensions of the connecting slots. Acceptable sensitivities equal to 

100 nm/RIU (refractive index unit) are accessible. 

Keywords: Photonic Crystal, Nano-Sensor, Nano-Structure, Microdisk. 

 

   یکرودیسکم -اختار تلفیقی بلور فوتونیگر در سنانوحس یک عملکرد

 فرداحمدرضا دارائی، عاطفه محسنی، رقيه حميدی 
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 مقدمه -1

 ییو کاربردها نوری هایویژگیبه خاطر  یفوتون یبلورها

مورد توجه قرار  اريدهه گذشته بس باالخص درکه دارند 

 ،یفوتون یبلورها هاییژگیاز و یکی. [1-3]اندگرفته

 کوچک و دیم در حجم ینورمدهای  سازیمحبوس

 نی. ا[4-6]است ی مدهاباال تيفيفاکتور ک داشتن

 یشده که برا یادوات کارآیی بهترباعث  هایژگیو

کردن نور در حجم  سبه محبو ،خاص خود یکاربردها

گرهای نوری . از جمله این ادوات، حسدارند ازيکوچک ن

دارای گستره مصارف بسياری از جمله است که 

 .[7-10]ی هستندشيميایی و زیست گرهایحس

دارای فيزیک و برای این منظور، ساختارهای مورد مصرف 

گرهای بر مبنای حسجا . در اینهستندهندسه متنوعی 

 کنند،که بر پایه تغيير ضریب شکست کار می کاواک نوری

 .[7]است مورد توجه ،به خاطر داشتن حساسيت باال

ه شده پرداخت کاواک نوری مقاله، به ارائه ساختار نیدر ا

از  هیآرا کیبا  سکیکروديممشدد  کیاز  یقيتلف که

این  .است یرویدادر یک مسير  یمکعب یهوا یهاحفره

ميکرودیسک طراحی و اچينگ  رامونيپ یکیدر نزد هیآرا

 را یحلقو هیآراتک یبلور فوتون کی ليتشک بنابراین و هشد

 ییارهايبه توسط ش یمکعب یهوا یهاحفره نیا .دهدمی

به هم مرتبط  سکیاز ضخامت د یبرابر با کسر یبا عمق

و  یگر، طراحنانوحس کی عنوانبه کاربرد یبرا و ،اندشده

 نمونه یک از ایطرحواره ،1 . در شکلشوندیم یمهندس

 whispering gallery) ویسپرینگ گالریمد و  شدهطراحی

mode) د.شودیده می شده در این مقاله،سازیشبيه 

    
 )ب(    ()الف   

بعالوه  یبلور فوتون-سکیمشدد د قيتلفاز  یک طرحوارهالف( : 1شکل 

ویسپرینگ  یمدهابهتر کنترل و تمرکز برای کننده، متصل یارهايش

 .، نشان داده شده در )ب(گالری

دیده  ()ب 1شکل طوری که در همان به این ترتيب

بلور فوتونی -مشدد دیسک تلفيق گونهبا این شود،می

ا بهتر مدهو تمرکز کنترل  ،دهکننشيارهای متصل بعالوه

با جزئيات بيشتر  یبعد هاید، که در بخشپذیرصورت می

 .شودیپرداخته مو نتایج مستخرج از آن  سازوکار آنبه 

 ساختار نمونه مورد بررسی -2

در  ،مقاله نیدر ا سازیشبيهمورد  پایه نمونهاختار س

 سکیکرودمي به فرم یک یساختار هندس مرحله اول یک

محبوس در آن تحت نام  یمدها. بوده است ساده،

جداره  یکیشناخته شده و در نزد یگالر نگیسپریو

سک با یميکرود. ابندییتمرکز م سکید وارهید یداخل

کنترل در توانند میهای مختلف با هندسههای جداره

نقش داشته باشند. بعالوه، تمرکز مدهای تمرکز مدی 

ای از فضای دیسک به صورت در ناحيهتواند مورد بحث می

 گرهایحس عنوانبهاستفاده  های ميراشونده جهتموج

. برای این منظور، [7]دقرار گيرن برداری، مورد بهرهزیستی

با حفر )اچينگ( یک شيار در مسير تشکيل این مدها، این 

گردند. انباشته میامواج الکترومغناطيسی متمرکز از ناحيه 

توسط تغيير مکان شعاعی شيار و پهنا و سازی به بهينه

 .پذیردعمق آن صورت می

با  ،ینور پایه مشددساختار  اینمقاله،  نیدر احال 

 کیدر  یمکعب یهوا یهااز حفره هیآرا کیکارگيری به

مشدد  کیاز  یقيتلف ی، که به صورترویدا ريمس

ظاهر  یحلقو بلور فوتونی هیآراتکبا  سکیکروديم

 یهوا یهاحفره هیآرا نی. اداده شده است، بهبود شودمی

و  یطراحطوری  سکیکروديم رامونيپ یکیدر نزد یمکعب

برابر با  یبا عمق ییارهايبه توسط ش که شده نگياچ

. به این اندبه هم مرتبط شده سکیاز ضخامت د یکسر

 مندی از این آرایش هندسی، تمرکز مدیترتيب، با بهره

حجم مدی با  بسيار بهتر
mV  بسيار کوچک حاصل

گردد. در این مبحث، حجم مدی می
mV  به توسط رابطه

 [:6]گرددزیر تعریف می

(1) 










 

2
3

2

)()(max)()( rErrdrErV
V

m


 

r)(، که در آن


 کتریک و الثابت دی)(rE


ميدان  

 .الکتریکی مد است

 هاسازی و آنالیز دادهشبیه -3

 یمدها سازیبهينهابتدا به  ،مقاله نیدر اسازی برای شبيه
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 پایه نمونه ساختار در شدهمحبوس یگالر نگیسپریو

مدها به ناحيه . ساده، پرداخته شده است سکیکرودمي

تنطيم طيفی  (nm 1550) پنجره سوم مخابراتیحدود 

با که  یعرضی الکترومغناطيس دمدر اینجا، از شدند. 

 mعدد مرتبه شعاعی و  pده )شمشخص  p,mTE عالمت

و  (p=1) برای مد مرتبه اول شعاعیعدد مرتبه سمتی(، 

. (، استفاده گردیده استm=10و11مرتبه باالتر سمتی )

 های مختلفشعاعبرای تغييرات طول موج این مد 

 .ه و بهينه شدمورد بررسی قرار گرفت ،ميکرودیسک

در مسير  یمکعب یهوا-یهااز حفره هیآرا کیدر ادامه، 

در مسير تشکيل  دیسک رامونيپ یکیدر نزد دایروی

در نظر گرفته شد. بنابراین با مدهای ویسپرینگ گالری، 

 یحلقو یبلور فوتون کی از تلفيق لتشککه م این ترکيب،

در نزدیکی جداره ميکرودیسک با خود مشدد 

تر دهیميکرودیسک ميزبان است، مدهای تشدیدی جایگز

به توسط  یمکعب یهوا-یهاحفره نیاسپس،  .شدند

به  سکیاز ضخامت د یبرابر با کسر یبا عمق ییارهايش

دند تا امواج ميرایی که در ناحيه شيار هم مرتبط ش

ی گرنانوحس، برای منظور اندمرکزی بيشتر تمرکز یافته

نمونه ب، یک  2 شکل .ی قرار گيرندبردارمورد بهره

سازی با روش المان استفاده در شبيهمورد  یبندمش

نشان را  (Finite element method - FEMمحدود )

ب، یک نمونه الگوی توزیع مدی  2 در شکل .دهدمی

که  )پروفيل سطحی مد( به نمایش گذاشته شده است

گی زیاد و عدم دستيابی به مد محبوس دمعرف پراکن

ناحيه سازی بعد از بهينهکه حالیای است. در ناحيه

مطلوب با شدت موج الکترومغناطيسی ماکزیمم، مطابق 

 .ج، بدست آمده است 2شکل 

گری مواد ماکزیمم، برای منظور حس شدتاین ناحيه با 

 شناسیژگیتواند، ویبيولوژیکی و شيميایی می

(characterize)  بين  ه شياريترتيب باید ناحگردد. بدین

داره داخلی ج یرویدا ريدر مس یمکعب یهوا-یهاحفره

. وقتی یک نمونه از سازی نمودرا بهينه ميکرودیسک

باعث تغيير در  گيرد،در این ناحيه قرار میگونه مواد این

گردد و در نتيجه ضریب شکست این ناحيه از ساختار می

گردد. این جا میابهتنظيمی مقداری جمد طول موج 

تغيير در ضریب شکست را  به ازای طول موج جاییجابه

با واحد ( S)گری برای حس S≡Δλ/Δnتوان با رابطه می

معرفی  (nm/RIU) نانومتر بر تغيير واحد ضریب شکست

 .نمود

    
 )ب(    )الف(   

 
 )ج(

الگوی  و ج( بندی برای بدست آوردن ب(مش یک نمونهالف( : 2شکل 

 (جکه در )؛ در )ب( پراکندگی چشمگير بوده در حالیتوزیع مدی

 ريمس کیدر  یمکعب یهوا-یهاحفرهبين در ناحيه شيار تمرکز مدی 

 .مشهود است، یرویدا

که ذکر شد، قبل از این مراحل باید طول موج  طوریهمان

این منظور، . برای تعيين شوندمطلوب  بهينهمدهای 

شعاع  مورد نظر با تغييرات هایتغييرات طول موج مد

 .نشان داده شده است 3ميکرودیسک در شکل 

 
با  (10,1TE) مورد نظر ها ازجملهطول موج مد راتييتغ: 3 شکل

 .سکیکروديشعاع م راتييتغ

دیسک و شعاع  شیافزابا  البته تحقيق شد که عموماً

شماره سمتی مد، پرتوهای مدهای ویسپرینگ گالری به 

کاهش حجم  ، تر شده و در نتيجهدیواره دیسک فشره

(10,1TE) 
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 ساختار احیطردر مرحله  .به دنبال خواهد داشترا  یمد

 شیافزا، سکیکروديم حاشيهدر  ی مکعبیهوا-حفره 20 با

ثابت است،  سکیکروديشعاع م کهیحفره، در حال ابعاد

بررسی، با  در ادامه. دهدنتيجه میرا  یکاهش حجم مد

طول موج، تغييرات هوا -هایحفره نيب ییارهايشوجود 

 یشدت مد محبوس شده بررس عیتوز یو الگو یحجم مد

 انتخابباید  ایبه گونه یمورد بررس ی. مدهاددنیگرد

 ،از پارامترها یکیدر ات رتغيي از بعدکماکان  که گردند

 یمتمرکز باق مطلوب طورنواحی مورد نظر بههمچنان در 

و یا  تمرکز مد شیافزا ار،يش یپهنا با دستکاریبمانند. 

مد  کی یبرا یحجم مدبيشتر کاهش  عبارتیبه

گردد حاصل می .nλ/(0770(3حدود  تا ،گالری نگیسپریو

 شکست بیضر n و طول موج مد مربوطه λ در آن، که

 است. سکیکروديممؤثر 

با تغييرات ، گریاز نظر عمل حس ،برای مصارف کاربردی

را پر کرده، حساسيتی به ای که قسمت مرکزی شيار ماده

یک  ،4 شکل .آمده استدست به nm/RIU 100ميزان 

 هبر حسب تغييرات ماد ول موج مد راتغييرات ط نمودار

 .دهدنشان می پرکننده شيار،

 
ماده  راتييبر حسب تغطول موج مد  راتيينمودار تغ :4شکل 

 .اريپرکننده ش

 گیرینتیجهبندی و جمع -4

 و ادیز اريبس تيفيفاکتور ک ی بانور یمدها یسازمحبوس

با  یفوتون یبلورها خصوصياتاز  یکیکوچک  یحجم مد

 یهندس هایاست. از جمله ساختار ،ی متفاوتهاهندسه

 یبوده که مدها سکیکروديممشدد نوری بلورها،  نیا

و در  معروف بوده یگالر نگیسپرینام و بهمحبوس در آن 

تمرکز  سکید جانبی وارهید یجداره داخل یکینزد

ها دارای ضخامتی کمتر از سکیکروديم. این ابندییم

در صفحه دیسک  نصف طول موج هستند، تا امواج را

 بهمدها  شتريکنترل ب یبرامقاله،  نی. در امحدود کنند

 سکیکروديم کی از یقيساختار تلف سازیشبيه طراحی و

 یکیکه در نزد یهوا مکعب یهااز حفره یرویدا هیآرا کی و

را  یبلور فوتون آرایه کی ليشده و تشک هيآن تعب رامونيپ

 کی ی مثالً ربردکا ی مقاصدبرا. شده است، پرداخته هدمی

از ضخامت  یبرابر با کسر یبا عمق ییارهايش ،گرنانوحس

به هم مرتبط را  یمکعب یهوا یهاحفره ، اینسکیدميکرو

 .در اختيار قرار گيرندشده یمهندس تا مدهای، نددنمو

 برای این ساختارها با روش المان محدود یسازهيشب جینتا

در  .nλ/(7070(3به اندازه یکه حجم مد دندهینشان م

 خصوصيت. قابل حصول است ،یمرکز اريش کی هيناح

که با  سک،یدميکرومختلف  یهاهندسه یبرا یگرحس

متصله  یارهايو ابعاد ش تلفيق یافته یبلور فوتون هیآرا

قرار گرفته و  زيمورد آنالمتغير در نظر گرفته شدند، 

 بیبرابر با )نانومتر بر واحد ضر یقابل قبول تيحساس

 .است ثبت، قابل  nm/RIU  100شکست( 
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 چهاربخشی یدر یک سامانه اپتومکانیکتنیدگی درهم
 1دیحیی میرافضلیو سیّ 2جواد فقیهی، محمّد1حمیدرضا باغشاهی، 1آبادیمنؤفاطمه محمودی م

 

 رفسنجان، رفسنجان )عج(عصردانشگاه ولیدانشکده علوم، گروه فیزیک، 1

 کرمان ماهان، پیشرفته، فناوری و صنعتی تکمیلی تتحصیال دانشگاه نوین، هایفناوری و علوم دانشکده فوتونیک، گروه2
 

 یاتم دوترازاین سامانه از دو شود. سی میبررچهاربخشی تنیدگی در یک سامانه اپتومکانیکی درهمدینامیک ین مقاله در ا –هچکید

یرون کاواک واقع است. با فرض کنشی در بکند و دیگری بدون هیچ برهمکنش میها با مدهای کاواک برهمشود که یکی از آنتشکیل می

از بین که د ندهنتایج نشان می شود.یت ارزیابی متنیدگی با استفاده از سنجه منفیّهای کاواک متحرّک است درهمکه یکی از آینهاین

 .ستشدگی اپتومکانیکی قابل کنترل اجفتشود که با ایجاد می بین دو اتمتنیدگی تنها درهم، مورد بررسیهای همه حالت

 

 ت، منفیّیاپتومکانیکسامانه  تنیدگی،درهم :کلیدواژه

 

 

Entanglement in a Quadripartite Optomechanical System 

Fatemeh Mahmoudi Momenabadi1, Hamid Reza Baghshahi1, Mohammad Javad Faghihi2 and Sayyed Yahya Mirafzali1  

1Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan 
2Department of Photonics, Faculty of New Science & Technology, Graduate University of Advanced Technology, Mahan, Kerman 

 
Abstract- In this paper, entanglement dynamics in a quadripartite optomechanical system is investigated. The system contains 

two two-level atoms such that one atom interacts with cavity modes and the other is out of the cavity with no interaction. 

With the assumption that one of the cavity mirrors is in motion, entanglement is evaluated by negativity. The results show 

that among the considered subsystem, only two atoms are entangled, which can be controlled by the optomechanical 

coupling. 

 

Keywords: Entanglement, Optomechanical System, Negativity   
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 سرآغاز -1

های های سامانهژگیترین وییکی از اصلیتنیدگی همدر

کالسیکی متمایز  همتای کوانتومی است که آن را از 

سازد. این پدیده نقش مهمی در مبحث پردازش می

رمزنگاری کوانتومی  وبری کوانتومی از قبیل دوراطالعات 

های فیزیکی در ترین سامانهاز جمله مهم .]1[ کندایفا می

وجود دارد  هاتنیدگی در آندسترس که امکان وقوع درهم

کنشی اتم و میدان اشاره کرد. های برهمتوان به سامانهمی

عنوان یکی از ، بههای اپتومکانیکیسامانهدر این بین، 

تری بیشتوجّه  های اپتیک کوانتومی،ترین سامانهبنیادی

ترین حالت ها در ساده. این سامانهاندرا به خود جلب کرده

ک در انتهای آینه متحرّ خود از یک کاواک اپتیکی با یک

های سامانه از دیگر کاربردهای. اندآن تشکیل شده

گیری فوق دقیق و ، اندازهسردسازیتوان اپتومکانیکی می

 .]2[ های غیرکالسیکی را نام بردتولید حالت

گیریم در نظر میرا یک سامانه اپتومکانیکی  مجالدر این 

کند و میکنش با مد کاواک برهمیک اتم دوترازی که 

کنشی در بیرون کاواک اتمی مشابه با آن بدون هیچ برهم

ای مشابه سامانه، ]3[ی در بازیابهشود یادآور می قرار دارد.

کنش در یک ی حاضر، با این تفاوت که برهمبا سامانه

پذیرد، به بحث کاواک اپتیکی )نه اپتومکانیکی( صورت می

-به مدل جینز ]4[ی چنین بازیابهگذاشته شده است. هم

در هر کامینگز در یک کاواک اپتومکانیکی پرداخته است. 

تنیدگی بین دو پژوهش اخیر، بعد از تحول سامانه درهم

با این وصف،  ها گزارش شده است.تمام زیرسامانه

توان تلفیق موارد ی حاضر را میی مورد مطالعهسامانه

 این سامانهدر تنیدگی درهمباید دید آیا شده دانست. اشاره

ها رخ در بین تمام زیرسامانه های پیشینمشابه با سامانه

 خورد.دهد یا شرایط متفاوتی رقم میمی

کند به بررسی اثرات ناشی از وجود سعی می این مقاله

کنشی آینه متحرّک )اپتومکانیک کاواک( و اتم غیربرهم

ها تنیدگی بین زیرسامانهبیرونی روی دینامیک درهم

تنیده را شناسایی نماید. های درهمو زیرسامانه بپردازد

های پیشین به بحث آمده با گزارشدستسپس نتایج به

                 شود.گذاشته می

 مدل -2

با دو شامل یک کاواک اپتیکی  را سامانه اپتومکانیکی یک

کنیم گیریم. فرض مینظر می درک و ثابت متحرّ یآینه

کند کنش میمیدان برهم با مدیک اتم دوترازی در کاواک 

 بیروندر کنشی برهمبدون هیچو یک اتم دوترازی دیگر 

     کاواک قرار دارد.

 

سامانه فیزیکی شامل یک اتم دوترازی قرارگرفته درون : 1شکل 

 آن.در خارج و یک اتم دوترازی با یک آینه متحرک کاواک 

  :تبه شکل زیر اسای هامیلتونی کل برای چنین سامانه 

(1) 
   

† †

2 2

† † †

A B
m z z

A A

H a a b b

a a Ga a b b

    

  

   

    
 

 آفرینشبه ترتیب عملگرهای  bو b†و aو a†که در آن

بسامد  آینه با مد و بسامد برای مد کاواک با  نابودیو 

m .هستند G ومکانیکی اپتوشدگی ضریب جفت 

، z چنینهم .شدگی بین اتم و میدان استبت جفتثا

 و هایو باالنویس تمیپائولی ا ز عملگرهاینیA 

 هستند. هابرچسب اتم Bو

 ،تنیدهکنیم دو اتم در ابتدا در یک حالت درهمفرض می

 0آینه در حالت پایه و  nکاواک در حالت عددی 

باشند. بنابراین حالت اولیه کل سامانه به سازی شده آماده

  شکل زیر خواهد بود:

 (2) (0) cos 0 sin 0A B A Be g n g e n    

2که در آن  2     .بردار  خواهیمدر ادامه می

برای  .را در هر لحظه دلخواه بدست آوریمحالت سامانه 

ر سامانه را به شکل ثامیلتونی مؤهرسیدن به این هدف، 

 : ]5[ کنیمزیر بازنویسی می
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(3)               
   

 

2

2

2
† † †

†
3

m m

m

G A A G
effH a b ab a a

a a

 



 

  


 


 

  

 

  

کنش سه درهامیلتونی باال جمله اول نشان دهنده برهم

ی اثر غیرخطّ بهجمله دوم  .استبخشی آینه، اتم و کاواک 

 .کندرا بیان میو جمله سوم اثر استارک  داللت دارد رکِ

به صورت زیر  tت سامانه را در هر لحظه دلخواه بردار حال

 گیریم:در نظر می

(4) 
 

1 2

3

( ) ( ) 0 ( ) 0

( ) 1 1

A B A B

A B

t M t e g n M t g e n

M t e e n

  

 

 

که در آن  1,3iM i   دامنه احتمال ضرایب معرّف

  اولیه( و حالت 3تونی )گرفتن هامیلهستند که با در نظر

ر زی( و حل معادله شرودینگر وابسته به زمان به صورت 2)

 آیند:به دست می

(5)

  
   

     

  
   

 

2

2

1 1

1

2
1

2
1

1

2
1

1 1
2 12 2

1

1

1
3 12

1
1

( ) cos exp 1 ,

( ) sin exp 1 2 1

exp 1 1 2 1

exp 2 1 ,

M ( ) exp 1 2 1

sin 1

G

iR iR

R

iR

R G

iR

G

M i n n

M i R n n

e n e

e n

i R n n

R e n

 





  

  

 







 

   
  

        

       
  

    
  

         

  

 

 :شوندبا روابط زیر داده می و  1Rروابط باالدر  

(6)
    2 2 2 2 2

1

2

R 1 2 4 8 1 ,

m

n G n n n

G t 

       



 

پس از یافتن شکل دقیق بردارحالت سامانه، بررسی 

 شود.دگی ممکن میتنیهای سامانه شامل درهمویژگی

 تنیدگیگیری درهماندازه -3

تنیدگی بین پیش از بحث و بررسی درباره میزان درهم

ه به حالت با توجّها، الزم به ذکر است که زیرسامانه

درنظر گرفته شده برای کاواک  n ی مسأله باید

حالت خأل  0n  ای برانگیخته هرا از حالت

 0n   .جدا کرد و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نمود

ی مد های برانگیختهجا تمرکز خود را روی حالتدر این

0nگرفتن با در نظر کنیم.تابشی معطوف می  
کیوبیت و -کیوبیت یک به صورت «دو اتم» یزیرسامانه

اتم »، «کاواک-Bاتم »، «کاواک-Aاتم »های زیرسامانه

A-اتم»و  «آینه B-کیوبیت یک اثر بمؤطور به« آینه-

)الزم به ذکر است که  شوندمعادل میکیوتریت 

هایی هستند که از دو زیرسامانهکر شده های ذزیرسامانه

توان زیر اند. میتک بخش از سامانه کل تشکیل شده

که  «+ کاواک آینه-B+ اتم  Aاتم »هایی مانند سامانه

از دو قسمت دو بخشی از کل سامانه تشکیل شده نیز در 

با  .بررسی آنها نیست(نظر گرفت که در اینجا هدف ما 

 ت برکه منفیّ مثبت ترانهاده جزئی که معیاره به اینتوجّ

پایه آن بنا شده است شرط الزم و کافی برای 

2های تنیدگی سامانهدرهم 2  2و 3  است، بنابراین

گی بین تنیددرهممیزان تواند ت میسنجه منفیّدر اینجا 

شده را آشکار سازد. به همین دلیل در یادهای زیر سامانه

تنیدگی استفاده ادامه از این سنجه برای محاسبه درهم

 AB. سنجه منفیت برای یک سامانه دوجزئی کنیممی

dبا ابعاد  d  (d d ) دشوف میییر تعربه صورت ز 

]6:[  

(7)                        
1

1

BT

ABN
d








 

برحسب  نهاده جزئی حالتترا BTکه به طوری

است. نُرم BTنُرم رد عملگر  BTاست و  Bزیرسامانه

به صورت  Xرد برای هر عملگر دلخواهی مانند
†X Tr X X شود.تعریف می 

مقدارها یا توان برحسب ویژهت را میسنجه منفیّ 

با  .مقدارهای منفی ماتریس ترانهاده جزئی نیز نوشتویژه

تواند ماتریس ترانهاده جزئی میکه توجّه به این

خواهیم  بنابراینمقدارهای مثبت و منفی داشته باشد ویژه

 :داشت

(8)     2 1 2B neg negT
i i i i

i i i i

                

 یر ماتریس ترانهاده جزئیها ویژه مقادi در آن که 

 .مقادیر منفی اشاره داردبه ویژه  negهستند و باالنویس 

2( برای یک سامانه 7با توجه به رابطه ) 2 منفیّت بین ،
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  کند.مقدار کمینه صفر و مقدار بیشینه یک تغییر می

کاهش یافته برای زیر با محاسبه ماتریس چگالی 

 رانهاده جزئیو محاسبه ماتریس ت شدهاشارههای سامانهزیر

تنیدگی را در این زیر توان مقدار درهممی هابرای آن

 ها محاسبه کرد.سامانه

 

به ازای  B و Aمتنیدگی بین دو اتنمودار درهم :2شکل 

4 ، G  5وn . 

 

به ازای  B و Aتنیدگی بین دو اتم نمودار درهم :3شکل

4 ، 5G    5وn . 

دهند یت نشان می منفیّحاصل از سنجهدینامیکی نتایج 

، «کاواک-Bاتم»، «کاواک-Aاتم» هایکه زیرسامانه

و به  ه نیستندتنیددرهم «آینه-Bاتم»و  «آینه-Aاتم»

ن در این مجال کوتاه، از آورد) ندهست جداپذیرعبارتی 

 .(پرهیز کردیماین موارد  همربوط بت نمودارهای منفیّ

 با انتخاب فازهایتم ا-ی اتمدرعوض، تنها در زیرسامانه

,0 های متفاوت( به غیر ازمتفاوت )
2

   
ن سه فاز با انتخاب ای. قابل مشاهده استتنیدگی درهم

بتدا ( مشخص است دو اتم در ا2طور که از رابطه )همان

 مانند.تنیده نیز باقی میغیردرهمو  نیستند تنیدههمدر

تنیدگی بین دو اتم را به تغییرات زمانی درهم 2 شکلدر 

طور همان .دهدنشان می از زمان مشخصه صورت تابعی 

ن دو اتم از تنیدگی بیکه از این شکل مشخص است درهم

شود و شروع می های بِل()حالت خود مقدار بیشینه

با تغییر پارامتر دهد. همواره رفتار نوسانی از خود نشان می

G ، شدگی اپتومکانیکی بر ثیر جفتبررسی تأ به 3شکل

طور که از این تنیدگی دو اتم رسم شده است. هماندرهم

شدگی افزایش ثابت جفت ،شکل مشخص است

تنیدگی مدره ومکانیکی باعث کاهش دامنه افت و خیزاپت

و  بیشینهیگر در این مورد فاصله بین شود. به عبارت دمی

توان است و تقریبا میتنیدگی بسیار ناچیز کمینه درهم

 .تنیدگی به یک حالت پایا رسیده استگفت درهم

 برداشت -4

های تنیدگی بین زیرسامانهاین مقاله به بررسی درهمدر 

 اپتیکی مختلف یک سامانه اپتومکانیکی شامل یک کاواک

م در و یک ات ، یک اتم در داخلکیک آینه متحرّ با مدتک

دهند ن مینشا آمدهدستبه بیرون کاواک پرداختیم. نتایج

که  ]4و  3[های شده در بازیابههای گزارشسامانهبرخالف 

در داد، ها رخ میتنیدگی در همه زیرسامانهها درهمدر آن

های مورد مانهااز بین زیرسی فیزیکی حاضر، سامانه

تنیده هستند و اتم درهم-ی اتمتنها زیرسامانهبررسی، 

نتایج عددی گواه این  چنینهم ها جداشدنی.دیگر سامانه

 کیاپتومکانیشدگی افزایش ثابت جفت مطلب هستند که

 رساند. ایا میپدو اتم را به یک حالت تنیدگی بین درهم
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 ن، کرمانهای نوین، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، ماهاگروه فوتونیک، دانشکده علوم و فناوری1

 رفسنجان، رفسنجان )عج(عصرگروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ولی2

 

شود. در یده میداستاندارد و گرمایی است که در آن اثرات گرمایی  های همدوسچکیده: حالت همدوس گرمایی حالتی مرکب از حالت

شوند و تابع یافته معرّفی میهای همدوس گرمایی تغییرشکلی، حالتخطّ ریغهای همدوس این مقاله با استفاده از رهیافت جبری حالت

 گیرد.ی قرار میبررس موردترین معیارهای غیرکالسیکی بودن یک سامانه، عنوان یکی از مهمتوزیع ویگنر، به

 یافته، تابع توزیع ویگنر: حالت همدوس گرمایی، حالت همدوس تغییرشکلدواژهیکل

 

 

 

f-deformed thermal coherent states from viewpoint of Wigner distribution function 
 

Zahra Mazaheri1, Mohammad Javad Faghihi1 and Hamid Reza Baghshahi2 

 
1Department of Photonics, Faculty of New Science & Technology, Graduate University of Advanced 

Technology, Mahan, Kerman 
2Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan 

Abstract: Thermal coherent state is composed of standard coherent and thermal states, in which thermal effect is 

emerged. In this paper, by applying the algebraic treatment of nonlinear coherent states, f-deformed thermal coherent 

states are introduced and Wigner distribution function, as one of the most important criteria of nonclassicality of a 

system, is discussed.  

Keywords: Thermal coherent state, f-deformed coherent state, Wigner distribution function.  

 

 ویگنر توزیع از نگاه تابع  یافتهتغییرشکل گرماییهای همدوس حالت

 2حمیدرضا باغشاهی و 1جواد فقیهیمحمّد ؛1مظاهری زهرا
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 سرآغاز -1

 Tدلیدمای تعا هر سامانه فیزیکی که درحالت مربوط به 

عملگر چگالی و  شودا حالت گرمایی توصیف میبقرار دارد 

عددی با رابطه زیر  هایدر فضای حالتآن مربوط به 

 :]1[ شودمیمشخص 

(1) 
0

1
ˆ

1 1

n

t

n

n
n n

n n







 

 
 
 

  

در دمای گرمایی  هاینگین تعداد فوتونامی nکه در آن 

T .گر میدان تابشی که در حالت از طرف دی است

عددی با های حالتقرار دارد در فضای  استانداردهمدوس 

 :شودرابطه زیر توصیف می

(2) 
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exp
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 واردکردنبرای  کمیت مختلط است.یک که در آن 

 توانمیحرارتی در تابش همدوس  ریناپذاجتناباثرات 

الخس را -نهی گالوبررهماز دو روش ترکیب و یا بیکی 

ز، این دو روش منجر به تولید دو حالت متمای .]2[ برگزید

-بروگالنهی برهم روش درشوند. های متفاوت میبا ویژگی

 بدین ترتیب که: ،شوداستفاده میگر یکانی از عمل خسال

(3) †ˆ ˆˆ ˆ( ) ( )d tD D     

ˆی باال در رابطه
d عملگر چگالی حالت همدوس گرمایی 

† و *ˆ ( ) exp ˆ ˆD a a       استعملگر جابجایی .

†و  âچنین عملگرهای هم
â  به ترتیب بیانگر عملگر

 ( توصیف یک3رابطه ) نابودی و آفرینش بوزونی هستند.

 است( جابجاشده)حالت گرمایی وس گرمایی همد حالت

با قرار  .]2[ شد مطرحتوسط گالوبر و الخس  که اولین بار

س ( ساختار کلی حالت همدو3)در رابطه  (1)دادن رابطه 

 خواهیم داشت:از این رو  شود.حاصل میگرمایی 

(4) 
0

1
ˆ , ,

1 1

n

d

n

n
n n

n n
  





 
  

  
  

n,که در آن  با  وه هستند شدجابجاعددی  تحال

 شود:ی زیر داده میرابطه
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) رابطه باالدر   )
l

L x
k

و  1Nای الگر وابسته و هچندجمله 

2N  .الزم به ذکر است که از ضرایب بهنجارش هستند

یانی یک حالت م عنوانبهتوان ت همدوس گرمایی میحال

0،(4)بین حالت گرمایی )در رابطه   و حالت )

0n،(4))در رابطه  استاندارد همدوس  )ادکردی. 

 یافتهتغییرشکلحالت همدوس گرمایی  -2

 ریغ یتعمیم حالت همدوس گرمایی به همتا منظوربه

( عملگر جابجایی 3خود الزم است که در رابطه ) یخطّ

را جایگزین عملگر جابجایی  (یخطّریغیافته )تعمیم

با تعمیم جبری عملگرهای بدین سان،  استاندارد سازیم.

ˆصورت به بوزونی ˆ ˆ( )A a f n  و† †ˆ ˆ ˆ( )A f n a ]3[ 

یافته( به صورت زیر غیرخطّی )تعمیم جابجاییعملگرهای 

 شوند:معرّفی می

(6)                 †ˆ ˆˆ ( ) expD A A     

ی بوزونی مربوط به نوسانگر یافتهعملگرهای تعمیم

. برای تحقق کنندغیرخطّی جبر گروه لی را برآورده نمی

ˆ1صورت عملگرهای دوگان بهاین امر،  ˆ ( )B a f n
  و

1† †ˆ ˆ( )B af n
 شوند که در این صورت معرّفی می

†روابط جابجایی  †ˆ ˆˆ ˆ ˆ[ , ] [ , ]A B A B I  برقرار هستند 

مربوط عملگرهای بوزونی  تعمیم ه بهبا توجّدر نتیجه،  .]4[

 یبه همتااستاندارد هماهنگ به نوسانگر 

عملگرهای استفاده از و همچنین خود  یافتهیشکلتغییر

ا برای عملگر ها، دو تعریف مجزّآندوگان مربوط به 

 :]5[ شودحاصل می یخطّ ریغجابجایی 

(7) 
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در رابطه  (7و ) (6ابط )وهریک از عملگرهای ر قرار دادنبا 

 خواهیم داشت:( 3)
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f n    و 
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   جابجاشدههای عددی حالت 

 هستند. یخطّریغ

های همدوس گرمایی ی برای حالتتاکنون دو ساختار کلّ

یم. در بخش بعد با اهارائه دادالخس -گالوبر یخطّ ریغ

 شدهی معرّفیانتخاب یکی از این ساختارها ˆ ( )f
d
 ،

های گرمایی غیرخطّی را مورد بودن حالتغیرکالسیکی

 دهیم.بحث و بررسی قرار می

 تابع توزیع ویگنر -3

های کوانتومی میدان در فضای فاز با توجّه نمایش حالت

های تواند جنبهمی شبه احتمالیبه توابع توزیع 

تابع  تابشی را روشن سازد. یبودن آن سامانهغیرکالسیکی

صورت تبدیل توزیع بهعنوان اولین تابع به توزیع ویگنر

شده متقارن فوریه دوبعدی تابع مشخصه کوانتومی و مرتب

 ( ) † ˆ( , ) Tr exp ˆ ˆs
C i a i a    

     معرّفی

ای از نواحی فضای فاز منفی باشد و تواند در پارهمی شد.

ی ودن سامانهبشدن این تابع به معنی غیرکالسیکیمنفی

مورد بررسی است. اگرچه برای یک میدان تابشی 

غیرکالسیکی، منفی بودن تابع توزیع ویگنر شرط کافی و 

ی برای یک سامانهتابع توزیع ویگنر  .خواهد بود نه الزم

 شودبا رابطه زیر بیان می ̂مد با عملگر چگالیتابشی تک
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0.1 ازایتابع توزیع ویگنر به :1شکل 0.5i  ، ( ) 1f n    1وn . 

 

0.1ی  اازتابع توزیع ویگنر به :2شکل 0.5i  ، ( ) 1f n    10وn . 
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همدوس های تابع توزیع ویگنر حالت 6تا  1نمودارهای 

قادیر مختلف نشان ازای مرا به یافتهتغییرشکل گرمایی

دهد حالت همدوس گرمایی نشان می 1شکل  دهد.می

1nازایبه   یک حالت غیرکالسیکی است چرا که تابع

 3تا  1های شکل ای از فضای فاز منفی است.ویگنر در بازه

های گرمایی رفتار دهند با افزایش تعداد فوتوننشان می

تابع توزیع  4در شکل  گردد.یغیرکالسیکی ناپدید م

ویگنر در شرایطی رسم شده است که سامانه به حالت 

آمده با دستیابد و نتیجه بههمدوس تقلیل می

تابع  6و  5های شکل های پیشین در توافق است.گزارش

ویگنر را برای حالت همدوس گرمایی غیرخطّی با تابع 

( )f n n شود که ارند. مشاهده میگذبه نمایش می

ازای این تابع، تابع توزیع ویگنر در فضای فاز مثبت و به

الزم به ذکر است که رفتار کالسیکی نمایان است. 

های همدوس منظور بررسی رفتارغیرکالسیکی حالتبه

متناظر با دیگری توابع غیرخطّی ، یافتهتغییرشکلگرمایی 

گونه، دروژنهای هیاتمچون های فیزیکی همسامانه

در افتاده دامتلر و حرکت مرکز جرم یون به-پتانسیل پوشل

 دست بررسی است.

 برداشت -4

ساختار یک ، اهمّیت اثرات حرارتی ه بهدر این مقاله با توجّ

یافته ارائه شکلرییتغکلی برای حالت همدوس گرمایی 

نهی برای نیل به این مهم از تعمیم روش برهم شد.

وط به حالت همدوس گرمایی استفاده الخس مرب-گالوبر

که نتیجه این امر تولید حالتی میانی بین حالت  گردید

 .است غیرخطّیو حالت گرمایی  یخطّریغهمدوس 

ازای مقادیر مختلف به بحث ویگنر بهتوزیع تابع چنین، هم

 گذاشته شد.
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های ای در سلولگستردهبصورت ی حفره دهندهرساناهای آلی یا مواد انتقالی مهمی از نیمهای فلزی بعنوان دستهفتالوسیانین  -چکیده 

 LUMOو  HOMOپذیری حفره نسبتا باال و ترازهای ( با تحرکZnpcشوند. در این بررسی، فتالوسیانین روی )خورشیدی آلی استفاده می

های خورشیدی پروسکایتی متیل آمونیوم یدید سرب استفاده شده است. نتایج ی حفره در سلولدهندهی انتقالمناسب بعنوان الیه

 باعث افزایش  ی حفره دهندهی انتقالنوان الیهبع دهند که استفاده از فتالوسیانین رویهای انجام شده در این بررسی نشان میزمایشآ

 است.  ی حفرهدهندهی انتقالن الیههای بدوهای خورشیدی پروسکایتی در مقایسه با سلولبازدهی سلول

 .انتقال دهنده حفرهين روی ، الیه بازدهی، پروسکایت، فتالوسيان -کليد واژه

 

 

Investigation of zinc phthalocyanine as a hole transport material on 
performance of perovskite solar cells 

Farzaneh Hazeghi1, Seyed Mohamad Bagher Ghoreishi1 

University of Kashan, Department of physics1 

Abstract- Metal phthalocyanines as an important class of organic semiconductors or hole transport materials have been 

extensively used in organic solar cells. Herein, zinc phthalocyanine with relatively high hole mobility and favourable HOMU 

and LUMO levels has been used as a hole transport layer in methylammonium lead iodide perovskite solar cells. In this 

study, the results of experimental data show that the using of zinc phthalocyanine as a hole transport layer in perovskite solar 

cells increases power conversion efficiency in comparison with perovskite solar cells without a hole transport layer.   

Keywords: Power conversion efficiency, Perovskite, zinc phthalocyanine, Hole-transport layer.  

 

های خورشیدی بر عملکرد سلول (Znpc)فتالوسیانین روی دهنده حفرهانتقال  بررسی

  پروسکایتی

 1، سيد محمد باقر قریشی1فرزانه حاذقی 

 دانشگاه کاشان، دانشکده فيزیک1
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 مقدمه -1

 های خورشيدی پروسکایتی اخيرا بسيار مورد توجهولسل

سکایتی به دليل داشتن خصوصيات مواد پرو .اندقرار گرفته

(، ev 1.5گاف باند مناسب)شامل اپتوالکترونيک عالی 

100-طول پخش طوالنی) و (<cm 4-10-1ضریب جذب باال)

1000nm) ،  مناسب برای استفاده در ابزارهای فوتوولتائيک

خورشيدی پروسکایتی در شرایط های سلول هستند.

 ید انتقال دهندهمحيطی ناپایدار هستند. استفاده از موا

برای  تواند انتخاب خوبیمناسب میحفره و الکترون 

ی الیهمقاومت ساخت سلول و افزایش  یکاهش هزینه

های محيطی از جمله در مقابل تخریب جاذب پروسکایت

های خورشيدی پروسکایتی سلول بطورکلی، باشد. رطوبت

ی جاذب اصلی هستند که الیه یشامل سه الیه

ی و الیه pی انتقال دهنده حفره نوع الیه ينپروسکایت ب

 .[1,2,3]واقع شده است nانتقال دهنده الکترون نوع 

ی حفره نقش مهمی در استخراج و دهندههای انتقالالیه

ی حفره دهندههای بار دارند. مواد انتقالانتقال حامل

های خورشيدی پروسکایتی مناسب برای استفاده در سلول

سازی های پردازش و خالصشامل: روش باید خصوصياتی

پذیری حفره باال جهت جلوگيری از آسان، تحرک

های بار در سطح پروسکایت، ترازهای بازترکيب حامل

ی الیه LUMOو  HOMOانرژی متناسب با ترازهای 

 حساسيت پایينو  باال پایداری گرمایی ، جاذب پروسکایت

دهنده تقالمواد ان .[4,5]داشته باشند نسبت به رطوبت

شوند، به دو دسته معدنی و آلی تقسيم می حفره

، Spiro-OMETAD مانند آلی های حفرهدهندهانتقال

PTAA  هستند و به  که بسيار گران قيمت و ناپایدار

. شوندعت استفاده میهمين دليل کمتر در صن

ها مانند رساناهای فلزی آلی بر پایه فتالوسيانيننيم

های تالوسيانين روی و انتقال دهندهفتالوسيانين مس و ف

معموال از لحاظ  O2Cu  ،NiOحفره معدنی مانند 

تر هستند. شيميایی پایدارتر و مقرون به صرفه

های فلزی با پایداری گرمایی و شيميایی عالی فتالوسيانين

پذیری حفره باال معموال و هزینه پایين به دليل تحرک

رشيدی کابرد های خودر سلول pبعنوان ماده نوع 

های خورشيدی اخيرا، بازدهی تبدیل توان سلول .[6]دارند

دهنده بعنوان الیه انتقال Cupcپروسکایتی با استفاده از 

 .[7]گزارش شده است %5حفره 

دی مزومتخلخل پروسکایتی سلول خورشي ،مطالعهدر این  
 Znpc/Au/3PbI3NH3(m)/CH2(b)/TiO2Glass/FTO/TiO

فلورین دوپ شده در در این ساختار  ساخته و بررسی شد. 

(، FTOی رسانای شفاف و الکترود آند)اکسيد قلع الیه

، ی حفرهی سد کنندهالیه (2TiO(b))تيتانيوم دی اکساید 

( الیه 2TiO(m)) مزومتخلخلتيتانيوم دی اکساید 

 آمونيوم یدید سرب، متيل دهنده الکترونانتقال

(3PbI3NH3CH) فتالوسيانين ، ی جاذب پروسکایتالیه

ی سد ی انتقال دهنده حفره و الیه( الیهZnpc) روی

 1شکل  ( الکترود کاتد است.Au) طالکننده الکترون و 

شماتيک ترازهای انرژی ساختار سلول خورشيدی ساخته 

 دهد.شده را نشان می

 

( ساختار سلول، همبستگی تراز انرژی سلول خورشيدی a: )1شکل

 .پروسکایتی

 

 مواد -2

هيدروکلریک ، (TTiPنيوم تترا ایزوپروپکساید )تيتا

 ایزوپروپانول-2، (OH5H2Cاتانول )، (HCLاسيد)

(3CH(OH)CH3CH)  متيل فرماميد دیو 

(NO7H3C) .از شرکت مرک خریداری شده است 

( و شيشه رسانای 2TiOید)اتيتانيوم دی اکس ،(Znروی)

. شدند از شرکت شریف سوالر خریداری (FTOشفاف )

( از I3NH3CH( و متيل آمونيم یدید)2PbIید )سرب ید

فتالوسيانين  شرکت ایساتيس یزد خریداری شده است.

از شرکت سيگما آلدریج خریداری شده  (Znpcروی )

 (.Auطال ) است. 
 

 ساخت سلولروش  -1-2

یکی از مراحل مهم در ساخت سلول شستشوی آن است. 

 FTOها باعث افزایش مقاومت شستشوی نامناسب سلول

http://www.opsi.ir/
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با پودر روی   FTOهای زیرالیهی اول . در مرحلهشودمی

و طی  شدهرقيق شده سونش  هيدروکلریک اسيدو 

چندین مرحله با آب صابون ، آب دو بار تقطير ، اتانول و 

سپس در آون  استون در حمام آلتراسونيک شسته و

الیه سد کننده الیه نشانی ، مرحله دوم .دنشوخشک می

های ممانعت از عبور حفرهظيفه واین الیه   است. حفره

اکساید . تيتانيوم دیرا دارد الیه پروسکایت توليد شده در

به روش چرخشی با  TTIPبا پيش ماده  سد کننده حفره

ثانيه الیه نشانی  60و زمان  دور بر دقيقه 4000سرعت 

درجه  120دمای  در دقيقه 20و سپس به مدت  دشومی

دقيقه در  40به مدت و   شده در آون خشک گرادسانتی

 .دشومیگراد در کوره بازپخت درجه سانتی 500دمای 

دهنده الکترون است. ی الیه انتقالالیه نشانمرحله سوم، 

ی متخلخل نفوذ کرده و با پروسکایت درون این الیه

افزایش نسبت سطح به حجم آن، باعث افزایش جذب نور 

و  شودو به دنبال آن توليد جفت الکترون و حفره می

خمير کند. ها را به سمت الکترود آند هدایت میالکترون

و با روش الیه نشانی شده با اتانول رقيق  تيتانيوم 

ثانيه  60دور بر دقيقه و زمان  4000چرخشی با سرعت 

شود. نمونه های الیه نشانی شده به مدت الیه نشانی می

در آون  گراددرجه سانتی 120و در دمای  دقيقه 20

 500دقيقه در دمای  30شده و سپس به مدت خشک 

مرحله  شوند.گراد  در کوره بازپخت میدرجه سانتی

الیه نشانی سرب یدید است. جهت تهيه محلول  ،چهارم

با سرب یدید محلول  را سرب یدید، دی متيل فرماميد

گراد درجه سانتی 70ساعت در دمای  2و به مدت کرده 

بدست آمده به روش الیه نشانی  خورد. محلولهم می

ثانيه  60دور بر دقيقه و زمان  4000چرخشی با سرعت 

-ها و محيط الیهزیرالیهشود. ها الیه نشانی میروی نمونه

درجه  70در دمای باید نشانی که همان گالوباکس است 

 20های الیه نشانی شده به مدت . نمونهقرار داشته باشد

شوند. گراد خشک میانتیدرجه س 70دقيقه روی هيتر 

الیه نشانی متيل آمونيوم یدید است. جهت  ،مرحله پنجم

با  را تهيه محلول متيل آمونيوم یدید، متيل آمونيوم یدید

سپس روی همزن ایزوپروپانول خالص مخلوط کرده و -2

ی ایجاد کرم رنگ و شفاف و یکنواختتا محلول داده قرار 

نشانی  الیه به دو روش شانی این مرحله معموالالیه ن .شود

شود در وری انجام میچرخشی و روش الیه نشانی غوطه

پس . وری استفاده شده است. این آزمایش از روش غوطه

که  ،ها درون بشری کوچک، سلول هااز سرد شدن زیرالیه

دقيقه  5آمونيوم یدید است به مدت متيل محلول حاوی

-2سيله به و هاو پس از آن سلول گيرندقرار می

سرب  الیه رنگ زرد. شوندداده می ایزوپروپانول شستشو

دهد. پس از آن ای تيره تغيير رنگ مییدید به رنگ قهوه

 دقيقه 20 گراد به مدتدرجه سانتی 70ها در دمای سلول

. در این مرحله الیه جاذب شوندخشک می روی هيتر

در اینجا برای بررسی تاثير   شود.پروسکایت تشکيل می

های بر عملکرد سلول Znpc دهنده حفرهیه انتقالال

درون ها خورشيدی پروسکایتی، تعدادی از سلول

ر گرفته و تعداد دیگری برای الیه نشانی گالوباکس قرا

Znpc پذیری ها حلفتالوسيانين شوند.انتخاب می

های ضعيفی در محلول های آلی دارند و از طرفی محلول

. از اینرو در شوندپروسکایت می الیهآلی سبب تخریب زیر

این آزمایش از روش الیه نشانی تبخير حرارتی برای 

استفاده شده  Znpcدهنده حفره نشانی الیه انتقالالیه

 Znpcماده آبی رنگ  نانومتری از  65یک الیه  است.

 1.5×10-4توسط دستگاه تبخير حرارتی تحت فشار 

 هاالیهبر روی  هنانومتر بر ثاني 0.1ميلی بار و با آهنگ 

ها، نشاندن یک آخرین مرحله ساخت سلول نشانی شد.الیه

این کار با  ها است.نانومتری طال روی الیه 100تا 60الیه 

حرارتی انجام شده  فاده از دستگاه الیه نشانی تبخيراست

در شابلون بعنوان   Znpcو بدون  Znpcها با . سلولاست

ها کامال فعال سلولی ناحيهگيرند تا ماسک قرار می

 4×3های ما ناحيه فعال برای آزمایش. مشخص باشد

ميلی بار  3.5×10-4طال تحت فشار   .متر مربع استميلی

نشانی ها الیهنانومتر بر ثانيه بر روی نمونه 0.2و با آهنگ 

 شود.می

 

 گیرینتیجه -3

و  1.5Am تحت تابش ولتاژ-های چگالی جریانمنحنی

های برای سلول 2cmmW/(100(توان تابشی 

و بدون  فتالوسيانين روی خورشيدی پروسکایتی با

.  پارامترهای (2گيری شدند )شکلفتالوسيانين روی اندازه

( ، ولتاژ SCJ) فوتوولتائيک سلول شامل جریان اتصال کوتاه

( و بازدهی تبدیل FF، عامل انباشت )(OCVمدار باز )

http://www.opsi.ir/
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ژ استخراج ولتا-های چگالی جریان( از منحنیηتوان )

ماده  UV-visطيف  3شکل  (.1شدند )جدول

بدست نتایج دهد. را نشان می Znpcدهنده حفره انتقال

دهند که ولتاژ نشان می-آمده از نمودارهای چگالی جریان

سکایتی با استفاده از ماده های خورشيدی پروسلول

دهنده حفره بعنوان الیه انتقال  Znpcدهنده حفره انتقال

دهنده های خورشيدی بدون الیه انتقاله با سلولدر مقایس

حفره عملکرد بهتری داشته و بازدهی سلول به دو برابر 

( Znpcهای بدون پایه )سلول هایسلول بازدهی مقدار

 .افزایش یافته است

های خورشيدی پروسکایتی ولتاژ سلول-: نمودار چگالی جریان2شکل

 )آبی رنگ(. Znpcبدون  )سبز رنگ( و Znpcدهنده حفره با انتقال

 

 

های خورشيدی پروسکایتی با : پارامترهای فوتوولتائيک سلول1جدول

Znpc  و بدونZnpc . 

η(%

) 

  

 

FF(%

)   
(mOCV

V) 
(mA/cmSCJ

)2 
Photovolta

ic  

parameters 

  

0.63 29      872 2.125         Without 

Znpc    

1.33 29     900     

            
  4.308           With 

Znpc 

 

  

دهنده حفره ماده انتقال UV-vis: نمودار طيف جذب 3شکل   

Znpc. 
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ساخته شده در اینن کنار در چنندین  پایه هایسلول

آزمایشنگاهی و رطوبنت نوبت آزمایش و تحت شرایط 

و در نتيجنه بنازدهی  اندنسبی متفاوت سناخته شنده

 1.5تنا  0.5دهی از های متفاوتی گزارش شندند. بناز

 درصنند در شننرایط مختلننف گننزارش شنندند. بننازدهی

به صورت ميانگين است و در گزارش شده در این کار 

دهنده حفره بطنور بازدهی سلول با انتقال آزمایشهر 

  متوسط به دو برابر افزایش یافته بود. در حال حاضنر

بازدهی سلول پاینه بنه  ،با کنترل شرایط آزمایشگاهی

درصد و بنازدهی سنلول بنا انتقنال دهننده حفنره  2

Znpc  است رسيده درصد 3.7 به . 
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–ها، شاهد هیسترزیس درنمودار جریان های خورشیدی پروسکایتی و همچنین سهولت ساخت آنبازدهی باالی سلول علیرغم -چکیده 

 هیسترزیس 3PbI3NH3CH که با اضافه کردن سزیم به ساختار پروسکایت نشان داده می شودها هستیم. در این پژوهش ولتاژ این سلول

توان در مورد منشا هیسترزیس در پروسکایت نظر داد، کاهش به اینکه به طور قطعی نمی. با توجه می یابدبه میزان قابل توجهی کاهش 

 نسبت به کاتون ارگانیک Csکوچک بودن شعاع مهاجرت یونی  . بنظر می رسدمورد بررسی قرار می گیردهیسترزیس در ساختار 

 3NH3CH  موجب کاهش هیسترزیس استو بهبود ترازهای تله ای پروسکایت . 

 ، فوتوولتائیک، سزیمپروسکایت هیسترزیس، سلول خورشیدی  -واژه کلید

 

Effect of Cs as an Additive on Hysteresis Reduction in Perovskite Solar Cell 

Nasrin Solhtalab1, Vahid Ahmadi1.*, Bahram Abdollahi Najand1.3 

1 School of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran.  

3 Nanomaterial Research Group, Academic Center for Education, Culture, and Research (ACECR) at TMU, 

Tehran-Iran. 

 

Abstract- Despite the high efficiency of the perovskite solar cells and the ease of their fabrication process, the presence of 

hysteresis is still known as an important challenge of the perovskite solar cells. In this study, it is shown that this undesirable 

phenomenon can be considerably mitigated by adding Cs to the structure of CH3NH3PbI3. Although the exact reason of the 

hysteresis is still unknown, in this work, it is ascribed to the smaller radius of ionic migration of Cs, in comparison to organic 

cations such as CH3NH3 and improving the trap levels of perovskite.  

Keywords: hysteresis, perovskite solar cell, photovoltaic, cesium  

 

 

 

 

 های خورشیدی پروسکایتیبررسی اثر سزیم روی کاهش هیسترزیس سلول
 ، 3،1بهرام عبدالهی نژند ،،*1وحید احمدی ، 1نسرین صلح طلب

 ، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوترایران 1
 جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، گروه تکنولوژی نانوذرات ایران، تهران، 2
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 مقدمه -1

توسط  2009از سال  های خورشیدی پروسکایتیسلول

ها . بازدهی این سلول]1[میاساکا و همکاران معرفی شدند

،  2009% در سال 8/3با پیشرفت چشمگیری که داشته از 

ماده  ].2[ % در حال حاضر رسیده است22 به بیش از

های خورشیدی به دلیل ضریب جذب جاذب نور این سلول

فوذ باالی حامل و حداقل بازترکیب، بسیار باال و طول ن

مورد توجه محققان قرار گرفته است. تاکنون تغییراتی در 

های ساخت ها و روشساختار سلول و مورفولوژی الیه

ها صورت گرفته است. با سلول برای بهبود عملکرد سلول

این حال مشکالت مهمی از جمله پدیده هیسترزیس در 

ها وجود دارد. تفاوت زیادی  سلولولتاژ این -منحنی جریان

ولتاژ سلول های پروسکایتی به دست -بین منحنی جریان

)از حالت اتصال کوتاه به مدار باز(  آمده از اسکن مستقیم

)از حالت مدار باز به اتصال کوتاه( وجود  و اسکن معکوس

شود. اثر سلول گفته می زیسدارد که به آن رفتار هیستر

در سلول های خورشیدی  هیسترزیس مشاهده شده

پروسکایتی مانع بزرگی برای دستیابی به حداکثر بازدهی 

 و عملکرد سلول است.

هیسترزیس به بررسی اثر سزیم در کاهش تحقیق در این 

سلول های خورشیدی پرداخته می شود و نشان داده شده 

است که سزیم با کاهش تله های الکترونی و همچنین 

در هیسترزیس بب کاهش کاهش شعاع مهاجرت یونی س

 سلول های خورشیدی پروسکایت می شود.
 

 روش آزمایش -2

 ساخت افزاره -1-2

به عنوان بستر مورد  FTOشیشه الیه نشانی شده با 

به روش شیمیایی با  FTOاستفاده قرار گرفت. الیه 

الگودهی شد و سپس تحت  HClاستفاده از پودر روی و 

ایع شستشو  و و م  (DI)زدایی شدهالتراسونیک با آب یون

ها خشک شد یک دوپروپانول شستشو شد. وقتی که نمونه

نشانی چرخشی با روش الیه 2TiOکننده حفره الیه سد

که در اتانول حل  ومیتانیت دیزوپروپکسایامحلول اسیدی 

-درجه سانتی 500شده الیه نشانی شد و سپس در دمای 

دقیقه پخت داده شد. نمونه ها را در  30گراد به مدت 

-درجه سانتی 70در دمای  4TiCl  موالرمیلی  40محلول 

کنیم و بعد از آن ور میدقیقه غوطه 30گراد به مدت 

-درجه سانتی 500دقیقه تحت دمای  30دوباره به مدت 

دهیم. به این ترتیب الیه فشرده یکنواختی گراد حرارت می

آید که مانع اتصال کوتاه شدن الکترود طال و به دست می

 شود. می FTOالیه 

 روش الیه نشانی پروسکایت -2-2

-ای، الیهالیه پروسکایت به روش چرخشی تک مرحله

پودر یدید میلی گرم   230نشانی شد که در آن 

میلی گرم پودر متیل آمونیوم  5/79( و 2PbIسرب)

شوند. بعد از حل می DMFحالل  ml 1( در MAIیدید)

در دمای  دقیقه 3الیه نشانی پروسکایت نمونه ها به مدت 

درجه  100دقیقه در دمای  5گراد و درجه سانتی 70

گراد تحت حرارت قرار گرفتند. همچنین برای سانتی

 4/0میلی گرم ) 104بررسی اثر سزیم بر عملکرد سلول، 

( را به محلولی که دقیقا با CsIموالر( پودر سزیم یدید)

باال آماده شده بود، اضافه  MAIو  2PbIهمان مقادیر 

 و روی نیمی دیگر از نمونه ها الیه نشانی کردیم. کردیم

 و طال Spiro-OMeTADالیه نشانی  -3-2

بعد از خنک شدن الیه پروسکایت در دمای اتاق، الیه 

به روش الیه  Spiro-OMeTADانتقال دهنده حفره 

نشانی چرخشی، الیه نشانی شد. در آخر الیه نازک طال به 

ی و با استفاده نانومتر با روش تبخیر حرارت 100ضخامت 

 از ماسک الیه نشانی شد.

 یابی افزارهمشخصه -4-2

ولتاژ از دستگاه شبیه ساز نور -برای مشخصه یابی جریان

خورشید شریف سوالر  استفاده کردیم. همچنین برای 

مطالعه میکروساختار از اسکن میکروسکوپ الکترونی اثر 

( استفاده شد. برای مطالعه نوری الیه  FE-SEMمیدانی) 

استفاده   UV-vis Spectroscopyی پروسکایت از آنالیز ها

 شد. 

 

 نتایج و داده ها -3

ای کنیم ساختار صفحهساختاری که روی آن مطالعه می

 OMeTAD/Au-PSK/SPIRO/2TiO-FTO/c مستقیم 

و همچنین تصویر  الف-1در شکل  است که شماتیک آن

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396همن ب 12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 

 

595 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

برشی عرضی آن در حالتی که پودر سزیم یدید به محلول 

 آمده است. ب-1فه کردیم، در شکل اضا

  

  )الف(

 
Au

HTM

ETM

FTO

AuPerovskite

 

 

  )ب(

 

 ایبا ساختار صفحه یدیسلول خورش کیشمات )الف(: 1شکل 

 افزاره یبرش عرض ریتصو . )ب(میمستق

 

 ولتاژ-هیسترزیس جریان -1-3

مشاهده می شود، با افزودن  2همانطور که در شکل 

ابد. ی توجهی کاهش می سزیم، هیسترزیس به میزان قابل

در  زیسستریه نشاءم حیتوض یبرا یمتعدد نظریات

ه جریان خازنی که ب :از جمله شده است ارائه پروسکایت

-دلیل  تجمع بار در سطح تماس دو الیه به وجود می

-صها در نق،  به دام افتادن و آزاد شدن الکترون]3[آید

درون ها ، مهاجرت یون]4[ هایی که در الیه فعال است

و پالریزاسیون فروالکتریک ماده  ]5[ الیه پروسکایت

 .]6[پروسکایت

با وجود مطالعات زیادی که روی هسیترزیس صورت 

توان با گرفته همچنان در مورد منشا این پدیده نمی

ها و این امکان وجود دارد که کاتیون قطعیت سخن گفت.

 شبکه کریستالی آزادانه درهای ها از طریق نقصآنیون

به صورت  3MAPbIحرکت کنند. تحت ولتاژ مستقیم 

های انتقال تجمع بارهای مثبت و منفی در نزدیکی الیه

های شود. تجمع یونی الکترون و حفره قطبیده میدهنده

دهد مهاجرت کرده در فصل مشترک، پالریته را تغییر می

ین تغییرات با اعمال ولتاژ در اسکن، باعث ایجاد و ادامه ا

شود. از ولتاژ می-رفتار هیسترزیس در منحنی جریان

آنجایی که با افزودن سزیم به ساختار هیسترزیس کاهش 

توان چنین تعبیر کرد که مهاجرت پیدا کرده است می

یونی در این ساختار نسبت به ساختاری که در آن فقط 

 3MAPbIکاهش یافته است که دلیل آن  شده، استفاده

نسبت به  Csتر بودن شعاع مهاجرت یونی تواند کوچکمی

 کاتیون آلی باشد.

  )الف(
 

MAPbI3

PCE= 3.46%

FF=50%

 

 

  )ب(
 

MAPbI3+0.4M CsI
PCE= 5.71%
FF=68%

 

 

  )ب( بدون سزیم ره در حالت )الف( ولتاژ افزا-انینمودار جر: 2شکل 

 .با سزیم

 FFتفاوت در  هیسترزیس باعث تفاوت چشمگیر در مقدار 

شود. با افزایش سزیم بازده و ضریب می  PCEو 
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 ابد.ی پرشوندگی نیز بهبود می

 افت ولتاژ مدار باز -2-3

هیسترزیس با تواند ارتباط دقیق مدار باز می افت ولتاژ

-شود، حاملداشته باشد. وقتی که منبع نور خاموش می

های باری که در حین نوردهی در الیه پروسکایت تولید 

 . شوندشوند و باعث افت  فوتوولتاژ میمی شدند، بازترکیب

افت ولتاژ مدار باز در حالتی که سزیم در ساختار است با 

مقایسه شده است. در حالت  3حالت بدون سزیم در شکل 

بدون سزیم ولتاژ به کندی کاهش میابد که دلیل آن  

روسکایت ای الیه پبارهای به دام افتاده درون ترازهای تله

است. با اضافه کردن سزیم به الیه جاذب پروسکایتی افت 

توان بیشتر ولتاژ سریع تر اتفاق افتاد که دلیل آن را می

های بار دانست. در شدن میزان بازترکیب مستقیم حامل

ای را کاهش داد که این تاثیر واقع سزیم ترازهای تله

 مستقیم روی کاهش هیسترزیس دارد.

 
در ساختار  میکه سز یافت ولتاژ مدار باز در حالت سهیمقا :3شکل 

 .ستیدر ساختار ن میکه سز یاست با حالت

 منحنی جذب -3-3

های باالتر لبه جذب در حضور سزیم به سمت انرژی

کند که به معنی افزایش ناچیز گاف انرژی شیفت پیدا می

 است. 

 

ات جذب بر حسب طول موج در دو حالت با سزیم و : تغییر4شکل 

 بدون سزیم

 گیرینتیجه -4

ولتاژ و همچنین -در این پژوهش با مقایسه نمودار جریان

نمودار افت ولتاژ مدار باز  سلول ساخته شده بر پایه 

 3MAPbI   موالر سزیم  0.4در حالت خاص و حالتی که

یس یدید به آن اضافه شد، اثر سزیم بر کاهش هیسترز

مشاهده شد. که این اثر با کوچک بودن شعاع مهاجرت 

ای و همچنین نقش سزیم در کاهش ترازهای تله Csیونی 

 توجیه شد.
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 دیتول ی. براشودیم نییدر آب تع ستوریا یگرداب واداشته یهیرو ،یطرح تناوب یِسنجبا استفاده از روش بازتابدر این کار  –چکیده 

 الیس انیربرابر باشد، ج یو خروج یورود یه شده است. اگر دبو ساخت یقابل کنترل طراح یو خروج یورود یبا دب یمخزن یگرداب نیچن

ر مرکز دمخزن به شکل یک استوانه قایم است که دریچه  خواهد شد.  ستوریا یگرداب واداشته شکلبه  یخروج یچهیدر حول محور در

ر گیرد و دمل گرداب قرار میتهیه شده است در یک سمت ظرف آب شا با گام مشخصکه  ینوسیس یتورآن تعبیه شده است. طرح یک 

توری را  رِیتصوشود و یک عدد دوربین طرح توری بازتابیده می گردابسطح روی از  شود.طرف مقابل دستگاه تصویربرداری قرار داده می

 تبدیلاز  هثبت شد ریتصاو لیتحل ی. براکندثبت می در دو وضعیت حضور و در غیاب گرداب وقتی که سطح آب کامالً آرام و مسطح است

گرداب  های ثبت شده در دو وضعیت نبودن گرداب و حضور گرداب، رویهشود. با تفاضل نقش فاز طرحمیاستفاده آن ل یتحلو  هیفور

 الیس کیاز  یناش یهاچرخان و گرداب یاهچالهیس کی دادیحاکم بر افق رو یاضیبا توجه به شباهت معادالت ر شود.تعیین می

 است. تیحائز اهم یگرداب نیچن یهیرو نییتع ،یکیکالس

 هیفورتبدیل  ،یطرح تناوب یسنجگرداب، بازتاب ،ینگارهیرو -کليد واژه

 

Forced and stationary water vortex surface profilometry using fringe 

reflectometry 

Malihe Sardivand Chegini1, Saifollah Rasouli1, 2, and Joseph J. Niemela 3  

1-Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan 45137-66731, Iran 

2-Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan 45137-66731, Iran 

3-The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy 

Abstract- In this research, we use fringe reflectometry method in the determination of water surface profile when a forced and 

stationary vortex is formed into a water vessel having equal input and output debits. In the experiment, we get two images 

from a sinusoidal grating after reflecting from the water surface at two cases, when water is static and its surface is flat and 

when a water vortex is created into the water and its surface gets a non-flat profile. We use Fourier analysis technique for 

analyzing the recorded images of the grating in both states of the water surface. From that, profile of the water surface in the 

presence of vortex is determined. For creating a forced and stationary vortex into the water vessel, a specific reservoir 

preparing controllable input and output debits has been designed and constructed. For the case, the input and output debits are 

equal, the fluid flow becomes as a forced stationary vortex. In spite of numerous applications of the proposed method, since 

mathematics of the vortex caused by a classical fluid is similar to those of a black hole horizon, our results may be considered 

in this area. 

Keywords: Topography, Vortex, Reflectometry, Fourier transform 
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 مقدمه -1

 ای ینگارهیرا رو اءياش یخارج یهیشکل رو نييتع

از موضوعات  یکی ینگارهیامروزه رو. ندیگویم یتوپوگراف

، یصنعت ونياتوماس ت،يفيدر کنترل ک تيپراهم

 قيو تطب ونيبراسيسطوح، کال یهینما یريگاندازه

اجسام  یسه بعد یربرداریو تصو انسان یآناتوم یمطالعه

 ،]2[ی بطرسطح چون  یاز سطوح ثابت نتاکنو ].1[است

 نگاری شده است.رویه] ٤[ی کروی هنیو آ] 3[تخت  ینهیآ

بلکه  ستين ستایتنها منحصر به سطوح ا هایريگاندازه نیا

 نیمناسب، ا یهاتمیبا استفاده از الگور توانیم

 زين االتياز جمله س ایپو ستميس یبر رو هایريگاندازه

چون هم ایدر سطوح پو. از آنجایی که  ]5و6 [رديصورت بگ

و رونده بودن  تيشفاف ليبه دل االتيس یسطوح برخ

و  بيکردن ش دايسطح، پ یانهیبازتاب آ نيچنهم ال،يس

 یبه ساختار سه بعد یابيدست جهيارتفاع سطح و در نت

مورد  االتياز س ینگارهیاست، رو یکار دشوار اليسطح س

 توجه قرار گرفته است.

سنجی و تداخل های مختلفی مانندنگاری از روشهدر روی

در این کار به دليل  ].٧-۸ [دشوتکنيک ماره استفاده می

چيدمان آزمایشگاهی ساده، ارزان بودن ابزار آالت مورد 

چنين دقت ميکرومتری از روش بازتاب طرح استفاده و هم

 ایم.گيری فاز استفاده کردهتناوبی یا انحراف اندازه

 رسازیتصو ستميتوسط س یطرح تناوب ریروش، تصو نیدر ا

ساز از سطح   ریتصو یهاکهیکه بار شودیثبت م یبه نحو

سطح،  بيش رييبا تغ باشند. افتهیمورد مطالعه، انعکاس 

با توجه به آن  توانیکه م کندیم رييتغ زين زهایفر یالگو

صورت که  نیکرد. به ا دايپ کسليسطح را در هر پ بيش

سپس  کند،یکرده را ثبت م رييتغ یزهایفر ریوتص نيدورب

بر  یروش مبتن ،فاز رييچون  تغ یمتداول یهابا روش

ثبت  ریتصاو هیفور لیو تبد زیفر یابیرد ایماره  یپربند

سطح با دقت و  یهینما تی. در نهاشوندیم ليشده تحل

از  یبردار ریسرعت باال در تصو نيچنباال، هم تيحساس

دقت و   ليبه دلدر این کار  .گرددیسطح استخراج م

اجسام،  یرو زینقش فر راتييباال نسبت به تغ تيحساس

سطوح اجسام،  یو بلند یپست نيب زیتما ییتوانا نيچنهم

برای تحليل فریزهای ثبت شده از سطح، از روش تحليل 

 فوریه استفاده کرده ایم.

این پژوهش به ما در شناخت توپولوژی گرداب کمک 

بر معادالت حاکم  نکهیتوجه با ا باچنين مکند. همی

 اهچالهيس یدادهایافق رو یاضیگرداب به معادالت ر

از اهميت باالیی برخوردار مسأله  نی، ا]٩[است کینزد

 است.

 مبانی ریاضی -2

 ییجاپژوهش بر حسب جابه نیدر ا ینگارهیساس کار روا

نسبت به  یدر دو حالت آب ساکن و گرداب زهایفر ریتصو

. کندیتخت عمل م ینهیاست. آب ساکن مانند آ رگیکدی

باشد، شکل  یانحنا و گرداب یکه سطح دارا یدر حالت

که  میريگیدر نظر م یتخت یهانهیسطح را متشکل از آ

 αی هیزاو ینسبت به افق به اندازه هانهین آیاز ا کیهر 

در هر نقطه از سطح که پرتو  نکهی. با فرض ااست دهيچرخ

 α زانيآن نقطه برخورد کرده، سطح به م به یفرود

دانيم برای می .ميکنیباشد مسئله را حل م دهيچرخ

در اینجا برای  است.تشکيل تصویر حداقل دو پرتو نياز 

 به θی هیکه با زاو میريگیرا در نظر م یپرتوسادگی 

 سطح آب برخورد کرده است. 

و به  دهيابت θ هیبا زاو هي. پرتو اولدیريرا در نظر بگ 1 شکل

با سطح افق فاصله دارد.  یتور یمحل تالق تا Lی اندازه

 جاجابه LΔ زانيبه مگرفته گرداب شکل  وقتی هیپرتو ثانو

 یفاصله Xgشکل منظور از  نیاست. در ا دهيچرخ α2 و

 برابر n مخزن و یبا سطح افق تا ابتدا یتور ینقطه تالق

به  یاست که پرتو فرود یااول مخزن تا نقطه یبا فاصله

 β یهیبا سطح افق زاو یتور نکهیاست. ضمن ا دهيآنجا تاب

 .دهدیم ليتشک را

 

 .یافق یزهایفر حالت در مسئله بر حاکم یهندسه از ییشما. 1شکل 

را از  αتوانيم می  OPRو  OMNبا توجه به دو  مثلث 

 دست آوریم:بهی زیر رابطه

)١(  

 
1

sin1 sin
tan

2 X cos X cosg g

L L L

L L n L n
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شده  لينور تشک یکنندهبازتاب یهاهیسطح آب از آرا

 نیساز با کوچکتر ریتصو ستمياز س کسليپ است. هر

. لذا بر سطح آب متناظر است صيعنصر قابل تشخ

تغييرات ارتفاع سطح آب در حضور گرداب را با توجه به 

 دست آورد.به )٢(یهتوان از رابطمی 2شکل 

 

 .αیاندازه به شکل یگرداب سطح از عنصر هر رييتغ. 2شکل

   (٢)        
1 1

tan
i i

i j j

j j

H h x
 

    

درجه بچرخانيم یعنی خطوط  90ی اگر توری را به اندازه

توان  توری از حالت افقی به حالت قائم در بياید آنگاه می

α دست آورد:ی زیر بهرا از رابطه 

(3         )1 X
0.5 tan

L

OZ
     
     

  
 

 بخش تجربی -3

 یگرداب واداشته ایجادمسأله این  بردشيگام اول در پ

شکل با  ليمخزن مستط کیمنظور از  نیبد .است ستوریا

در بخش  یخروج کیو  یکنار یهاوارهیدر د یدو ورود

 .(3)شکل  شد استفاده یتحتان

 

 .ليد گرداب واداشته ایستوراستفاده شده برای تومخزن . 3شکل 

 (Ns980, 35W, Qmax:2000 L/H) پمپ کیآب توسط 

سپس آب پمپاژ شده،  شود.میمخزن پمپاژ  یهایورود هب

 ظرف یکه در بخش تحتان اییخروج یدهانه قیطر از

. مخزن مذکور از نظر گرددیخارج متعبيه شده است، 

قطر  نيچنهم ،یو خروج یورود یابعاد، ارتفاع آب، دب

 تشده که حرک یطراح یطور تشانيو موقع هاچهیدر

 نماید. ديتول یداریپا یگرداب

به منظور تعيين رویه گرداب توليد شده، از یک توری 

برای فریزهای خط در سانتيمتر  7/2تعداد سينوسی با 

که در برای فریزهای افقی خط در سانتيمتر  ٤/1 قائم و

طح قرار داده شده بود استفاده یک سمت مخزن و باالی س

(. این توری صفحه نمایشگر یک کامپيوتر 3گردید )شکل 

است که تصویر توری بر روی آن نقش بسته است که هم 

نماید. در سمت مقابل زمان نقش منبع نوری را نيز ایفا می

( برای ثبت Canon 1100Dبرداری )یک دوربين عکس

دو  ب، تعبيه گردید.تصویر توریِ تشکيل شده بر روی گردا

 ٤تصویر از سطح آب در غياب و حضور گرداب مانند شکل 

ب مانند آینه تخت آکنيم.در غياب گرداب سطح ثبت می

اندازه کند، لذا خطوط توری در تصویر صاف و همعمل می

هستند. در حضور گرداب با توجه به انحنای موجود در 

در ، تصویر سمت راست توری ی داخلی گردابجداره

ی راست ی چپ و تصویر سمت چپ توری در جدارهجداره

شود که در چنين مشاهده میگردد. همتشکيل می

 گردند.های گرداب خطوط توری دچار انحنا میکناره

 

 

  سطح آب. ازثبت شده  یزهایفر یالگو. ٤شکل

 تحلیل داده -4

 ازيارتفاع سطح گردابه ن راتييو تغ بيش نييبه منظور تع

 پس از انعکاس از  شدهثبت  یزهایفرتصویر  ليبه تحل

کد  کیثبت شده از  ریتصاو ليتحلبرای . میسطح آب دار

نوشته  هیفور ليتحل هیبر پا و MATLAB افزارکه در نرم

در یک سطر دلخواه از تصویر مرجع . میشد، استفاده کرد

در  توزیع فاز استفاده از روش فوریه،گيریم و با نظر می

سپس  م.کنيرا استخراج می راستای فریزها امتداد عمود بر

آوریم. توزیع فاز دست میبهرا گرداب ناشی از توزیع فاز 

سطح آب گردابی شکل پس از  سطح آب ساکن و
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 .خواهد شد ٥سازی مطابق با شکل پيوسته

 

 .ب( در حضور گردابو  ابيالف( در غ یتور نقش فاز عیتوز .5شکل 

ز رویه گرداب، توزیع فاز برای محاسبه فاز خالص ناشی ا

را از یکدیگر کم نقش توری در حضور و غياب گرداب 

 (.6)شکل  کنيممی

 
 .یتور نقش ریتصو ییجابجا از یناش فاز عیتوز  یهینما. 6شکل 

 

ب آتوان تغيير ارتفاع سطح می (3)و  (2) با توجه به روابط

 دست آورد.به ٧را در حضور گرداب مطابق شکل 

ی گرداب را برای توان رویهاین تحليل میبا توجه به 

 نمایش داد. 8فریزهای افقی در توری مطابق شکل 

 

 .ستوریا یواداشته گرداب یهیرو. ٧شکل 

 

 .. رویه گرداب واداشته ایستور8ل شک

 گیرینتیجه -5

ی ایستور را با گرداب واداشته یاین پژوهش رویه  در

به کردیم. این روش  استفاده از بازتاب طرح تناوبی استفاده

دليل چينش آزمایشگاهی ساده و کم هزینه، عدم نياز به 

است.  مناسبیواسنجی و وسایل اپتيکی پيچيده، روش 

-یطرح تناوب یهیفور لیاز تبد برای تحليل تصاویر

که از حساسيت باالتری نسبت به سایر  (FTP) سنجسطح

 ليبه دل ها برخوردار است، استفاده کردیم.روش

 چالهاهيس دادیحاکم بر افق رو یاضیمعادالت ر یهاهتشبا

مسئله  نیا یکيکالس الياز س یناش یهاچرخان و گردابه

 . استبرخوردار  ییباال تياز اهم
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اپتیک پلیمزی تز ريی -تزای ساخت یک مذيالتًر مًجثزی الکتزي تکار رفتٍ َای َستٍ ي پًضصدر ایه مقالٍ ضخامت الیٍ -چکیذٌ 

اس ريش اوتطار پزتً  معزفی ضذٌ مذيالتًر ایه مختلفساسی پارامتزَای تزای ضثیٍ ساسی ضذٌ است.سیزالیٍ سیلیکًن طزاحی ي ضثیٍ

(BPM) .َای پًضص تاالیی ي پاییىی ضخامت کافی الیٍ ،ضخامت مىاسة الیٍ َستٍ تزای ساخته مًجثز در عمق فیلم استفادٌ ضذٌ است

ی مذيالسیًن محاسثٍ ي اس طزفی افشایص تاسدَضزیة ضکست تاالی سیزالیٍ  ،تزای کاَص تلفات واضی اس جذب وًر تًسط الکتزيد فلشی

 %10کمتز اس   ،TMواوًمتز ي قطثص  980مًج يیج وًر لیشر تا طًلشضذٌ است کٍ تٍ اسای ت هیتعیی ا گًوٍ تٍضذٌ است. ضخامت الیٍ پًضص 

َستٍ تا واوًمتز، الیٍ  400تٍ ضخامت   SiO2لیکًن پًضاوذٌ ضذٌ تا َای پًضص تزسذ. تزای سیزالیٍ سیدامىٍ مًد اصلی مًجثز تٍ الیٍ

 5/1ي  1َای تٍ تزتیة ي ضخامت 51/1تیه دي الیٍ پًضص سیز ي ري تٍ ضزیة ضکست متز میکزي 3ي ضخامت  63/1ضزیة ضکست 

 طزاحی ضذٌ است.  متزمیکزي

 اپتیک -مذيالتًر، مًجثز، ضزیة ضکست، الکتزي -کلیذ ياصٌ

Design and simulation of Core and Cladding Layers for Polymeric Electro-

Optic Modulator  
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2
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Abstract- In this paper the thickness of core and cladding layers to fabricate a polymer Electro-Optic waveguide modulator is 

designed and simulated. To simulate the various parameters of this introduced modulator the beam propagation method 

(BPM) is used. The enough thickness of the core layer is chosen to fabricate the waveguide in depth of the film. The 

thickness of top and bottom cladding layers is adjusted to reduce the optical loss arising from absorption loss in the metal 

electrode and the high refractive index of the substrate. By this adjustment the modulation efficiency will be increased. The 

cladding layers thickness is defined as coupling 980nm laser light with TM polarization into the waveguide that about 10 

percent of the peak value of the evanescent field of the fundamental mode extends into cladding layers. A Si substrate coated 

with SiO2 in a thickness of 400nm is used. For a core layer with refractive index of 1.63 and thickness of 3m, the thickness 

of bottom and top cladding layers with refractive index of 1.51 are designed to be 1m and 1.5m respectively.   

Keywords: modulator, waveguide, refractive index, electro-optic 
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 مقذمٍ -1

هذارّای هدتوغ ًَری در توام عطَح تىٌَلَصی ًَری  

پزداسػ  ،هذٍالتَرّای ًَرییضُ در هخاتزات ًَری، ٍ تِ

هذالتَر . [2, 1]تصَیز ٍ حغگزّای ًَری وارتزد دارًذ

ػٌصز اصلی یه فزعتٌذُ ًَری  ػٌَاى  تِاپتیه -الىتزٍ

ّای الىتزیىی تِ ًَری تزای اًتمال لاتلیت تثذیل عیگٌال

تا  .[3]ّای هخاتزات ًَری عزیغ  را دارداس طزیك ؽثىِ

ّا در همایغِ تا پلیوزتاالی اپتیه -ىتزٍضزیة التَخِ تِ 

، ایي ّای غیزخطیوزیغتالاپتیه -تیؾیٌِ ضزیة الىتزٍ

هٌاعة اپتیه  -ادٍات الىتزٍاعتفادُ در تزای  هَاد

الىتزیه ون، ثاتت دی هَاد پلیوزی. [4]ّغتٌذ. 

ٍ عاخت عادُ ٍ  عزیغ پاعخ الىتزًٍیىی ،پاؽٌذگی ون

 . [7-5]دارًذ ّشیٌِ ون

تغتز  آهادُ عاسی، هذٍالتَریه ًىتِ هْن لثل اس عاختي 

ایي تغتز  اعت. هَثز هٌاعة تزای ایداد ؽزایط هَخثزی

ؽاهل یه الیِ ّغتِ تا ضزیة ؽىغت تاالتز اس الیِ 

آى طَری تٌظین ؽَد وِ  پَؽؼ اعت وِ تایذ ضخاهت

 َدتؼذاد هَدّای تشٍیح ؽذُ در آى حذاوثز دٍ یا عِ ه

ّای پَؽؼ تز رٍی دٍ ضخاهت الیِاس طزفی . [8]تاؽذ

ٍلتاص هذٍالعیَى ٍ تلفات ًَری هاًٌذ وویت هْن هذٍالتَر 

-یز هیتأث لشی ٍ سیزالیِخذب در الىتزٍد فًاؽی اس 

ؽَد پَؽؼ سیز اعتفادُ هی ػٌَاى تِای وِ الیِ. [9]گذارد

الیِ چغثٌذگی افشایؼ در ّغتِ ٍ  تَاى پزتَ ظحث در

تز رٍی سیزالیِ ًمؼ دارد. در ضوي چَى تز رٍی  یپلیوز

 ؽَد، الیِ پَؽؼ تاالًؾاًی هیعطح فیلن  الىتزٍد الیِ

هَد اًتؾاری ًَر داؽتِ تاؽذ وِ  تایذ تِ حذ وافی ضخاهت

لطغ  ٍ اتالفی افشایؼ تَاى وِ هٌدز تِ عذًزالىتزٍدّا  تِ

 تِ حذی ذي الیِ تاییاّوچٌیي . هَخثز ؽَدد اًتؾاری َه

در سیز آى هؾاّذُ پزتَ هَخثزی حالت ًاسن تاؽذ وِ 

وِ  ییاسآًدا ؽَد ٍ هاًغ اس ّذایت ًَر در الیِ ّغتِ ًؾَد.

هتز طَل ًذارًذ،  یعاًتتیؾتز اس چٌذ  هؼوَالًهَخثزّا 

% 20  هتاثز اساعت وِ  dB/cm1 تلفات لثَل لاتلهمذار 

 .[10]طَل هَخثز اعت یهتز یعاًت 1تلفات در هحذٍدُ 

رٍػ تا اعتفادُ اس ضخاهت الیِ پَؽؼ  همالِر ایي د

تؼزیف  یا گًَِ تِ (BPM) اًتؾارپزتَ تزای هَخثز دٍ تؼذی

داهٌِ هیذاى هیزاؽًَذُ اس  تیؾیٌِ %10وِ ووتز اس ؽذُ 

 ّای پَؽؼ تزعذ. هَد اصلی هَخثز تِ الیِ

 پلیمزیساختار مًجثز ي مطخصات مًاد  -2

اعتفادُ عاختار فیلن پلیوزی چٌذالیِ تزای  (1ؽىل )در 

دّذ. را ًؾاى هیاپتیه هَخثزی  -هذٍالتَر الىتزٍدر 

ؽاهل عاختار  ّواًطَر وِ در ؽىل ًؾاى دادُ ؽذُ اعت

سیزالیِ تز رٍی اعت وِ دٍ الیِ پَؽؼ  ٍیه الیِ ّغتِ 

هادُ الیِ ؽًَذ. ًؾاًذُ هیSiO2 عیلیىَى پَؽاًذُ ؽذُ تا 

 صَرت تِ Disperse Red1 (DR1) ٍآس وزٍهَفَرّغتِ 

هحلَل سًی در درصذ ٍ 10 هْواى/ هیشتاى تا غلظت

-Poly (pyromellitic dianhydride-co-4, 4′ پلیوزی

oxydianiline), amic acid solution (PAM)  هی، حل-

دارای ضزیة ًاًَهتز  980در طَل هَج  پلیوزایي . َدؽ

تَخِ تِ ضزیة ؽىغت پلیوز الیِ  اعت. تا 63/1ؽىغت 

ّغتِ تزای اًتخاب الیِ پَؽؼ تایذ هَادی وِ دارای 

. تزای اعتفادُ ؽَدّغتٌذ  63/1ضزیة ؽىغت ووتز اس 

-هی PAM  ٍ(PVA) Polyvinyl Alcoholالیِ پَؽؼ اس 

تِ تزتیة ًاًَهتز  980 هَج طَلر تَاى اعتفادُ وزد وِ د

 ّغتٌذ.  614/1ٍ  514/1دارای ضزیة ؽىغت 

اکسیذ سیلیکًن
(SiO2)

الیٍ َستٍ 

الیٍ پًضص ري

Siسیز پایٍ 

 الیٍ پًضص سیز
مًجثزی  

 الکتزيد فلشی

 
 . تزای عاخت هَخثز ؽذُِ یتْپلیوزی چٌذالیِ  لنیعاختار ف: 1ؽىل 

 ساسی وتایج ضثیٍ -3

وِ  فزض ؽذُ هتزهیىزٍ 3حذٍد ضخاهت الیِ ّغتِ 

. تاؽذهیهَد  3تؾار آى حذاوثز تؼذاد هَدّای لاتل اً

تا افشایؼ اختالف ضزیة ؽذى ًَر در الیِ ّغتِ  طهحثَ

یاتذ. تا پَؽؼ افشایؼ هی ّغتِ ٍّای الیِؽىغت 

-ّای پَؽؼ هیدر الیِ ّغتِ، الیِ توزوش پزتَافشایؼ 

تز اًتخاب ؽًَذ وِ هٌدز تِ واّؼ ضخاهت تَاًٌذ ًاسن

ِ وِ در ایي ًچآؽَد. اها ول لطؼِ ٍ ٍلتاص هذٍالعیَى هی

همالِ تزای طزاحی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت تز اعاط هَاد 

تِ  ،ضخاهت الیِ پَؽؼ سیزاعت.  دعتزط پلیوزی در

دلیل خذب ًَر تَعط ضزیة ؽىغت تاالی عیلیىَى 

 هَج طَلدر (n-type Si) اعت. عیلیىَى حائش اّویت

دارد. تزای  0005/0j+5/3ضزیة ؽىغت  ًاًَهتز 980

تز رٍی سیزالیِ عیلیىَى پَؽاًذُ لیوزی پّای تْیِ فیلن

الیِ پَؽؼ( اتتذا حالتی فزض ؽذ  ػٌَاى تِ) SiO2ؽذُ تا 
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الیِ ًؾاًی  SiO2یواً تز رٍی هغتموِ فیلن پلیوزی ّغتِ 

ؽَد. تٌاتزایي یه هَخثز عِ الیِ ؽاهل 

Si/SiO2/Polymer ًاًَهتز 980طزاحی ٍ تشٍیح ًَر لیشر 

ایي  تزرعی ؽذ. در SiO2ّای هتفاٍت تِ اسای ضخاهت

تزای ایٌىِ  .اعت SiO2 ،45/1ضزیة ؽىغت  هَج طَل

دعت آهذُ فمط ًاؽی اس الىتزٍد فلشی تلفات اًتؾاری تِ

ّای ّغتِ ٍ عاسی فزض ؽذُ وِ الیِتاؽذ در هذل

 دعتّای تِتا تَخِ تِ دادُ پَؽؼ تذٍى تلفات تاؽٌذ.

 5/1   ضخاهت dB/cm1/0تلفات اًتؾاری تِ اسای  ُآهذ

 400ضخاهت فزض تا  هذ.آدعت تِ SiO2تزای  هتزیىزٍه

تَاى  %40فمط وِ در ایي ضخاهت  SiO2ًاًَهتزی الیِ 

ر تِ اًتْای هَخثز خَاّذ رعیذ. تزای واّؼ ٍرٍدی لیش

تَعط عیلیىَى ٍ ّوچٌیي تزای  خذب هَد ًَر هیزاؽًَذُ

چغثٌذگی تْتز الیِ ّغتِ تِ سیزالیِ السم اعت یه الیِ 

تَخِ تِ ضزیة  اتًؾاًذُ ؽَد.  SiO2پلیوزی تز رٍی 

الیِ تزای  PAM  ٍPVAؽىغت الیِ ّغتِ، ّز دٍ هادُ 

ّای پلیوزی ضخاهت الیِ اتتذا تاؽٌذ.پَؽؼ هٌاعة هی

-پَؽؼ سیز تا ووتزیي تلفات هحاعثِ ؽذ ٍ پظ اس تِ

ضخاهت تْیٌِ الیِ پَؽؼ سیز، الیِ پَؽؼ  دعت آهذى

عاسی ؽذُ رٍی ّغتِ ٍ دلیما سیز الىتزٍد فلشی ؽثیِ

ای ّاعت. درصذ تَاى ًَر خزٍخی تِ اسای ضخاهت

ّای پَؽؼ سیز تزای سیزالیِ عیلیىَى در هتفاٍت الیِ

 ( خالصِ ؽذُ اعت. 2خذٍل )
 

 چٌذالیِ ضخاهت الیِ پَؽؼ سیز ٍ تَاى ًَر خزٍخی هَخثز: 2خذٍل

 .هتزعاًتی 1تِ طَل 
 

 ًَع هادُ

ضخاهت 

الیِ پَؽؼ 

 یزیيس

(m) 

 درصذ تَاى 

 ًَر خزٍخی

 تِ ًَر ٍرٍدی
(%) 

SiO2(400nm)/PAM(n=1.61)/ 

Polymer (3m)n=1.63 

5/0  82 

1 87 

5/1 90 

2 91 

5/2 93 

3 95 

SiO2(400nm)/PVA(n=1.51)/ 

Polymer (3m)n=1.63 

0 75 

5/0 98 

1 5/99 

 

 

% 95( تِ اسای 2ُ در خذٍل )دعت آهذتا تَخِ تِ ًتایح تِ

تزای  هتزهیىزٍ 3 تاسدّی تَاى ًَر خزٍخی ضخاهت

PAM تَاى ًَر  %99تِ اسای  هتزهیىزٍ 1ٍ ضخاهت حذالل

تا تَخِ تِ . دعت آهذُ اعتتِ  PVAتشٍیح ؽذُ تزای 

ّغتِ ٍ  ّایالیِ اختالف ضزیة ؽىغت ًِتایح ّزچ

 واّؼ هی تَاًذپَؽؼ تیؾتز تاؽذ ضخاهت الیِ پَؽؼ 

سیز، تا ثاتت در پَؽؼ پظ اس هحاعثِ ضخاهت الیِ  یاتذ.

 ًظز گزفتي ایي ضخاهت تِ تزرعی ضخاهت الیِ پَؽؼ

ًَر ٍرٍدی تِ  %10ووتز اس خذب تِ اسای تلفات  رٍ

( 3) در خذٍلًتایح آى پزداختِ ؽذُ وِ الىتزٍد فلشی 

 خالصِ ؽذُ اعت. 

ضخاهت الیِ پَؽؼ رٍی الیِ ّغتِ ٍ تَاى ًَر خزٍخی : 3خذٍل

 .هتزعاًتی 1تَاى ًَر خزٍخی هَخثز چٌذالیِ تِ طَل هَخثز تِ 
 

 ًَع هادُ

ضخاهت 

الیِ 

پَؽؼ 

 رٍ
(m) 

 درصذ تَاى

 ًَر خزٍخی

ًَر  ِت

 رٍدیٍ
(%) 

Sio2(400nm)/PAM(3m)n=1.61/ 

Polymer(3m)n=1.63/ 

PVA(n=1.51)/Al(100nm) 

5/0  85 

1 88 

5/1 94 

2 95 

Sio2(400nm)/PVA(1m) 

n=1.51/ 

Polymer (3m) n=1.63/ 

PVA(n=1.51)/Al(100nm) 

0 48 

5/0 86 

1 98 

5/1 7/99 

 

ای اػوال ٍلتاص هذٍالعیَى ًؾاًی ؽذُ تزالىتزٍد فلشی الیِ

اعت.  3/9j+43/1آلَهیٌیَم تا ضزیة ؽىغت هختلط 

همذار هداسی ضزیة ؽىغت ٍاتغتِ تِ ضزیة خذب در 

cmهزتثِ  
ّز  هیزایّای اعت وِ تِ عزػت هیذاى 1106-

ؽذُ تا تَخِ تِ ًتایح حاصل دّذ.هَد ًَری را واّؼ هی

ى الىتزٍد ًاًَهتز آلَهیٌیَم تِ ػٌَا 100تِ اسای ضخاهت 

ٍخَد ًذاؽتِ رٍ ّیچ الیِ پَؽؼ  وِ یصَرتدر فلشی، 

 ى ٍرٍدی خذب الىتزٍد خَاّذ ؽذ.% تَا50تاؽذ تیؼ اس

وِ دارای ضزیة ؽىغت  PVAتزای الیِ پَؽؼ رٍ اس 

ووتزی اعت اعتفادُ ؽذُ وِ تلفات واّؼ یاتذ. 

 هتزهیىزٍ 3 تِ ضخاهت  PAM،وِ الیِ پَؽؼ سیز یرحالد

تِ ػٌَاى الیِ پَؽؼ رٍ،  PVA هتزیىزٍه 2تاؽذ تِ اسای 

 تِ ػٌَاى الیِ PVAتا داؽتي . آیذدعت هیِت% 5تلفات 
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تزای الیِ پَؽؼ رٍ ٍ  هتزهیىزٍ 5/1 سیز، ضخاهتپَؽؼ 

عاسی دعت آهذُ اعت. ًتایح ؽثیِ% ت5ِتلفات ووتز اس 

تز اس یه الیِ پَؽؾی هٌاعة PVAدّذ وِ الیِ ًؾاى هی

PAM  ّای اًدام ؽذُعاسیتِ ؽثیِ تا تَخِاعت. سیزا 

تزای . تٌاتزایي اعت آهذُدعت ضخاهت ٍ تلفات ووتز تِ

پَؽؼ ٍ ّغتِ تا  ّایسیزالیِ عیلیىَى تْتزیي ًَع الیِ

تلفات تزای عاخت هَخثز چٌذ الیِ اًتخاب ؽذُ ووتزیي 

ًاًَهتز  980تصَیز هَخثز چٌذالیِ ٍ تَاى ًَر لیشر  اعت.

ؽذُ در راعتای طَلی هَخثز تا ووتزیي تلفات  هٌتؾز

 ( ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. 2اًتؾاری در ؽىل )

 

 

الیِ  5ًاًَهتز در هَخثز  980الف( اًتؾار ًَر لیشر  :2ؽىل

(Si/Sio2/PVA/EO-Polymer/PVA/Al)  الیِ. هتزعاًتی 1تِ طَل-

 هتزهیىزٍ 5/1ٍ  1تِ تزتیة ّای پَؽؼ پاییي )عثش( ٍ تاال )عثش( 

%  99 ثاًیتمزاًذ وِ تَاى ًَر هٌتمل ؽذُ تِ خزٍخی هَخثز تٌظین ؽذُ

 هتزهیىزٍ 3 تِ ضخاهت)لزهش( تَاى ًَر تشریك ؽذُ اعت. الیِ ّغتِ 

تِ هیذاى الىتزیىی ًَر خزٍخی اى ول ًزهالیشُ ؽذُ ب( تَ، اعت

 .z=0ر ٍ ج( پزٍفایل ضزیة ؽىغت همطغ ػزضی هَخثز دٍرٍدی. 

-Si/Sio2/PVA/EOّا تِ تزتیة اس عوت چپ ؽاهل الیِ

Polymer/PVA/Al .ّاپزٍفایل ضزیة ؽىغت الیِ اعت 

تا تَخِ تِ وِ ج( ًؾاى دادُ ؽذُ اعت 2ًیش در ؽىل)

تیي دٍ الیِ  63/1الیِ ّغتِ تا ضزیة ؽىغت  ،تصَیز

عاًذٍیچ ؽذُ وِ اختالف  51/1پَؽؼ تِ ضزیة ؽىغت 

تزای هَخثزی دارًذ. تٌاتزایي تزای  12/0ضزیة ؽىغت 

ضخاهت % حذالل 2 حذٍدهَخثزی تا تلفات اًتؾاری 

  .اعت هتزهیىزٍ 6ًْایی فیلن طزاحی ؽذُ، 

 گیزیوتیجٍ -4

رٍی اپتیه -تزای عاخت هذٍالتَرّای الىتزٍ در ایي همالِ

 400تِ ضخاهت  SiO2پَؽاًذُ ؽذُ تا  سیزالیِ عیلیىَى

تِ هٌظَر ایداد ؽزایط هَثز ٍ الىتزٍد فلشی  ًاًَهتز

ّغتِ ٍ پَؽؼ طزاحی ّای یِال ،تلفات لحذالهَخثزی ٍ 

در ایي طزاحی ٍ تا تَخِ تِ ًتایح ؽثیِ  .عاسی ؽذٍ ؽثیِ

ًاًَهتز، تزای الیِ ّغتِ تِ  980عاسی، تِ اسای طَل هَج 

 51/1تا ضزیة ؽىغت  PVAپلیوز  63/1ضزیة ؽىغت 

 1ّای تِ ػٌَاى الیِ پَؽؼ سیز ٍ رٍ تِ تزتیة ضخاهت

تا تَخِ ًتایح حاصل  هیىزٍهتز اًتخاب ؽذ. 5/1هیىزٍى 

ؽذُ اختالف ضزیة ؽىغت تیؾتز تیي ّغتِ ٍ پَؽؼ 

-هیفات ووتز هٌدز تِ واّؼ ضخاهت الیِ ّغتِ ٍ تل

% 98 حذٍد تاسدّی ًَر خزٍخی تزای هَخثزی تا  ؽَد.

تا  هتزهیىزٍ 6حذالل ضخاهت ًْایی فیلن طزاحی ؽذُ، 

 تزتیة اس عوت چپ ؽاهلی تِ تزتیة ّاالیِ

Si/Sio2/PVA/EO Polymer/PVA/Al  .طزاحی ؽذ 
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یافته از  تنشاتابی شود که از عدم انطباق مراکز پرتوهای تابشی و بازمی القاطای هانچن به  مقدار فاصله –جایی گوس جاب –چکیده 

 واتبه اد ازین ییجابجااین  ی. با توجه به کوچکشودجایی پرتو فرودی توسط امواج سطحی در فصل مشترک دو محیط حاصل میبجا

هانچن در مرز  -گوس ییجابجا یو مشاهده تجرب یمطالعه نظر تحقیق نیباشد. در ایم یداریو پا قینسبتا دق یکیو الکترون یکیاپت

با ضخامت مناسب با  یا شهیمنشور ش کی یبر رو نقره هیال قرار گرفته است. یمورد بررس، ینازک فلز هیو ال کیالکتریمشترک د

 هیو ال شهیش کیالکتریبه مرز مشترک د های مختلفدر زاویهخطی  دهقطبی زریشده و نور ل دهینشانحرارتی  تبخیراستفاده از روش 

 یقطب دوآشکارساز  ینور ودیدو د نیماب یپرتو بازتاب متقارنبرخورد   ،هانچن -گوس ییجابجاجود و شود. بدلیله میتاباند ،ینازک فلز

هانچن  -گوس ییجابجا های مختلفبا مقایسه قطبشو ه شده نظر گرفت رد یتابش فرود یمختلف برا یهاهی. زاومیسر نخواهد بود

 شده است. مشاهده

 هانچن -گوس ییجابجا، یسطح یپالسمون ها، یامواج سطح، یقطبدوآشکارساز  -کليد واژه

 

 

Experimental study of Goos - Hanchen shift from dielectric - metal interface 

Ebrahim Safari, Sima Aghaei, and Samad Roshan Entezar 

Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz 

Abstract- Goos – Hanchen shift is referred to a distance caused by an incompatibility in the coincidence of the centers of 

incident and reflected waves due to the displacement of the ray on the interface of two environments by surface plasmons. 

Considering its small magnitude, precise and stable electronic and optical instruments are demanded. In this project, a 

theoretical study as well as an empirical observation of this shift in the dielectric and thin metal layer interface have been 

carried out. A layer of silver has been coated on a prism with an adequate depth through an act of physical vapor deposition, 

then the laser, polarized through a polarizer at different angles, is made incident on the interface. Due to the presence of GH 

shift a symmetric collision of the reflected ray amongst dipole detector photo diodes would not be the case. Different angles 

have been considered, and by comparing disparate polarizations GH shift has been observed. 

Keywords: Dipole detector, Surface waves, Surface plasmons, Goos – Hanchen shift 

 

 

 

 فلز-کیالکتر یانچن در مرز مشترک ده -گوس ییجابجا یمطالعه تجرب

 صمد روشن انتظارو  آقائیسيما ، ابراهيم صفری

 ، دانشکده فيزیک، دانشگاه تبریزمولکولیو می گروه ات
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 مقدمه -1

وجود  عتيکه در طب یمعمول یها طيدر بازتاب نور از مح

از همان نقطه برخورد با فصل  قايدق یدارند، پرتو فرود

پرتو  ،ی. اما در مواقعابدییبازتاب م طيمشترک دو مح

دوم  طيدر مح یمقدار ط،يدو مح نيشده به مرز ب دهيتاب

رکز م ليدل نيبه هم کند،ینفوذ کرده و از آنجا بازتاب م

بر هم منطبق نخواهند  یو مرکز پرتو بازتاب یتابش توپر

فاصله،  نیداشت. ا ميخواه ییجابجا یبود، بلکه مقدار

بار  نياول دهیپد نیا نام دارد. 1هانچن -گوس ییجابجا

در سال  3شد و گوس و هانچن ییگو شيپ 2وتنيتوسط ن

اثر را مشاهده کردند. در سال  نیا شگاهیدر آزما 1947

 یک عنوان به یی،جابجا نیا آرتمن یا اثبات نظرب 1948

آرتمن توانست  .گرفت قرار تأیيد مورد اپتيکی پدیده

 ثابت برای این جابجایی با استدالل فازرا فرمول هایی 

 کسی اولين ]4و3[ 4ولتر1950 در سال [.1و2بدست آورد]

 هوا-فلز مشترک مرز در را هانچن -گوس جابجایی که بود

 5فدروف 1955در سال  .کرد طرحی منظر صورت به

 با را جابجایی این 6ایمبرت وکرد  انيرا ب یمنف ییجابجا

در  قاتيتحق [.5کرد] محاسبه انرژی شار بحث از استفاده

در  یهانچن به بازتاب و عبور جزئ -گوس ییمورد جابجا

 یبه حوزه ها نيهمچن افت،یگسترش  یاهیال یساختارها

 ريغ کياپت ک،يز جمله: آکوستا افت،یراه  زين کیزيف گرید

 1992. در سال یکوانتم کيپالسما و مکان کیزيف ،یخط

 شگاه،یو همکارانش توانستند در آزما 7فلوچ -لی –آلبرت

 زريل یپرتو گوس یرا برا هانچن -گوس یطول ییجابجا

جابجایی پرتو نوری نه تنها به دليل . [6] کنند یريگاندازه

کاربردش مورد توجه است.  بنيادی بودن آن بلکه به دليل

در زمينه هایی مانند ميکروسکوپ  هانچن -گوسیی جابجا

و  ]8[باال دما با حساسيت هایسنسور ،]7[نوری

 کاربرد ]9[باال يتبا حساسآشکارسازی بخارهای شيميایی 

                                                 

 

 

 

 
1  Goos - Hamchen shift 
2  Newton 
3 Goos - Hamchen 
5  Wolter 
6  Federove 
7  Imbert 
8 A.Le Floch 

طی یک آزمایش ایم که بر آن شده الهین مقدر ا دارند.

 در مرز یطحس یپالسمون ها یکبا استفاده از تحر تجربی

این جابجایی را  ،نقره نازک یهو ال یکالکتر یمشترک د

  .مشاهده کنيم

 هاروش مواد و  -2

را در طول سطح انتقال نور  پرتوامواج سطحی می توانند 

 -جابجایی گوسیک جابجایی معروف به  باعث دهند و

 :دشویمحاسبه م ریز هانچن شوند، که از رابطه

(1) 
xdk

d
   

)فاز ضریب بازتاب(، تابع خطی از مولفه که در آن  

52.11 باشد.می xkمماسی بردارموج  n  ضریب

 شکست مربوط به بیضر 2n، شکست مربوط به منشور

13و ]10[نقره n محيط پس زمينه شکست بیضر 

 یکیامواج الکتر یبرا روابط نجایدر ا .دنباشیم )هوا(

امواج  یتوان برایتمام روابط را مو  شده،محاسبه  یعرض

 کیما  یکرد. پرتو فرود یسیبازنو زين یعرض یسيمغناط

 باشد:می ریبصورت ز یپرتو گاوس

 (2) )/exp()( 22 xikaxxE xi  

sinرتو و پ شعاع aکه در آن 
1

kkx ,   زاویه

111برخورد و  /  ck   ثابت انتشار در محيط

 و بازتابی بصورت زیرخواهدميدان الکتریکی پرت. استاول 

 بود: 

(3) x
ixk

xixr dkekEkRxE x)()(2/1)(   

بازتاب  بیضر Rوتبدیل فوریه پرتو فرودی  iEکه درآن 

با  ،موج تخت تکفام یبرا ،یعرض یکیقطبش الکتر یبرا

ساختار مورد  یانتقال، برا سیاستفاده از روش ماتر

 شود:به صورت زیر تعریف می و باشدمینظرمان 

(4) 
11

12

M

M
R                                                                                     

1211که , MM عناصر ماتریس انتقال M  ساختار فوق

متشکل از  یشگاهیآزما دمانيچ قيتحق نیدر ا هستند.
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 کی ،nm 532ی با طول موج در منطقه مرئ زريل کی

 زیمتما ینور ودید دومتشکل از که  یقطبدوآشکارساز 

 نداجدا شده گریکدیاز  کیشکاف بار یکتوسط است که 

، دباشیم یکوچکتر از قطر پرتو تابش اريفاصله بس نیا که

و یک قطبنده برای  دقيقه 1ت دق باسنج  هیزاو کی

 ميدان مغناطيسی عمود بر صفحه تابش دو حالت مقایسه

 ميدان الکتریکی عمود بر صفحه تابش و(  Sقطبش )

 با ضخامت یفلز هیال است. هبکار گرفته شد(  P)قطبش 

d رياستفاده از روش تبخی با اشهيمنشور ش کی یبر رو 

  است. شده دهينشان یحرارت

 
 

 هانچن -گوس ییجابجا یشگاهیآزما دماني: چ1شکل 

  یفرود هیتحت زاوگر قطبشپس از عبور از   زرينور ل

 .شودیتابانده م ، نقره نازک هیو ال منشور به مرز مشترک

 یفرود ی، فوتون هاتابانده شدهمنشور ی به فرود یپرتوها

 جادیا یکل یاز بازتاب داخل یناش یرايم دانيم لهيبوس

-یم جفت کیالکترید -منشور بر مرز فلز لهيشده بوس

بهترین  ،ناسببا انتخاب زاویه تابش محالت  نیشوند. در ا

-تشدیدی بين فوتون های ميدان ميرا و مد شدگیجفت

 شدگیجفتآید، بطور تجربی این های سطحی بوجود می

گيری شده از منشور تشدیدی در طيف بازتابندگی اندازه

بر اساس  .دهدتيز نشان می کمينهخود را بصورت یک 

 نیبهتر جهتمناسب  ضخامتمحاسبات انجام گرفته 

nmdدر حدود  دیشدت شدگیجفت 47 شد. پيش بينی 

  هوا -فلز  -ساختار شيشه  یبازتابندگ فيط ریدر نمودار ز

 یطول موج تابش یجاروب شده برا یتابش هینسبت به زاو

  .داده شده است شینما

30 40 50 60

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

R

Incident angle (deg)

 experimental

 theoretical

 یتابش بصورت تئور هیبر حسب زاو بازتابندگی نمودار :2شکل 

 (.مربع ی)منحن یپر( و تجرب ی)منحن

 

شدت  نهيشيب کی یشود که در هر دو منحن یمالحظه م

 نیدر بهتر نهيکم کیحد و  هیقبل از زاو یتابش هیدر زاو

 نهيکم دارد. وجودحد  هیو بعد از زاو شدگیجفتحالت 

 یدرجه و بازتابندگ 88/43 هیتحت زاو ینظر یبازتابندگ

علت  شود.یمشاهده م درجه 40/45هیتحت زاو یتجرب

وجود خطا  ليبه دل یو تجرب ینظر یعدم تطابق دو منحن

نقره  یشده برا ینبيشيشکست پ بیو ضر ینشان هیدر ال

 .باشدیمدر منشور  یوجود جذب و پراکندگو 

 نقاط متناظر یبرا یموج بازتاب دانينمودار شدت م :3شکل 
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45.30 45.35 45.40 45.45 45.50 45.55 45.60

Incident angle (deg)

G
H

 s
h

if
t 
(a

.u
)

 V2p/V1p

 V2s/V1s

 برخورد هانچن برحسب زاویه –گوس يجابجایربی نمودار تج: 4شکل  

 

حاکی از قابليت  3 از نقطه نظر محاسبات نظری، شکل

 نیدر ا باشد.می هانچن -گوس ییجابجامشاهده شدن 

شود.  یمشاهده م یپرتو بازتاب  یمجزا برا کينمودار دو پ

 یا نهیاول که حول صفر است مربوط  به بازتاب آ کيپ

امواج  کیدوم به علت تحر کيپ کهياست، در صورت

 بعنوان Sاز قطبش  4 شکلدر  شده است. جادیا یسطح

ویای این نمودار گ استفاده شده است. ییجابجا یمرجع برا

به مرز  Sپرتو نور با قطبش  یوقتاین حقيقت است که 

 شود،یتابانده م ،ینازک فلز هیو ال کالکترییمشترک د

 ینور فرودهانچن،  -گوس ییعدم حضور جابجا ليبدل

نسبت به خط قائم  هیتابانده شده با همان زاو هیتحت زاو

بطور متقارن مابين دو دیود نوری منعکس شده و 

 Pاما اگر پرتو نور با قطبش  ،رسدیم یآشکارساز دو قطب

 هیو ال کالکترییبه مرز مشترک د یقبل هیزاو انتحت هم

 ایهپالسمون کیتحر ليتابانده شود، به دل ،ینازک فلز

 ودیدو د نيمتقارن ماب صورتب یپرتو بازتاب نیا ،یسطح

مختلف  یها هیزاو. رسدینم یآشکارساز دو قطب ینور

قطبش سهیدر نظر گرفته شده و با مقا یتابش فرود یبرا

 است. ههانچن مشاهده شد -گوس ییجابجا Pو  S های

 گیرینتیجه -3

 وسگ ییکه جابجا ميافتیدر یما با استفاده از مطالعه نظر

 یپارامترها، ینور فرود هیبه طول موج و زاو هانچن -

 ییو تراوا یکیالکتر یگذرده رينظ طيمح یکياپت

 نیانجام ا یدارد و برا یبستگ هیو ضخامت ال یسيمغناط

 Sاز قطبش  .استفاده شده است نهيپروژه از ضخامت به

 سهیو با مقااستفاده شده  ییجابجا یمرجع برا بعنوان

تابش  یمختلف برا یها هیزاوبه ازای  Pو  S هایقطبش

این  است. مشاهده شده هانچن -گوس ییجابجا یفرود

مشاهده  . درجه/26 ای در حدودزاویه نایجابجایی در په

پرتو  شعاعنصف  مقدار به صورت تقریبی بهبيشينه آن و 

 شود.نتيجه می

 سپاسگزاری

مراتب تشکر را و خانم پورحسن از آقای دکتر نقش آرا 

 یحضرت یو مساعدت آقا یاز همراه نيهمچنو  شتهاد

 سپاسگزارم. تنهاییب اپتيک شگاهیمسئول آزما
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سی توان خروجی در فشارهای با استفاده از برراندازه گیری فشار گاز  یبرافیبر نوری نازک شده مقایسه دو حسگر این مقاله به  –چکیده 

ا دو فیبر نوری بهمچنین میزان جابجایی طیف تداخلی فیبر نازک شده در فشارهای مختلف بررسی شده است. پردازد. مختلف گاز می

از با استفاده و زاویه های نازک شدگی متفاوت میلیمتر  8میلیمتر و  4شدگی  کطول نازبه ترتیب میکرومتر که  27قطر کمره ی حدود 

شعله ساخته شده است. تغییرات توان خروجی فیبر نوری نازک شده که حاصل تغییرات ضریب شکست محیط اطراف فیبر نوری نازک 

نتایج نشان می دهند که فیبر نازک شده ای که ناآدیابتیک تر می باشد، حساسیت بیشتری به  فت.رمورد بررسی قرار گ ،شده است

می باشد. همچنین جابجایی طیفی  nm1557در طول موج  μW/Bar 6.83ت به دست آمده حساسی عوامل خارجی نشان می دهد.

nm/Bar 0.4 .برای این فیبر به دست آمد 

 ، فيبر نوری نازک شده آدیاباتيک و ناآدیاباتيکحسگر فشار ، فيبر نوری نازک شده -کليد واژه

 

 

Comparison of Sensitivity of Tapered Fiber Optic Gas sensors with 

Different Non-adiabaticity Degrees 

Behnaz Fatehi Raviz, Mohammad Vahedi 

School of Physics, IUST, Tehran, Iran 

Abstract- In this paper, we compare sensor performance of two tapered fiber optic sensors. We use two fibers with the same 

taper waist diameter of about 27μm and the lengths of 4mm and 8mm and different tapering angles. Tapered fibers are made 

by using an oxy-butane torch. The response of two sensors to different N2 gas pressures are measured which demonstrate 

different sensitivities. The fiber with more non-adiabaticity shows better results. A sensitivity to gas pressure variations equal 

to 6.83μW/Bar was obtained. Also, the spectrum shift dependence to gas pressure was 0.4nm/Bar for this fiber. 

Keywords: pressure senor, tapered fiber optic, adiabatic and non-adiabatic tapered optical fiber 
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 مقدمه-1

با توجه به تنوع گسترده ای که امروزه  در انواع حسگر 

که از نظر سرعت و دقت  حسگری، ارائه شودمیمشاهده 

دارای  ش از خودينسبت به روش های پ حسگری

فيبر نوری به دليل  ابد.یاهميت می دهایی باشبرتری

برای  قبولیگزینه قابل  سریع سازیآشکار ال وحساسيت با

در  است.در کاربردهای مختلف ارائه یک حسگر مناسب 

 رجیفيبر نوری استاندارد شدت ميدان موج در سطح خا

گونه فيبرها به صفر است. بنابراین، انتشار نور در اینتقریبا 

اد ج. برای ایحساسيت چندانی ندارد رافطمحيط ا

آن را به صورت  حساسيت فيبر نوری به محيط بيرونی،

به دليل با نازک کردن فيبر نوری ورند. آنازک شده در می

مقدار ، و افزایش گشودگی عددی فيبر نوریقطر کاهش 

ور قابل طعمق نفوذ و شدت ميدان موج ميرا ميتواند به 

که  شودمیب جاین امر مو. ]2و1[ هی زیاد باشدجتو

راف طی به تغييرات ضریب شکست محيط اجخرو

 قابل توجهی نشان بدهد.يت حساس

فيبرهای نازک شده به دو دسته کلی آدیاباتيک و 

نازک شده آدیاباتيک وند. فيبر شمیناآدیاباتيک تفکيک 

در طول  است اگر بيشتر توان در مد اصلی باقی بماند و

. فيبرهای های مرتبه باالتر ترکيب نشودبا مد مسير انتشار

د دارند به این آدیاباتيک تغييرات مالیمی در شعاع خو

 درویه نازک شدگی کوچک می باشد. معنی که زا

بخشی از توان به فيبرهایی با نازک شدگی ناآدیاباتيک 

و سپس هنگام انتشار در  کندمیمدهای پوسته نفوذ 

در این  .شودمی ناحيه نازک شدگی با مد اصلی ترکيب

 .]3[ازک شدگی بزرگتر از حالت قبل است حالت زاویه ن

ه با حسگر های فيبر ناآدیاباتيک با توجه به در رابط

حساسيت باال، سهولت کاربرد، قيمت ارزان و ارائه زمان 

پاسخ واقعی در مقایسه با سایر روش های حسگری از 

 .]4[هستندکارامدی باالیی برخوردار 

 حسگر فیبر نوری نازک شده -2

به یک ابتدا برای ساخت حسگر فيبر نوری نازک شده 

احتياج داریم که آن را به تک مد و تک غالف فيبر نوری 

 روش گرما کششی نازک ميکنيم. در این پژوهش

فيبر، قرار گرفتن محفظه مناسب برای همچنين از یک 

کار ساز ، ليزر و آشبرای ایجاد فشار در محفظه گاز نيتروژن

است. در ادامه به بررسی عملکرد حسگرهای شده استفاده 

پرداخته شده  شخصات متفاوتبا مفيبر نوری نازک شده 

 .است

 نازک کردن فیبر نوری -2-1

کششی بخشی از فيبر نوری گرم -ا استفاده از روش گرماب

ذوب برسد و حالت خميری پيدا  نقطه یتا به  شودمی

در این حالت با اعمال کشش به یک سر یا دو سر  کند.

. منبع گرما شودمیفيبر نوری قسمت نرم آن باریک 

  باشد. ]7[و یا جرقه الکتریکی ]6[، ليزر]5[ لهتواند شعيم

برای گرم  از شعله ترکيبی گاز و اکسيژندر این پژوهش، 

استفاده  (SMF-28) نوری تک مد و تک غالف کردن فيبر

فيبر نوری بر روی دستگاه کشش فيبر قرار شده است. 

 ای، با سرعت تقریبی یک توسط دو موتور پله و ميگيرد

 شود.رف کشيده میطاز دو  انيهميليمتر بر ثدهم 

با در نظر داشتن مدت زمانی که کشش به فيبر اعمال می 

توان به شود و ميزان حرارتی که شعله ایجاد ميکند، می

برداری نهایی از تصویرنازک شدگی رسيد و با  تقریبیقطر 

  فيبر نازک شده، قطر دقيق آن را اندازه گيری نمود.

 
 ر نوری نازک شده با استفاده از شعله: چگونگی ساخت فيب 1شکل 

]8[. 

 

 
 : نازک کردن فيبر نوری با استفاده از شعله 2شکل 
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 مشخصات فيبرهای استفاده شده -1جدول 

  قطر طول زاویه

 فيبر اول ميکرومتر 27 ميليمتر 4 درجه 4

 فيبر دوم ميکرومتر 27 ميليمتر 8 درجه 2

 طراحی محفظه -2-2

 بر نوری نازک شده، به محفظه ایسازی في آمادهپس از 

 ایشآزمداریم که فيبر در آن قرار بگيرد و بتوان  احتياج

د های الزم را روی فيبر پياده سازی کرد. محفظه ی مور

 نظر باید عالوه بر محافظت از فيبر نازک شده، امکان

فراهم کند. همچنين ميزان  نيز کنترل فشار گاز را

 از از مشخصه های قابلمقاومت محفظه در برابر فشار گ

رود. توجه در طراحی یک محفظه ی مناسب به شمار می

با در نظر گرفتن همه ی این نکات، محفظه ای طراحی 

 د وکردیم که دو کانال برای ورود و خروج گاز داشته باش

ن آبرای عبور دادن فيبر نوری در  مسيریبه طور مجزا 

 .تعبيه شده است

 

 فيبر نوری نازک شده محفظه نگهدارنده : 3شکل 

ارد وعمود بر بدنه  ورودی هایدر این شکل گاز از یکی از 

به که  شود و در مسير خروج از کانال دیگریه میمحفظ

فظه قرار دارد، به صورت در سمت دیگر محصورت عمود 

 .ری ميگذردطولی از مجاورت فيبر نو

بررسی تاثیر فشار بر فیبرنوری چیدمان -2-3

 شده نازک

رای مشاهده ی تاثيرات فشار گاز بر فيبر نوری نازک شده ب

ساز برای  آشکارو یک  1557از یک ليزر با طول موج  

بررسی توان خروجی از فيبر نوری نازک شده استفاده 

می باشد و نور   pigtailليزر مورد استفاده از نوع  .کردیم

 منتقلباریک شده  رفيببه به فيبر  FC/PCتوسط اتصال 

ساز آشکارو از سمت دیگر حسگر، نور به دستگاه  دشومی

ناشی از تغيير  توانتا تغييرات  شودمینوری فرستاده 

 .اور حسگر، مشاهده و ثبت شودجضریب شکست محيط م

 

 
: چيدمان بررسی تغييرات توان فيبر نوری نازک شده در اثر  4شکل 

 فشار تغيير

طول بررسی توان خروجی در فشارها و  -2-4

 برای فیبر اول مختلفهای  موج

به دنبال اندازه گيری حساسيت فيبر نازک  در این بخش

 دستيابی به این امر، برای شده به تغييرات فشار گاز بودیم.

ميلی 20و در جریان  نانومتر 1557با طول موج  ليزر ابتدا

را به داخل فيبر نوری نازک شده هدایت کردیم و آمپر 

ساز مشاهده  آشکار را درشده  عبوری از فيبر نازک توان

سپس با باال بردن فشار داخل محفظه، به بررسی  کردیم.

مجدد توان خروجی پرداختيم و این فرایند را برای فشار 

به این ترتيب به محاسبه ی  های باالتر نيز تکرار کردیم.

 ميزان حساسيت فيبر نازک شده به فشار پرداختيم و

 به دست آمد. μW/Bar 6.83ميزان حساسيت فيبر 

های فشار دری نازک شده رتوان فيبر نوتغييرات : نمودار  5شکل 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

612 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 1برای فيبر شماره  مختلف

ی در اثر اعمال فشار جسپس به بررسی تغييرات طيف خرو

 با مشخصات ذکر شده یربرای فيبر نوهای مختلف 

، فمختلهای طول موج دربا اندازه گيری توان  پرداختيم.

ابجایی طيف خروجی فيبر نازک شده را توانستيم ميزان ج

قابل مشاهده  6ر شکل دهمان طور که  و مشاهده کنيم

 nm/Barاست حساسيت طيف به تغييرات فشار معادل 

 می باشد.  0.4

 
بار  2برای دو فشار  طول موج: نمودار ارتباط تغييرات فشار و  6شکل 

 1برای فيبر نوری نازک شده شماره  بار 3و 

طول توان خروجی در فشارها و بررسی  -2-5

 مختلف برای فیبر دوم هایموج

فيبر  ی مراحل ذکر شده را مجددا برایدر این مرحله همه

انجام دادیم و نمودار های به  دومنوری نازک شده 

ميزان  آورده شده اند. 8و  7آمده در شکل های دست

به  μW/Bar4حساسيت خروجی فيبر به تغييرات فشار 

بجایی طيف به تغييرات فشار هم به ميزان جادست آمد. 

nm/Bar 0.1  .می باشد 

 
: نمودار بررسی تغييرات توان فيبر نوری نازک شده و فشار  7شکل 

 2برای فيبر نازک شده ی شماره 

 

بار 1برای دو فشار  طول موج: نمودار ارتباط تغييرات فشار و  8شکل 

 2بار برای فيبر نوری نازک شده شماره  3و 

 نتیجه گیری -3

توان شود که با بررسی نتایج به دست آمده مشاهده می

د ک شده با فشار گاز رابطه خطی دارخروجی فيبرهای ناز

ار و ضریب شکست در که این به دليل رابطه خطی فش

)تغييرات  گریگول می باشد-گازها برطبق رابطه هاف

 2×10-4بار، معادل  3ضریب شکست گاز برای فشار 

فيبری که نتایج نشان می دهند که همچنين  باشد(.می

درجه ناآدیابتيک بودن بيشتری دارد )فيبر اول( حساسيت 

بيشتری به تغييرات ضریب شکست محيط بيرون )و در 

نتيجه به تغييرات فشار گاز خارجی( نشان می دهد. این 

همانطور که در مقدمه  نتيجه قابل انتظار بود. چرا که

باالتر بخشی از توان به مدهای  تيکدر فيبر ناآدیاب گفتيم

خواهيم زنش بين مدی  کند ومینفوذ  فيبر نازک شده

 ميزان زنشداشت که با افزایش ميزان ناآدیاباتيک شدن 

این عامل به اندازه ای در حساسيت  .تر خواهد شديشب

حسگر مؤثر بوده که طول بيشتر ناحيه نازک شده فيبر 

ین حسگر نکرده دوم هم کمکی به افزایش حساسيت ا

 است.
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 .SERSایروژل تيتانيا، فلزات نجيب، پالسمونيک، نانوکامپوزیت،  -کليد واژه

 

Investigation of Au-TiO2 Nanocomposite Aerogel Performance                    

Applied as SERS Substrate 

Sima Sadrieyeh and Rasoul Malekfar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERSی یرالیهبه منظور استفاده در ز 2TiO-Auبررسی عملکرد نانوکامپوزیت ایروژل 

 فررسول ملک و سيما صدریه 

 14115-175، تهران صندوق پستی مدرس یتدانشگاه ترب یه،، دانشکده علوم پاگروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک 

ها، خواص ذاتی فرد ایروژلشناسی منحصربهبرداری همزمان از خواص ریختبهره با 2TiO-Auایروژل مزومتخلخل نانوکامپوزیت  -چکیده 

وجه قرار گرفته است. تبسیار مورد  SERSهای فیزیکی و شیمیایی تیتانیا و خاصیت پالسمونی نانوذرات طال، به منظور استفاده در زیرالیه

، ایروژل 2COاز  ن و سپس خشک کردن ابربحرانی ژل کامپوزیتی با استفادهدر این تحقیق با سنتز ژل تیتانیا و افزودن نانوذرات طال به آ

به عنوان مولکول  )CV( با استفاده از کریستال ویولت SERSی تولید شد. سپس عملکرد این ماده به عنوان زیرالیه 2TiO-Auکامپوزیتی 

 .بوده است M 10-9این زیرالیه غلظت با استفاده از  CVو کمترین غلظت قابل تشخیص  مورد بررسی قرار گرفتآزمون 

Atomic & Molecular Physics, Department of Physics, Faculty of Basic Science, Tarbiat Modares University, 

Tehran, P.O. Box 14115-175, I.R. Iran 

Abstract- Mesoporous nanocomposite aerogel of Au-TiO2 benefits from unique morphological properties of aerogels, 

intrinsic physical and chemical properties of TiO2 and plasmonic effects of Au nanoparticles is considered to be used as 

SERS substrate. In this research the Au-TiO2 nanocomposite aerogel was prepared by synthesizing titania gel and loading it 

with Au nanoparticles and then supercritical drying of composite gel with CO2. The performance of this material for being 

used as SERS substrate was established by using crystal violate (CV) as test molecule. The lowest concentration of CV 

detectable by this substrate was 10-9 M  

Keywords: Titania aerogel; noble matal; plasmonics; nanocomposites; SERS. 
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 مقدمه -1

ترین سنجی )پراکندگی( رامان یکی از اصلیطيف

سنجی ارتعاشی مولکولی است. این های طيفروش

ای برای به دست آوردن سنجی به صورت گستردهطيف

اطالعات مربوط به ساختار شيميایی و خواص فيزیکی 

رود. به های ماده به کار میمواد مختلف در تمام حالت

سنجی طيفی رامان، از این طيفعلت باریک بودن نوارهای 

شود. البته مواد مختلف یاد می« اثر انگشت»ی به مثابه

ها، کوچک بودن سطح مقطع رغم وجود این ویژگیعلی

تشخيص در  باالی پراکندگی رامان مانع از حساسيت

شود. برای برطرف رامان میبه طيف سنجی ترکيبات فعال 

استفاده قرار  های بسياری موردکردن این اشکال، روش

روش برای ارتقای  نآنها مهمتری نگرفته است، که در ميا

ی سنجی ارتقاء یافتهبرداری از طيفامان بهرهمدهای ر

روشی توانمند برای  SERSاست.  (SERS)سطحی رامان 

های مختلف ی وسيعی از نمونههشناسایی و تحليل گستر

ی سنجی براترین ابزار طيفاست که به عنوان حساس

ی تک مولکول شناخته شده است. ارتقای ردیابی از مرتبه

به دو صورت  SERSامان در مدهای فعال ر

افتد. ارتقای الکترومغناطيسی و شيميایی اتفاق می

الکترومغناطيسی که منجر به افزایش پراکندگی رامان تا 

های برابر است ناشی از برانگيختگی 610-710مقدار 

ات فلزات )نجيب( است که آن تشدیدی پالسمونی نانوذر

 (LSPR)های سطحی جایگزیده تشدیدی را پالسمون

نامند. در ميان نانوذرات فلزی، نانوذرات طال به علت می

موج تحریک در خواص فيزیکی و همچنين داشتن طول

قرمز نزدیک برای کاربردهای ی مرئی/ مادونناحيه

. در ساخت [6-1] پالسمونی بسيار محبوب هستند

 ی نانوذرات فلزیعالوه بر نوع و اندازه SERSهای زیرالیه

موج تحریکی مناسب با ليزر به منظور فراهم نمودن طول)

، ساختار زیرالیه نيز حائز اهميت است. (تحریک رامان

 یيوستهو به هم پ یسه بعدی جامد ها که شبکهایروژل

 ایینهبا داشتن مساحت سطح باال گز تندهس مزومتخلخل

در  .باشندمیاستفاده در حسگرها  یمناسب برا

متخلخل باعث  یوجود شبکه یروژل،ا یتنانوکامپوز

( شده و به یرالیهدر داخل شبکه )ز اليتپخش آن يلتسه

 /يتکنش آنالعلت مساحت سطح باال، احتمال برهم

است،  شده ریگذایکه در داخل شبکه جا ی،نانوذرات فلز

 یروژلا پوزیتنانوکام. با این تفاسير [9-7] یابدیم یشافزا

بردن از ساختار با بهره ی،فلز ینانوذره -يتانيات

 یو با به کار گرفتن خواص پالسمون هایروژلفرد امنحصربه

به شدن  یلتبد يت)طال و نقره( قابل ینانوذرات فلز

توجه به  از این رو با .آوردیرا به دست م  SERS ییرالیهز

و  SERS سنجیيفو به روز بودن مبحث ط يتاهم

 یفلز ینانوذره -يتانيات یروژلا یتکاربرد کامپوز یينهزم

در این تحقيق با توليد  آن، ییرالیهبه عنوان ز

عملکرد ( 2TiO-Auطال ) -نانوکامپوزیت ایروژل تيتانيا

 SERSی به عنوان زیرالیه یتنانوکامپوز اینی حسگر

های اندک محلول آبی ی امکان ردیابی غلظتبوسيله

به عنوان مولکول آزمون مورد  (CV)کریستال ویولت 

های مختلف، بررسی قرار گرفته و با سنجش غلظت

 M 10-9کمترین غلظت قابل تشخيص توسط این زیرالیه 

 به دست آمده است.

 روش تجربی -2

 سنتز نانوذرات طال -2-1

( 4HAuClمحلول آبی نمک طال ) mL 20مایر یک ارلندر 

در حالی که محلول به و ریخته شده  mM 2ی با موالریته

آید. بعد از به شدت در حال هم خوردن است به جوش می

محلول آبی سيترات سدیم با  mL 2جوش آمدن محلول، 

ر حال باره به محلول که دیک mM 6/77ی موالریته

شود. با اضافه جوش و هم خوردن شدید است اضافه می

رنگ، رنگ به بیشدن سيترات، رنگ محلول از زرد کم

سپس آبی بسيار تيره و در نهایت قرمز شرابی )ارغوانی( 

ی دقيقه 15کند در این هنگام محلول به مدت تغيير می

خورد و پس از آن دیگر در حالت جوش به شدت هم می

خورد. دیگر نيز هم می یدقيقه 15تاق به مدت در دمای ا

پس از اینکه دمای محلول به دمای اتاق رسيد، حجم آن 

شود. بيشينه طول موج جذب این رسانده می mL 20به 

بالفاصله پس از سنتز  UV-Visنانوذرات در طيف سنجی 

 .[10] گيری شده استاندازه nm522 در حدود 

 2TiO-Auنانوکامپوزیت ایروژل سنتز  -1-2

ژل و با استفاده از  -ابتدا ژل تيتانيا به روش سل

4]2)3Ti[OCH(CH ،OH-5H2C ،3HNO  وO2H  به نسبت

، سپس ژل [11] شودتوليد می 1: 21: 08/0: 35/7موالر 

ی پيرسازی اتانول دوره روز در 67به دست آمده به مدت 
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را گذرانده و بعد از فرآیند تعویض حالل به مدت سه روز 

در محلول کلوئيدی نانوذرات طالی تازه سنتز شده قرار 

وری(. بعد از سه روز، ژل از محلول گيرد )روش غوطهمی

 کلوئيدی نانوذره خارج شده و بعد از فرآیند تعویض حالل

حرانی با گاز ی استخراج ابرببه وسيله مجدد

خشک  atm 220و فشار  C° 75اکسيدکربن در دمای  دی

 شود. ایروژل به دست آمده ارغوانی رنگ است.می

ی اثر نانوذرات طال، یک ایروژل به منظور بررسی و مقایسه

تيتانيای خالص نيز سنتز شد که در آن پس از سنتز ژل و 

ی پيرسازی، ژل به صورت ابربحرانی سپری شدن دوره

 شود.شک میخ

 یابی نانوکامپوزیت تولید شدهمشخصه -2-3

برداری ميکروسکوپ نانوکامپوزیت توليد شده توسط عکس

با ولتاژ کاری  (FESEM)الکترونی روبشی گسيل ميدانی 

kV 15 مورد بررسی قرار گرفت. همچنين برای بررسی

از  شناسی نانوکامپوزیتمشخصات ساختاری و ریخت

نجی گازی و بررسی نمودارهای سآزمون تخلخلطریق 

و  0p/p > 05/0 <4/0در فشار جزئی  2Nجذب و واجذب 

مساحت سطح  BETاستفاده از روش با و  K 77دمای 

 نمونه به دست آمد.

 SERSسنجی انجام طیف -2-4

ی زیرالیهعملکرد در این تحقيق برای سنجش کارایی  

SERS  از کریستال ویولت(CV) ون به عنوان مولکول آزم

از  SERSهای استفاده شده است. برای انجام آزمایش

       با ليزر Thermo Nicoleرامان پاشنده سنج طيف

Nd-YLF  در طول موجnm 532 شود و قبل استفاده می

، برای داشتن یک طيف مرجع قابل SERSاز انجام آزمون 

گيری شده است. برای اندازه CV پودراستناد، طيف رامان 

 CV، ابتدا یک محلول آبی SERSهای ی طيفگيراندازه

شود سپس مقدار آماده می M 10-5مادر با غلظتی برابر 

که حاوی حدود  mL 2بسيار کمی از نمونه درون ویال 

mL 1  محلول آبیCV  15است ریخته شده و حدود 

ماند. سپس کامپوزیت آغشته به دقيقه داخل آن می

الفاصله از داخل ویال خارج شده و ب CVمحلول 

شود. در صورتی که سنجی بر روی آن انجام میطيف

)به  CVکامپوزیت )به عنوان زیرالیه( قادر به تشخيص 

در  CVی عنوان آناليت یا کاوشگر( باشد، خطوط مشخصه

ی بعد، شود. در مرحلهگيری شده، مشاهده میطيف اندازه

با  CVبا رقيق کردن محلول مادر، محلول آبی جدید 

شود. و آزمایش با این آماده میM 6- 10کمتر برابر غلظتی 

شود. به همين ترتيب، در غلظت جدید مجدداً تکرار می

های ، در غلظتCVسازی محلول مادر هر مرحله با رقيق

شود تا جایی که دیگر تر آزمایش مجددًا انجام میپایين

مشاهده نشود.  رامانسنجی در طيف CVخطوط طيفی 

M 10-5 ،10-6 ،-7شده در این تحقيق  های آمادهغلظت

 . ی باشدم 10-10و  10-9، 10-8، 10

 بحث و بررسی نتایج -3

قبولی تا حد قابل FESEMتصاویر به دست آمده از 

 1دهد. شکل ساختار متخلخل نانوکامپوزیت را نشان می

دهد. نتایج به دست آمده از یکی از این تصاویر را نشان می

 ارائه شده است. 1جدول  سنجی درآزمون تخلخل

 CVطور که گفته شد، مشخص شدن خطوط طيفی همان

ی ی قابليت زیرالیهدهندهسنجی رامان نشاندر طيف

سنتز شده در تشخيص مولکول آزمون است. خطوط 

ارائه  2و پيوندهای متناظر آن در جدول  CVطيفی زامان 

 شده است. 

 
یت سنتز شده که مربوط به نانوکامپوز FESEM: تصویر 1شکل 

 دهد.ساختار متخلخل آن را نشان می

 شناسی نانوکامپوزیت.: مشخصات ساختاری و ریخت1جدول 

 BETSمساحت سطح 

(1-g2m) 
 ی کلحجم حفره

(1-g3m) 
 حفرهاندازهمتوسط

(nm) 

245 00/1 43/16 

)عددموج( خطوط پيوندهای ارتعاشی : مقادیر معادل انرژی 2جدول 

 .[9 ,12] (CV)مولکول کریستال ویولت 

 (cm-1)عدد موج  پيوند ارتعاشی

 1605در حدود  يلفن یهاحلقه CC يوندپ یارتعاشات کشش

 1362در حدود  CN يوندپ یارتعاشات کشش

 1170در حدود  CH يوندپ یارتعاشات خمش

سنجی مشاهده شد که ایروژل تيتانيای با انجام طيف
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نبود، در حالی  CVص خطوط طيفی خالص قادر به تشخي

در محلول  CVکه نانوکامپوزیت سنتز شده توانست حضور 

های به را تشخيص دهد. طيف M 10-9آبی تا غلظت 

ارائه شده است.  2دست آمده از این آزمایش در شکل 

شان و ی خاصيت پالسمونیحضور نانوذرات طال بواسطه

موج موج جذبی آنها و طولهمپوشانی بيشينه طول

های رامان از طریق تحریک ليزر منجر به ارتقای نشانک

 روش الکترومغناطيسی شده است.

 گیرینتیجه -4

در این مقاله پس از سنتز نانوذرات طال، نانوکامپوزیت 

ژل و سپس خشک کردن  -به روش سل 2TiO-Auایروژل 

آماده شده است. به منظور سنجش  2COابربحرانی با 

، SERSی زیرالیه عنوانپوزیت به کارایی این نانوکام

های مختلف تغلظ تشخيصسنجی رامان برای طيف

به عنوان مولکول آزمون انجام شد.  CVمحلول آبی 

مشاهده شد که نانوکامپوزیت توليد شده توانایی تشخيص 

CV  را تا غلظتM 10-9 باشد. با سنتز یک نمونه دارا می

ن تحت آزمون ایروژل تيتانيای خالص و بررسی عملکرد آ

مشابه، مشاهده شد که همانطور که مسلم است عامل 

وجود خاصيت پالسمونی  SERSسنجی بوجود آمدن طيف

نانوذرات فلزی، در اینجا طال، است، عالوه بر این 

موج جذبی طال و ليزر تحریک همپوشانی بيشينه طول

های به دست آمده رامان نيز نقش مؤثری بهبود طيف

 دارد.

 
سنتز شده  به دست آمده از نانوکامپوزیت SERSسنجی طيف: 2شکل 

های مختلف. هر غلظت با رنگ متفاوتی متمایز شده است. در غلظت

 شود.و به رنگ بنفش دیده می« CV»برچسب  CVطيف رامان 
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تراهرتز با به کارگیری آنتن نوررسانش  0.9 تا 0.01های تراهرتز در بازه فرکانسی نتایج تجربی تولید و آشکارسازی پالس –چکیده 

طول زمانی به  فوق کوتاه یلیزرهای پالستحت تابش آنتن نیمرسانا  در این مطالعه،گیرد. ارائه و مورد بررسی قرار می GaAs ینیمرسانا

م لیزری فمتوثانیه فیبری تامین قرار گرفته است که توسط یک سیستنانومتر و انرژی چند نانوژول  1040فمتوثانیه، طول موج مرکزی  80

با به برخوردار است،  های پایینتردر فرکانس یینسبت سیگنال به نویز باال که ازهای تراهرتز تولید شده توزیع زمانی پالس شود.می

ن ای و سپس اطالعات طیفی آن استخراج شده است.اندازه گیری کیک زمانی شده تف به صورت پراب-کارگیری یک چیدمان پمپ

 . باشدرا دارا میهای مختلف در هندسه بازتابی و عبوری طیف سنجی نمونهقابلیت به کارگیری در چیدمان 

 .تراهرتز، فمتوثانيه، ليزر، نوررسانشطيف سنجی  -کليد واژه

 

 

Generation and detection of THz pulses through the interaction of 

femtosecond laser pulses with GaAs photoconductive antenna 

Fazel Jahangiri, Mohammad Rezaei Pandari, Reza Massudi 

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University 

Abstract- The experimental results of generation and detection of Terahertz pulses with frequencies that range between 0.01 

and 0.9 THz by utilizing GaAs photoconductive antennas are presented and discussed. The antenna is illuminated by 

ultrashort laser pulses with duration of 80 femtosecond, wavelength of 1040 nm and energy of a few nJ that are provided by a 

femtosecond fiber laser system. Temporal shape of the THz electric field has been measured with a high signal to noise ratio 

at lower parts of the spectrum by employing a time resolved pump-probe setup and then the spectral bandwidth has been 

extracted. Our setup is suited for spectroscopic measurements in both reflection and transmission configurations.  

Keywords: Terahertz spectroscopy, femtosecond, laser, photoconduction. 

 

ش نوررساندر برهمکنش لیزر فمتوثانیه با آنتن پالسی تولید و آشکارسازی تراهرتز 

 GaAsی نیمرسانا

 فاضل جهانگيری، محمد رضایی پندری، رضا مسعودی

 پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی
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 مقدمه -1

تراهرتز تعبيری است که بيش از دو دهه  فرکانسی گاف

ای از امواج الکترومغناطيسی با پيش برای معرفی ناحيه

تراهرتز مورد استفاده قرار گرفت تا  10تا  0.3فرکانس 

در بودن این بازه فرکانسی کمتر توسعه یافته  بيانگر

 الکترومغناطيسی باشد.امواج مقایسه با دیگر نواحی طيف 

ی با به کارگيری های مختلفروشبه دنبال اختراع ليزر، اما 

ليزری برای توليد و آشکارسازی تراهرتز توان  هایباریکه

معرفی و گسترش یافت و باعث افزایش  باال و پر بازده

به طوریکه . ميزان دسترسی محققين به تابش تراهرتز شد

-زمينه بویژه در تراهرتزبالقوه و کاربردهای متنوع  امروزه

های در حوزه تراهرتز طيف سنجی و تصویرنگاری های

آنچنان  ،مطالعه مواد ، امنيتی ومختلف صنعت، پزشکی

را به یک حوزه  آنرشد سریعی به خود گرفته است که 

ميان روشهای  ازفعال دانش و فناوری تبدیل کرده است. 

یکسوسازی نوری در مختلف ليزری توليد تراهرتز شامل 

پدیده نوررسانش در  ،[1غيرخطی ] یهاکریستال

کنش ليزر شدت باال با پالسما مبره و نيز [2نيمرساناها ]

های دارای بازده قابل قبول توان به عنوان روشمی[، 3]

ی فراوانی در هر کدام در حال رد. امروزه تالشهااشاره ک

ان انجام است تا اوال بازده نهایی توليد تراهرتز را تا حد امک

انرژی و توان تابش ه کوانتومی نزدیک کند و ثانيا به بازد

و پهنای باند منبع تراهرتز را  دادهتوليد شده را افزایش 

یکسوسازی نوری،  با به کارگيری روشبيشينه کنند. 

 10های تراهرتز توليد شده به بيش از انرژی پالس

از طرف  .[1ميکروژول در هر پالس بهبود یافته است ]

های تراهرتز در روش 200ندی به بزرگی دیگر، پهنای با

تراهرتز در روش تکسوسازی  75[ و 4] مبتنی بر پالسما 

روش  منابع مبتنی بر[. 1گزارش شده است ]نوری 

کمتری را نوررسانش اگر چه امکان توليد پهنای باند 

نسبی بازده توليد با برخورداری از اما دهند، پوشش می

های پيچيدگی بدونچيدمان تجربی همچنين  مناسب و

مندان این تطبيق فاز و تطبيق سرعت، مورد توجه عالقه

حوزه قرار دارند. در مقاله حاضر، با برخورداری از تجربه 

های نوری در کریستالحاصل از روش تکسوسازی 

برای توليد  پالسماهمچنين برهمکنش ليزر و  وغيرخطی 

ز حاصل های تراهرت، به توليد و آشکارسازی پالستراهرتز

پردازیم و نتایج حاصل از به کارگيری روش نوررسانش می

 دهيم.سپس مورد بحث قرار میرا ارائه و 

 چیدمان تجربی -2

دارای انرژی فوتونی های ليزری در اثر برهمکنش پالس

با یک آنتن نوررسانش بيشتر از انرژی گاف نيمرسانا 

نور ليزری جذب شده و توليد زوج ، GaAsنيمرسانای 

در جریان غيرخطی یک کند. درنتيجه رون حفره میالکت

که اندازه آن  شودرسانا جاری میممدار متصل به ني

ایجاد چنين جریان . متناسب با شدت پالس ليزری است

الکتریکی همچنين مستلزم اعمال یک ولتاژ مستقيم چند 

و باید به اندازه  استده ولتی به دو سر آنتن گسيلنده 

های بار نوررسانش را تواند تمام حاملکافی قوی باشد که ب

ایجاد  جریان غيرخطیبه حرکت در آورد. از سوی دیگر، 

 آن زمان توليداست به طوریکه متغير با زمان شده آنی و 

متناسب با طول پالس ليزری و زمان از بين رفتن آن به 

های بار بستگی دارد. در صورتی که از طول عمر حامل

-نيه استفاده شود، این جریان میهای ليزری فمتوثاپالس

این در مطالعه حاضر، . باشدمنشا تابش امواج تراهرتز تواند 

 2جریان آنی با متمرکز کردن باریکه ليزری پالسی به قطر 

الکترودهای بين ميکرومتری  30متر در فاصله گاف ميلی

اندازه بزرگی آن متناسب با  کهآید به دست میآنتن 

طول زمانی  باشد.س ليزری میپالو طول زمانی شدت 

 آن فمتوثانيه، طول موج مرکزی 80ا پالس ليزری برابر ب

که است چند نانوژول آن برابر نانومتر و انرژی  1040

-VIRA-fsفمتوثانيه )توسط یک سيستم ليزری فيبری 

. به شودمی( تامين ABLaserساخت شرکت  - 1040

د ممکن تر شدن تا حکارگيری ليزر فيبری باعث فشرده

شود که از نظر تجربی حایز اهميت چيدمان آزمایش می

امواج تراهرتز توليد شده توسط یک عدسی  .است

های سهموی آینهآوری شده و به سوی سيليکونی جمع

کانونی مشترک آینه سهموی و شود. نقطههدایت می

شود که پرتو بازتاب شده از عدسی سيليکونی باعث می

موازی شده باشد. این باریکه  آینه سهموی یک باریکه

موازی توسط یک آینه سهموی دیگر کانونی شده و توسط 

آنتن یک عدسی سيليکونی دیگر مجددا بر روی 

شود. ميدان الکتریکی تراهرتز بر متمرکز میآشکارسازی 

روی آنتن آشکارسازی مانند بایاس عمل کرده و منجر به 

شود که حاصل برهمکنش هایی میحرکت فوتوالکترون
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باریکه پراب با آنتن هستند که به طور همزمان به آنتن 

شمایی از چيدمان تجربی مورد استفاده  کند.برخورد می

 ( آمده است.1در شکل )

 

  : شماتيک چيدمان توليد و آشکارسازی امواج تراهرتز.1شکل 

-یک چيدمان پمپ از تراهرتز، پالسهایآشکارسازی  برای

توان متوسط ليزر برای این منظور، د. شومیفاده پراب است

وات است که ميلی 100فمتوثانيه مورد استفاده در حدود 

وات آن به عنوان باریکه پمپ و مابقی در ميلی 80حدود 

از یک آنتن شود. مسير باریکه پراب فرستاده می

نوررسانش مشابه آنچه در بخش توليد تراهرتز اشاره شد، 

شود. تراهرتز توليد استفاده میازی در قسمت آشکارس

 شده توسط آنتن گسيلنده، با کمک یک عدسی سيليکونی

به طرف آنتن  آوری شده وجمعو یک آینه سهموی 

شود. از سوی دیگر، باریکه پراب که گيرنده هدایت می

بخشی از باریکه اصلی ليزر با انرژی کمتر است و توسط 

مزمان بر روی یک شکافنده جدا شده است، به صورت ه

و توليد  شودميکرومتری آنتن گيرنده متمرکز می 5گاف 

شماتيکی از ساختار آنتن کند. یک جریان نوررسانش می

 2نوررسانش و هندسه برهمکنش ليزر با آن در شکل 

 نشان داده شده است.

 

 : ساختار آنتن نوررسانش و هندسه برهمکنش ليزر 2شکل 

ی حاصل که متناسب با دامنه گيری جریان الکتریکبا اندازه

ميدان تراهرتز است، ميدان الکتریکی تراهرتز اندازه گيری 

شود. به منظور کنترل همزمان بودن برخورد پالس می

تراهرتز و پالس ليزر با آنتن گيرنده، از یک تاخيرانداز 

تواند با دقت چند پيکوثانيه شود که میاپتيکی استفاده می

با توجه به خير زمانی ایجاد کند. بين دو مسير اپتيکی تا

اینکه طول زمانی پالس تراهرتز توليدی حدود یک مرتبه 

با تغيير ميزان بزرگتر از پالس ليزری مورد استفاده است، 

توان تغييرات زمانی تاخير زمانی در یک بازه معين می

 کی تراهرتز را استخراج کرد. یميدان الکتر

 نتایج تجربی و تحلیل -3

ی ميدان الکتریکی تراهرتز توليد شده در هوای توزیع زمان

( نشان داده شده است. این شکل از 2آزاد در شکل )

های مختلف زمانی برهمکنش پالس ليزری پراب با قسمت

ميدان الکتریکی پالس تراهرتز و ثبت دامنه و فاز ميدان 

آن به دست آمده است. همچنين به منظور کاهش نویز، از 

لذا از استفاده شده است.  شوندهلقفیک تقویت کننده 

یک چاپر با فرکانس دلخواه برای مدوالسيون باریکه ليزری 

به لکترونيکی اسيگنال شود و همين پمپ استفاده می

مورد  شوندهقفلمرجع در تقویت کننده عنوان سيگنال 

فرایند حرکت  عالوه بر این، .گيرداستفاده قرار می

در هر نقطه و مربوط به ت گيری اطالعاتاخيرانداز، ميان

ای کنترل و ثبت آن توسط یک برنامه متمرکز رایانهنهایت 

  شود. اجرا می

شود که پهنای زمانی پروفایل ميدان تراهرتز مشاهده می

توليد شده  از مرتبه پيکوثانيه است و از نسبت سيگنال به 

برخوردار است. با در فرکانسهای پایينتر نویز بسيار باالیی 

فاده از توزیع زمانی به دست آمده برای ميدان، طيف است

( به دست 3توان مطابق شکل )میرا تراهرتز توليد شده 

شود که طيف تراهرتز حاصل محدود به آورد. مشاهده می

-های پایينتراهرتز و قله آن متمایل به فرکانس 1کمتر از 

شود که تر است. عالوه بر این، در این شکل مشاهده می

تراهرتز روی  0.75و  0.55های ه جذبی در فرکانسدو قل

. از مقایسه طيف حاصل در هوای آزاد با طيف داده است

توان نتيجه گرفت که می [5خطوط جذبی بخار آب ]

های مشاهده شده متعلق به جذب مولکول جذبی خطوط

 باشد.بخار آب موجود در هوا می
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اهرتز توليد شده در ترميدان الکتریکی پالس : توزیع زمانی 2شکل 

 هوای آزاد.

 

تراهرتز توليد شده در ميدان الکتریکی پالس : توزیع طيفی 3شکل 

 هوای آزاد.

 گیرینتیجه -4

های تراهرتز با به نتایج تجربی توليد و آشکارسازی پالس

تحت تابش  GaAsکارگيری آنتن نوررسانش نيمرسانای 

گرفت.  رارارائه و مورد بررسی قفمتوثانيه پالسهای ليزری 

ميدان زمانی تراهرتز تابش شده دارای پهنایی از مرتبه 

پيکوثانيه است که تبدیل فوریه آن طيف تابشی را در بازه 

دهد. خطوط تراهرتز نشان می 0.9تا  0.01فرکانسی 

گيری جذبی ظاهر شده در طيف فرکانسی حاصل از اندازه

ميدان تراهرتز در هوای آزاد با طيف جذبی بخار آب 

همچنين نسبت سيگنال به نویز نسبتا  منطبق است.

ميدان  طيفیدر شکل مربوط به فرکانسهای پایينتر باالیی 

 شود. گيری شده مشاهده میتراهرتز اندازه

 سپاسگزاری -5

ما را از همکاران محترمی که در انجام این پژوهش 

نژاد و بویژه جناب مهندس هاشمی ،اندحمایت کرده

 .شودکر و قدردانی میمهندس بابانژاد تش
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الیه نشانی چرخشی طراحی و در این پژوهش شیشه های الکتروکرومیک با الیه نازک اکسید نیکل با استفاده از روش  -چکیده 

که یک الیه نازک Glass/FTO/NiO/electrolyte/FTO/Glass شده در این مقاله بدین شرح است: شده است. ساختار در نظر گرفتهساخته

د سانتیگرادرجه 450و  350، 250و سپس در سه دمای   به روش الیه نشانی چرخشی، الیه نشانی FTOروی سه    (NiO)الکتروکرومیک

شدند. با اعمال ولتاژ به  های الکتروکرومیک ساختهو تزریق الکترولیت مایع، سلول دیگر FTO سه بازپخت شد. پس از آن با استفاده از

 مقایسه شدند.نتایج بدست آمده با هم و سپس   عبور اندازه گیری میزان و پاسخزمان  ،شدههای ساخته سلول

 چرخشی، زمان پاسخ کل، الیه نشانینيالکتروکروميک، اکسيد :کليد واژه

 

 

Electrochromic windows with nickel oxide film design and fabrication 

provided by spin coating and with different anneal temperatures 

Farzane rezaei, seyyed mohammad bagher ghoraishi 

Kashan, university of kashan, Department of Physics 

In this study, electrochromic glasses with NiO thin film are fabricated with using spin-coating method. The 

structure of  Glass / FTO / NiO / electrolyte / FTO /Glass  is used in this paper. A thin film of NiO is deposited 

on three of FTO and annealed at temperatures  of 250, 350 and 450ₒC. then the electrochromic cells are 

fabricated by three  another FTO and the electrolyte is injected in them .The voltage is applied to the samples. 

The switching time and transmittance are measured and the results  have been compared with together. 

Keywords: electrochromic, nickel oxide, spin coating, switching time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشدتهیهنیکل کسیدا الیه با میکوکرولکترا یشیشهها ساخت

 چرخشی و با دماهای بازپخت متفاوت الیهنشانیروش  به

 ، سيد محمد باقر قریشیفرزانه رضایی

 کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده کاشان
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 مقدمه -1

یکی از موضوعات چالش برانگيز قرن جاری در سراسر جهان مسئله 

انرژی و جلوگيری از اتالف آن است. پنجره ها مهم ترین جزء 

رو استفاده از شوند. ازاین ساختمان در اتالف انرژی محسوب می

 محسوب های الکتروکروميک که خود نوعی شيشه هوشمندشيشه

 کاهش تقاضا از طریق کمک شایانی به کاهش مصرف انرژیشوند می

 [.1نماید ]داخل ساختمان می روشنایی جهت گرمایش، سرمایش و

های الکتروکروميک درواقع شامل تغييرات برگشت پذیر در پدیده

ناشی از اعمال یک  ذب و تابش( یک ماده،خواص نوری )شفافيت، ج

کاهش  -اکسایش و حاصل یک واکنشالکتریکی ميدان یا جریان 

. این واکنش از طریق رابطه زیر که برای اکسيد نيکل نوشته ]2[است

 دهد:رخ می
NiOH + Ni(OH)2↔ NiO3 +3H+ +3e- 

هایی مثل های مختلفی در دستگاهاکسيد فلزهای واسطه استفاده

يک، ها، سلول های الکتروشيميایی، شيشه های الکتروکرومباتری

 [.3]کاتاليزگرها و سنسورها دارند

و...  WO3 ،MoO ،NiO ،NbO مواد الکتروميک غيرآلی شامل

که بخشی از آنها به عنوان مواد کاتدی  ]4[مورد توجه قرار گرفته اند

 و بخش دیگر آنها به NiO رنگی )رنگی شده در حالت کاهيده( شامل

  WO3عنوان مواد آندی رنگی )رنگی شده در حالت اکسایش( شامل 

 .]5[بررسی شده اند

اکسيد نيکل در حالت بدون اعمال ولتاژ بی رنگ و در حالت اعمال 

 . ]6[ولتاژ قهوه ای تيره است

وجود دارد که شامل الیه  NiOنشانی های مختلفی برای الیهروش

 تی است.وری و تبخيری حرارنشانی چرخشی، غوطه

 روش و مواد آزمایش -2

موالر در  5/0تهيه محلول اکسيد نيکل، ابتدا نيکل استات  منظوربه

مونو  تريلیليم 3/0متوکسی اتانول حل شده و سپس  تريلیليم 10

زن اتانول آمين به آن اضافه شد و به مدت یک ساعت بوسيله هم

دارای الیه  هاشهيش، هانمونهساخت  منظوربهی هم زده شد.  سيمغناط

FTO به مساحت
22515 mm  ،با شوینده، آب مقطر، پروپانول

استون آزمایشگاهی و بار دیگر آب مقطر در حمام فراصوتی هرکدام به 

درجه  120در دمای  تیدرنهادقيقه شستشو داده شدند و  10مدت 

از دستگاه   دقيقه خشک شدند. با استفاده 15سانتی گراد به مدت 

ثانيه  30دور بر ثانيه و به مدت  3600نشانی چرخشی با سرعت یهال

شسته شده بودند، الیه نشانی  قبالًکه  FTOبرای سه  بار روی سه  

درجه   450و  350، 250در دمای هاهیالانجام شد. سپس این زیر 

 از دستگاهبا استفاده دقيقه بازپخت شدند.  45به مدت  گرادیسانت

 با تکنيک surface profilometerدستگاه ) سوزنی سنجضخامت

که مقدار  گيری شدضخامت الیه اندازه نانومتر(، 10سوزنی و با دقت 

تزریق  منظور بهدیگر  FTO ست آمد. سپس سهنانومتر بد 300آن 

 .سوراخ گردیدند متریليم 7/0الکتروليت با مته به قطر

 

 ساخت سلول الکتروکرومیک -3

( FTOميک از دو شيشه رسانا )برای ساخت سلول الکتروکرو

که گفته شد اکسيد  طورهماناست که روی یکی از آنها  شدهاستفاده

 لهيوسبهی در آن اروزنه کهنيکل الیه نشانی شده است و شيشه دیگر 

 ی پليمریالیهیک ی لهيوسبه، بدون الیه است. این دو جادشدهیامته 

 سانتی متر مربع از  وسط 1*1که مربعی به ابعاد  (اسپيسرجداکننده )

در فضای خالی ایجاد سپس  .ده شدندچسبانهم  بهآن جدا شده است،

موالر تزریق  1الکتروليت ليتيم کلراید از طریق روزنه،  شده بين آنها 

ونه ساخته شده در خأل گذاشته شد. برای تزریق بهتر الکتروليت، نم

 ستفاده از چسبیبا اروزنه برای جلوگيری از تبخير الکتروليت، شد. 

 .بسته شد ،است و هاردنراپوکسی رزین  دو ماده که مخلوطی از

 
 سوراخ شده FTO: تصویری از اسپيسر و 1شکل 

 هساخت الکتروکروميک هایسلولتصاویری از  4و  3،  2 هایدر شکل

 نشان داده شده است. ،ولت 3/3شده قبل و بعد از اعمال ولتاژ 

 
به روش الیه نشانی چرخشی با دمای  شدهساختهالف( سلول : 2شکل 

)بدون اعمال ولتاژ( ب( سلول  درجه سانتيگراد 250بازپخت 

 ولت 3/3پس از اعمال ولتاژ شدهساخته

 
به روش الیه نشانی چرخشی با دمای  شدهساختهالف( سلول : 3شکل 

 )بدون اعمال ولتاژ( ب( سلول درجه سانتيگراد 350بازپخت 

 ولت 3/3پس از اعمال ولتاژ شدهساخته

 
به روش الیه نشانی چرخشی با دمای  شدهساختهالف( سلول : 4شکل 

)بدون اعمال ولتاژ( ب( سلول  درجه سانتيگراد 450بازپخت 

 ولت 3/3پس از اعمال ولتاژ شدهساخته
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 های ساخته شدهگیری سلولاندازه -4

 :XRDز آنالي -1-4

 آناليز نشانی شد و از آنالیه FTOبر روی  NiOمحلول سنتز شده 

XRD  شود که مادهمشاهده می 5گرفته شد که با توجه به شکل 

الیه نشانی شده دارای سه پيک برجسته است که این  نيکل اکسيد

شده نجاما درستیها مطابق الگوی اصلی بوده و درنتيجه سنتز بهپيک

 است.

 
 دهسنتز ش اکسيد نيکلاز ماده  XRD نمودار: 5شکل 

 :عبورطيف  -2-4

ی برای یمتری دو پرتوفوتوبا استفاده از دستگاه اسپکتروطيف عبور 

 بدست نانومتر 1گام با  و نانومتر 1100تا  360گستره طول موجی 

ی اکسيد نيکل الیه نشانی ميزان عبور از الیه 6شکل در  .آمده است

درجه  450و  350، 250و با دماهای بازپخت  FTO بر روی  شده

 بر حسب طول موج نشان داده شده است. راد سانتيگ

 

الیه نشانی شده اکسيد نيکل  یالیه عبور ازتغييرات نمودار  :6شکل 

درجه سانتی  450و  350، 250و با دماهای بازپخت  FTOبر روی 

 گراد

 

 :(AFMآناليز ریخت شناسی سطحی) -3-4

شود  از الیه اکسيد مشاهده می 9و  8، 7های که در شکل طورهمان

آناليز  درجه سانتی گراد 450و  350، 250با دماهای بازپخت  نيکل 

AFM  70ترتيب بهها گرفته شد که ميانگين پستی و بلندی الیه، 

دمای بازپخت باعث  رفتن باال ،است. در نتيجه نانومتر 5و  28

 تر شدن سطح الیه شده است.یکنواخت

 

نی شده به روش از نمونه الیه نشا شدهگرفته  AFMتصویر :7شکل 

 درجه سانتی گراد 250چرخشی و با دمای بازپخت 

 

 

از نمونه الیه نشانی شده به روش  شدهگرفته  AFMتصویر :8شکل 

 درجه سانتی گراد 350چرخشی و با دمای بازپخت 

 

 
از نمونه الیه نشانی شده به روش  شدهگرفته  AFMتصویر :9شکل 

 نتی گراددرجه سا 450چرخشی و با دمای بازپخت 

 : زمان پاسخ -4-4

گویند شدن نمونه را زمان پاسخ می رنگیبمدت زمان رنگی شدن و 

که با استفاده از دستگاه آناليز شامل فوتودیود، ليزر و اسيلوسکوپ 

نمای شماتيکی آن  10که در شکل  ی شدريگاندازه هانمونهبرای 

 شود.مشاهده می

 

 نمای شماتيک از دستگاه آناليزور: 10شکل 

اختالف  درصد تغييرات عبور که 70برای تعيين زمان پاسخ نمونه، 

است،  زمان-نمودار ولتاژ ولتاژ در یبين زمان کمينه و بيشينه

مشاهده   12و  11های شکلزمان در -محاسبه شد. نمودارهای ولتاژ

 .شوندمی
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های الکتروکروميک ساخته شده به نمودار زمان پاسخ سلول: 11شکل 

 سانتی درجه 450و  250،350ی و با دماهای باز پخت روش چرخش

 گراد درحالت تيره شدن

 
های الکتروکروميک ساخته شده به : نمودار زمان پاسخ سلول12شکل 

سانتی گراد  450و  350، و 250روش چرخشی و با دماهای باز پخت 

 در حالت شفاف شدن

با اعمال   های ساخته شده با دماهای بازپخت متفاوت ومقایسه سلول

 .آمده است 1در جدول  3/3ولتاژ 

های الکتروکروميک ساخته شده به روش : زمان پاسخ سلول1جدول

 درجه سانتی گراد 450و  350، 250چرخشی و با دماهای بازپخت 

زمان پاسخ در حالت 

 شفاف شدن)ثانيه(

زمان پاسخ در حالت 

 تيره شدن)ثانيه(

 

- اکسيدنيکل الیه 3.70 19.60

شده با دمای  نشانی

 Cₒ250بازپخت 

الیه  نيکلاکسيد 1.17 15.7

با دمای  نشانی شده

 Cₒ350بازپخت 

-الیه نيکلاکسيد 0.06. 0.02

با دمای  نشانی شده

 Cₒ450بازپخت 

 

نشانی  نيکل به روش الیه شده با اکسيدهای ساخته با آناليز نمونه

و  نتيگراد درجه سا 450و  350، 250چرخشی و با دماهای بازپخت 

 Glass/FTO/NiO/electrolyte/FTO/Glass  با  ساختار 

 قابل توجهی به دست آمد. نتایج

الیه  هدهد زمان پاسخ به دست آمده برای سلولی کنتایج نشان می

بازپخت شده است،  درجه سانتی گراد 350اکسيد نيکل آن در دمای 

ه سانتی درج 450دیر کمتری برخوردار بوده است. در دمای از مقا

تغيير  4گراد مقادیر زمان پاسخ ناچيز بود و همچنين طبق شکل 

رنگ محسوسی در آن مشاهده نشد و این به معنی آن است که سلول 

 ساخته شده با این دمای بازپخت سلول مطلوبی نيست.

 گیری نتیجه -5

با دمای بازپخت  چرخشی  باتوجه به اینکه سلول ساخته شده به روش

های گراد زمان پاسخ کمتری نسبت به دیگر سلولدرجه سانتی  350

و  درجه سانتی گراد دارد 250ساخته شده با دماهای بازپخت 

 450خت ه با دمای بازپسلول ساخته شد همچنين مطلوب نبودن

تی گراد به درجه سان 350دمای درجه سانتی گراد ، ميتوان گفت که 

-پيشنهاد میی الیه نشانی به روش چرخشی عنوان دمای بهينه برا

 شود.
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اندازه گیری ضرایب اپتیکی خطی و غیرخطی صفحات اکسید روی رشد یافته به روش 

 الکتروشیمی 

 پور اردکانی، فاطمه کشاورز نسب، نیلوفر صادقی، مجتبی ابراهیمی رزگله، عبدالناصر ذاکریعباس قاسم

 شیراز، دانشگاه شیراز، بخش فیزیک 

اپتیک  ضرایبرشد داده می شوند.  FTOیک زیر الیه از جنس روی بر لکتروشیمی به روش ا، صفحات اکسید روی در این مقاله –چکیده 

نانومتر  532ول موج پیوسته با ط Nd-YAGدر این روش از لیزر . اندازه گیری می شود zغیر خطی این صفحات با استفاده از روش جاروب 

ه و مثبت بودغیر خطی دارای ضریب شکست  ZnOات صفح نتایج تجربی ما نشان می دهد کهبه عنوان چشمه تابشی استفاده شده است. 

این  رشد داده شده در ZnOنشان می دهد که صفحات  zهمچنین نتایج جاروب ی غیر خطی خود کانونی نشان می دهند. از خود پدیده

طی یرفتاری غیر خمقاله دارای جذب اشباع می باشند. در نهایت با استفاده از ضریب شکست غیر خطی و ضریب جذب غیر خطی، پذ

 آید.     برای صفحات اکسید روی بدست می 

 اپتیک غیر خطی. خواص، zفحات اکسید روی، روش الکتروشیمی، روش جاروب ص -کلید واژه

 

 

Measurement of linear and nonlinear optical properties of Zinc Oxide 

sheets grown by electrochemical deposition method  

Abbas Ghasempour Ardakani, Fatemeh Keshavarznasab, Niloofar Sadeghi, Mojtaba Ebrahimi, Abdolnaser 

Zakery  

Physics Department, Shiraz University, Shiraz, Iran 

Abstract- In this paper zinc oxide sheets are grown on a FTO substrate using electrochemical method. The nonlinear optical 

coefficients of these sheets are determined using the z-scan technique. In this method, a cw Nd-YAG laser with wavelength 

of 532 nm is applied as the radiation source. Our experimental results indicate that the ZnO sheets have positive nonlinear 

refractive index and exhibit the nonlinear self-focusing phenomenon. Furthermore, the z-scan results reveal that ZnO sheets 

grown in this paper possess saturated absorption. Finally, the third order nonlinear susceptibility is obtained for ZnO sheets 

by using the measured nonlinear refractive index and nonlinear absorption coefficient.         

Keywords: zinc oxide sheets, electrochemical method, z-scan technique, nonlinear optical properties.      
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 مقدمه -1

ایدار و یک ترکیب پاکسید روی یک ساختار شش گوشة 

است.   eV 3.4 گاف نوارینیمه رسانا است که دارای 

های قابل توجه دیگر از جمله: همچنین داشتن ویژگی

  فراوانی و غیره ،ایداری مکانیکیپ ،یزوالکتریک بودنپ

منجر شده تا این ترکیب کاربردهای فراوانی در ابزارهای 

الکترونیک نوری و سلول  ،های گازیسگرح ،نوری

با  ZnO نانوساختارهای سنتز داشته باشد.خورشیدی 

اسپاترینگ،  ،الکتروشیمیایی های مختلفی از جمله:روش

و همکارانش  پرادهان شود.انجام می هیدروترمالو  سل ژل

نانو ساختارهای یک بعدی و دوبعدی  2008در سال 

. [1] یایی رشد دادنداکسید روی را به روش الکتروشیم

ا به نانوصفحات اکسید روی ر 2004در سال  همچنین

 [. 2]. روش الکتروشیمیایی رشد داده شد

های اخیر تعیین خواص نوری غیر خطی مواد به در سال

راوان آنها از جمله در دلیل اهمیت باال و کاربردهای ف

مورد توجه  های نوریمحدود کنندهو  اه سوئیچ ،سنسورها

دی است که یکی از موا  ZnOکه ،دی قرار گرفته استزیا

  از خواص نوری غیر خطی باالیی برخوردار است.

به ساخت و بررسی نانو  2004و همکارش در سال ژانگ 

.   [3] پرداختند zهای اکسید روی با روش جاروب ساختار

با  2012و همکارانش در سال  هریپادمانهمچنین 

مطالعه خاصیت  به  zاستفاده از روش جاروب

های اکسید روی   nanotopمحدودکنندگی نوری 

   .[4] پرداختند

تیک غیر خطی به بررسی برهم کنش نور شدید با ماده پا

ردازد. از پمی ،شودکه منجر به تغییر خواص نوری آن می

گیری آنها خواص توان با اندازهکه می ارامترهاییپجمله 

ضریب شکست  ،نوری غیر خطی ماده را تشخیص داد

( است. روش β( و ضریب جذب غیر خطی )2nغیرخطی )

های مختلفی برای اندازه گیری این ضرایب وجود دارد که 

تداخل غیر  ، Zتوان به روش جاروباز جمله آنها می

رتو و . . . اشاره پاعوجاج  ،ترکیب چهار موج تبهگن ،خطی

توسط شیخ بهایی و همکارانش در   Zکرد. روش جاروب 

 رتو توسعه داده شدپایة خود کانونی شدن پبر 1989 سال

رتو لیزری که پ. در این روش نمونه در مقابل یک [5]

گیرد. با جابجا کردن توسط عدسی کانونی شده قرار می

به دلیل  ،رتوی لیزرپنمونه در امتداد محور کانونی شدن 

نمونه مانند یک عدسی وابسته به  ،تغییر شدت فرودی آن

کند. اگر در فاصلة دور از نمونه یک روزنه میشدت رفتار 

تغییر در توزیع شدت در صفحة  ،کوچک قرار داده شود

شود. بنابراین تراگسیلندگی عبوری از شکاف آشکار می

تغییر  روزنهدر موقعیت های مختلف نمونه نسبت به  وزنهر

کند. با رسم نمودار تراگسیلندگی بهنجار برحسب می

توان ضریب آن با نمودار نظری می مکان نمونه و برازش

شکست غیر خطی و همچنین در حالتی که روزنه باز باشد 

 توان ضریب جذب غیر خطی ماده را محاسبه کرد. می

خواص غیر خطی فیلم ها و نانو در سال های اخیر، 

 ساختار های اکسید روی بررسی و اندازه گیری شده است

طالع داریم گزارشی در . با این وجود، تا آنجا که ما ا[3-4]

منتشر ZnO  مورد اندازه گیری خواص غیر خطی صفحات 

صفحات اکسید روی به روش  ،نشده است. در این مقاله

الیه نشانی الکتروشیمیایی رشد داده می شوند. سپس با 

، ضریب شکست غیر خطی، zاستفاده از روش جاررب 

وم برای ی سو پذیرفتاری مرتبه خطی رضریب جذب غی

        اندازه گیری خواهد شد.  ن صفحاتای

 صفحات اکسید روی روش رشد -2

 سانتیگراد و یدرجه 70الیه نشانی الکتروشیمی در دمای 

 ولت نسبت به پتانسیل الکترود کلرید جیوه -1/1 پتانسیل

 یالیهاز یک شیشه که بر روی آن . شودمیانجام  اشباع

یه نشانی شده ال (FTO) نازك اکسید قلع آالییده به فلور

 یک سلول در است، به عنوان الکترود کار و شمارنده 

کنیم. بسته به زمان رشد و استفاده می سه الکترودی

و شکل این صفحات  غلظت محلول نیترات روی، اندازه

 3کند. در این مقاله، زمان رشد را ثابت و برابر با تغییر می

 1/0ل آبی محلو لیترمیلی 20گیریم از دقیقه در نظر می

موالر نیترات روی به  06/0 غلظت پتاسیم و موالر کلرید

کنیم. استفاده می سه الکترودیسلول  درالکترولیت عنوان 

 .شودمیانجام  پتانسیو استاتستگاه د توسط الیه نشانی

در هوا ساعت در یک به مدت  آماده شده را یسپس نمونه

  دهیم.سانتیگراد حرارت می یدرجه 200 دمای
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رشد یافته با استفاده از  ZnOاز نانو صفحات  SEM: تصویر 1 شکل

 میکرون است. 2روش الکتروشیمی. خط مقیاس 

 بحث و نتایج آزمایش -3

( مربوط به SEMتصویر میکروسکوپ الکترونی ) 1شکل

 .نشان داده شده است ZnOصفحات  ساختار رشد یافته

با اندازه و  ZnOدهد که صفحات نشان می SEMتصویر 

اند. میانگین اندازه این های مختلف رشد یافتهجهت گیری

، طیف عبوری از 2است. شکل  صفحات دو میکرون

 500تا  300ی طول موجی ساختار رشد یافته در بازه

 نانومتر نشان داده شده است. 

 

 منحنی طیف عبور برای صفحات اکسید روی. :2 شکل

ی جذب در رسیم که لبهل به این نتیجه میبا بررسی شک

نانومتر قرار دارد و برای طول موج های  373طول موج 

ی جذب، نور فرودی به شدت جذب خواهد کمتر از لبه

طول موج شد. مقدار لبه ی جذب بدست آمده ار مقدار 

توده کمتر است که این امر به علت  ZnOجذب  یلبه

 3روی است. شکل  صفحات اکسید کوچک بودن اندازه

نمودار توان ورودی برحسب توان خروجی ماده را نشان 

مقدار جذب بیر ی  دهد. با برازش این داده ها با رابطهمی

آورده  1آید که مقدار آن در جدولخطی نمونه بدست می

 شده است. 

 

برای صفحات ورودی برحسب توان خروجی : منحنی توان 3شکل 

ZnO. 

وات میلی 40را در توان  zاز جاروب نمودار روزنه ب 4شکل

منحنی خط چین دهد نقاط نتایج تجربی و نشان می

دهد. قله نشان داده شده در تئوری را نشان می برازش

نشان دهنده جذب غیرخطی منفی است  zنمودار جاروب 

که این ناشی از جذب اشباع غیرخطی بزرگ در نمونه 

ضریب  ادیرمق شدهبرازش استفاده از منحنی است. با 

. [6] جذب غیرخطی و همچنین شدت اشباع بدست آمد

 آمده است. 1که مقادیر آن در جدول 

 
-را نشان می ZnOروزنه باز نانو صفحات  z: نمودار جاروب  4شکل 

دهد. نمودار نقطه چین مقدار تئوری و نقاط مثلثی مقادیر بدست 

 دهند. آمده از آزمایش را نشان می

دهد. را نشان می zبسته جاروب  نمودار روزنه 5شکل

وجود دره قبل از قله در نمودار نشان دهنده این موضوع 

است که ضریب شکست غیرخطی نمونه مثبت است و 

شود. به عبارت پدیده خودکانونی در این نمونه مشاهده می

دیگر نمونه مانند یک عدسی مثبت وابسته به شدت عمل 

 با تئوری 5مونه شکل کند. با برازش داده های تجربی نمی

 (W/2cm) مقدار ضریب شکست غیرخطی از مرتبه [5]
یزم جذب اشباع آید که این امر مکانبه دست می 10-10

 .[7] دهداتمی را نشان می
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هد نقاط داده های روزنه بسته را نشان می z: نمودار جاروب 5شکل 

بدست آمده از آزمایش و نمودار خط چین مقدار بدست آمده از 

 دهدتئوری آزمایش را نشان می

و ضریب  غیر خطی با استفاده از مقدار ضریب شکست

جذب غیرخطی که به ترتیب متناسب با قسمت حقیقی و 

می توان بر اساس موهومی پذیرفتاری مرتبه سوم هستند 

 ZnOنانو صفحات پذیرفتاری اپتیکی مرتبه سوم  1رابطه 

 ی سوم درهپذیرفتاری مرتب بدست آورده شد. قدر مطلق

  است. نشان داده شده 1 جدول

 

 

(1) 

 

= ) (esu)(3)Im(χ  

 

=)(esu)(3)Re(χ 

  

 

ات رایب اپتیک خطی و غیرخطی نانو صفح: ض1جدول

ZnO . 

 

رشد داده شده در این مقاله دارای  ZnOبنابراین صفحات 

شود خواص اپتیک غیرخطی بزرگ هستند که موجب می

های دو های غیر خطی، تراشهدر سوییج های نوری، موجبر

های اپتیکی، تولید هارمونیک دوم پایدار، پردازش سیگنال

با  ZnO عالوه بر این، د.نو سوم مورد استفاده قرار گیر

دارای  توجه به اینکه از گاف انرژی باالیی برخوردار است،

 باشد.های لیزری میتخریب باالیی تحت تابش یآستانه

با  ،صفحات اکسید روی یبا توجه به اینکه اندازه همچنین

رود که با تغییر زمان رشد قابل کنترل هستند، انتظار می

را  صفحات صفحات بتوان ضرایب غیر خطی یتغییر اندازه

امکان  ، ZnOصفحات رشد آسان  در ضمن کنترل کرد.

، پایداری مکانیکی و شیمیایی با مواد مختلف هاآالییدن آن

شود که نیز موجب میباالی آنها و غیر سمی بودن آنها  

-برای کاربرد در تراشه سبیکاندیدای منا نانوساختاراین 

  د.کننهایی باشد که بر اساس اثرات غیر خطی کار می

 

 گیرینتیجه -4

استفاده از با  ZnOدر این مقاله نانو صفحات  ،در ابتدا

روش الکتروشیمیایی رشد داده شد. سپس با استفاده از 

وات با میلی 40توان  پیوسته با Nd-YAGیک لیزر 

خواص غیر خطی این  Zاستفاده از تکنیک جاروب 

اندازه گیری شد. اندازه ضریب شکست غیرخطی فحات ص

بدست آمد که نشان  10-10 (W/2cm) از مرتبهنمونه 

با دهنده جذب اشباع اتمی در نمونه است. همچنین 

ضریب جذب  ،روزنه باز Zاز نمودار جاروب استفاده 

غیرخطی محاسبه شد. که ضریب جذب غیرخطی نیز 

 ZnOدهد. خواص غیرخطی باالی جذب اشباع را نشان می

بی برای سوئچ سشود که این ماده کاندیدای مناموجب می

 باشد. های نوری و قفل شدگی مد
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I0 

(W/cm2) 

n2 

(cm2/W) 

β (cm/W) Is 

 (W/cm2) 

α  

(cm-1) 

|χ(3)| 

807 8.192 × 

10-9 

0.0011 1645 2.2 1.47× 10-6 
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 اصفهان شهر،نیشاه زر،یو ل کیاپت یعلوم و فناور یپژوهشکده-مالک اشتر یدانشگاه صنعت

 رازیش ک،یزیگروه ف-رازیدانشگاه ش

 گروه فیزیک، اهواز–دانشگاه شهید چمران اهواز 

 شدهتیتقو یخودخوبه لیبه گس از نوفه موسوم یبه نوع مهم کنندهتیدر حال عبور از تقو گنالیس ،ینور یهاکنندهتیدر تقو -چکیده 

کننده بر قویتتپارمترهای مختلف  اثربه بررسی ملزم  کنندهدر تقویت نوفه. یافتن راه حل مناسب برای کاهش موثر این شودیم میختهآ

ده در خودی تقویت شی سیگنال کوچک بر گسیل خودبهدر این مقاله تاثیر انرژی سیگنال، طول محیط بهره و بهرهاست.  نوفهاین 

ر شده دتقویتخودی سازی و بررسی شده است. نتایج حاصل در انتخاب روش کاهش گسیل خودبهی بازتولیدی، شبیهکنندهتقویت

 د بود.ی بازتولیدی بسیار مفید خواهنکنندهتقویت

 .ی سیگنال کوچکرهبهشده، انرژی سیگنال ورودی، طول محیط بهره، خودی تقویتگسیل خودبه ،یی بازتولیدکنندهتقویت-کلید واژه

Investigation of the effect of regenerative amplifier parameters on amplified 

spontaneous emission 

Zeinab Akbari, Laleh Rahimi Nejad, Seyyed Mahdi Mousavi, Seyyed Ali Asghar Askari, Narges Kafaei  

Optics & Laser Scince & Technology Research Center,Malek-ashtar University of Technology, Shahin Shahr, 

Isfahan 

Shiraz University, Department of Physics, Shiraz 

Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of Physics, Ahvaz 

Abstract- passing signal from an amplifier is doped to the noise named amplified spontaneous emission (ASE). To find 

effective reducing method of this noise needs that we examine effect of the amplifier different parameters respect to it. In this 

letter we have done a complete analysis of characteristic ASE versus seed energy, gain medium length and small signal gain 

via stimulating of ASE in a regenerative amplifier. The results will be suit to select effective reducing method of ASE in a 

regenerative amplifier 

Keywords: regenerative amplifier, amplified spontaneous emission, seed energy, gain medium length, small signal gain  

 

 

   خودیتقویت گسیل خودبهی بازتولیدی بر کنندههای تقویتبررسی تاثیر پارامتر

 و نرگس کفاییسید مهدی موسوی، سید علی اصغر عسگری  ، الله رحیمی نژاد اکبری، زینب 
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 مقدمه -1

ای در های کوتاه لیزری با انررژی براال از اهمیرت ویرژهتپ

های صنعتی برخروردار هسرتند از تحقیقات علمی و کاربرد

هرای لیرزری این رو تقویت تپ یکری از ملزومرات سرامانه

هرا از رو  موسروم بره معموال برای تقویت ایرن تپ. است

در  .]1[شروداسرتفاده می )1CPA(تقویت تپ چیرر  شرده

تپ )سیگنال( در حرال  میخته شدنها امکان آسیستماین 

کننده بره نروم مهمری از نوفره موسروم بره تقویت عبور از

وجررود خواهررد  )2ASE(شرردهخودی تقویتگسرریل خودبرره

 فررازهم ریررغهررای ایجرراد ایررن نوفرره فوتون منشرر داشررت. 

ی کننردهدر تقویت خودخودبهشده در فرایند گسیل تابش

 شردهتیتقوی ز تولید وارد چرخهکه پس ا باشندنوری می

هرای سریگنال اصرلی شرروم بره رشرد فوتون به همرراهو 

ای موجرب نوسرانات کراتوره تنهانره ASEکنند. وجرود می

شرده در هرای تابشای فوتونشدت )به دلیرل فراز کراتوره

 گنالیسررخ زمانی خود( و تخریب نیمهفرایند گسیل خودب

یل باریک دیگری از قبگردد، بلکه باعث ایجاد مشکالت می

، کاهش ضرریب تقویرت شدهشدگی طیفی سیگنال تقویت

 )3SNR(وفره سیگنال و کاهش نسبت شدت سریگنال بره ن

 .]2[ گرددنیز می

هرای مختلفری بررای کراهش ایرن نوفره در رو  حالتابه

از قبیررررررل اسررررررتفاده از  CPAهای کننرررررردهتقویت

در  ،اسرتخرا ]4[ریپذاشربام، جاذب ]4DCPA( ]3(چیدمان

 .است شنهادشدهیپو...  ]5EDP( ]5(حین پمپاژ

بررای  ،کننردهتیتقودر طبقرات اول  ژهیوبره ASEکاهش 

؛ بسیار مهم است ،هاجلوگیری از تقویت آن در دیگر طبقه

هرای مختلر  پرارمتر بره ASE وابسرتگیبررسی بنابراین 

از  ASEکننده و انتخاب پارامتر بهینه برای کراهش تقویت

در ایرن مقالره مرا برا بهرره  ی برخوردار است.اهمیت شایان

-گیری از معادالت نرخ تقویت سریگنال و گسریل خودبره

ی بهرهانرژی سیگنال و طول محیط بهره، تاثیر  ]6[خودی

                                                           
 

 

 
1 Chirped pulse amplification (CPA) 
2 Amplified spontaneous emission (ASE) 
3 Signal to noise ratio (SNR) 
4 double Chirped pulse amplification (DCPA) 
5 Extracting during pumping (EDP) 

را شبیه سازی و بررسری  ASEمختل  بر  سیگنال کوچک

 کنیم. می

 کارروش  -2

خودی و خودبهی تقویت همزمان گسیلبه منظور محاسبه

دستگاه  تولیدی اززی باکنندهدر یک تقویت سیگنال

گیریم بهره می ASEتقویت سیگنال و  شدهمعادالت جفت

 به صورت: تکفام معادالت حاکم بر سیستم دوترازی
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 fτسرعت نور در خأل،  c ل،یسطح مقطع گس σ. باشدیم 

 ,2N ,یتابش یهازمان فروافت فوتون rτطول عمر تراز دوم، 

s, NASEN گنال،یس یفوتونها یحجم یچگال بیبه ترت 

 یهااتم یحجم یچگال و ASE یهافوتون یحجم یچگال

K.باشندیم ختهیبرانگ   خودی کسری از گسیل خودبه

-است که در تقویت 4πی فضایی تولید شده در کل زاویه

اگر تقویت تنها برای مد اصلی  شوند.کننده، تقویت می

K( 00TEM) باشد  00 با واگرایی مدTEM  می، تعیین-

 این صورت خواهیم داشت: در .]7[شود

(4)                                         
2

4 .
K

A




  

سطح  Aکننده و سیگنال تقویت طول مو  λکه در آن 

( فرض شده 3)-(1در نوشتن روابط )مقطع پمپ است. 

 ینیتا مقدار مع گنالیاز ورود س شیپ طیاست که مح

تنها در  یخودخودبه لیگس تیتقو نی، همچنپمپ شده

 شده است.در نظر گرفته گنالیس تیتقو یراستا

محیط  با ی بازتولیدیکنندهمعادالت را برای یک تقویت

، سانتی متر مربع 1/0سطح مقطع  فعال تیتانیوم سفایر،
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usf 2.3،usr 4]8[  در هر %20و ضریب اتالف

با استفاده از کد  1به رو  عددی تفاضل محدودعبور 

برای سه مقدار متفاوت از طول افزار متلب،  نویسی در نرم

ی سیگنال بهره محیط بهره، انرژی سیگنال ورودی و

حل و شبیه سازی نانومتر، 795در طول مو   ،کوچک

. دقت رو  حل عددی متناسب با گام زمانی و شده است

 . است Δx)و  (Δtمکانی انتخاب شده برای حل 

 نمودارها -3

با فرض ثابت ید شده تول ASE هایچگالی فوتون 1شکل

انرژی سیگنال ( و 0G=4)ی سیگنال کوچکبودن بهره

 دهد. نشان می را مختل  در سه طول (nj1ورودی)

 

 سه طول مختل  از محیط بهره برای ASEهای :چگالی فوتون1شکل

 

 سه طول مختل  از محیط بهره برای فهنسبت سیگنال به نو :2شکل

کوچک در هر سه طول ی سیگنال با توجه به اینکه بهره

یکسان فرض شده است. با افزایش طول کریستال چگالی 

                                                           
 

 

 
1 Finite_difference Method 

نتیجتا  .یابدهای برانگیخته در واحد حجم کاهش میاتم

با افزایش  SNRو  ASEتغییری در  2و1رتوجه به نمودابا

تفاوت اندک مشاهده شده در این دو  طول نخواهد بود.

نمودار ناشی از خطای رو  حل عددی است که با 

استفاده از انتخاب گام مکانی کوچکتر این خطا کمتر 

 خواهد شد. 

بر کننده با انرژی متفاوت به تقویتسیگنال ورودی تاثیر 

ASE  به ازای طول کریستال 4و شکل 3شکلدر cm1 و 

4=0G  است. سیگنال ورودی بزرگتر، تصویر کشیده شدهبه

-می  ASEرقیب قدرتمندتری در تخلیه محیط بهره برای 

  را بدنبال خواهد داشت. ASEی ود. که کم شدن قلهش

 

 انرژی سیگنال ورودی سه برای ASEهای چگالی فوتون :3شکل

 مختل  از محیط بهره

 

 انرژی سیگنال ورودی سه برای نسبت سیگنال به نوفه :4شکل

 مختل  از محیط بهره

سانگر لیزر قبل از ورود به افزایش سیگنال خروجی از نو

ی تخریب اداوات ی بازتولیدی تا زیر آستانههکنندتقویت

نوری با استفاده از یک پیش تقویت کننده منجر به 

 شود.می ASEکاهش چشم گیر 
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ی سیگنال کوچک توسط انرژی پمپاژ محیط تغییر بهره

کننده در تقویت SNRو  ASEبهره، منجر به رفتار متفاوت 

ی برای انرژ SNRو  ASEهای چگالی فوتون می شود.

-در سه بهره (cm1( و طول محیط )nj1سیگنال ورودی )

 6و شکل 5به ترتیب در شکل ی سیگنال کوچک متفاوت

نیز رشد  ASEبا افزایش بهره، است. نشان داده شده

هرچه بهره بیشتر خواهد کرد. بدیهی است که  بیشتری

 شود.باشد زودتر اشبام می

 

 سیگنال کوچکی بهرهسه  برای ASEهای :چگالی فوتون5شکل

 مختل  از محیط بهره

خصوصا در  ASEی سیگنال کوچک، با افزایش بهره

گنال تقریبا ضعی  است، افزایش عبورهای ابتدایی که سی

. را بدنبال دارد SNR کاهشای در نتیجهکه سریعی دارد، 

  ASEو غلبه آن بر  بعدی با افزایش سیگنال،عبورهای در 

اهد بود، و در نهایت خو ابتدایی عکس حالت SNRروند 

ی باالتر در محیط بعد از رسیدن ماندن بهرهبدلیل باقی

، ی باالتردر محیط با بهره SNRی بهره، سیگنال به قله

باال در  اشکال عمده در اینجا بهره هد یافت.اکاهش خو

به جای رو  معمول  توانابتدای تقویت است که می

-تقویت محیط کامل بعد از پمپاژ تزریق سیگنال ورودی

 انجام داد. سیگنال ، پمپاژ محیط را در هنگام تقویتکننده

 ی کلی در هر دو حالت، یکی باشد.به طوری که بهره

 یاز پمپی با پهنای زمانی در مرتبه منظور بایستیبدین 

ی میکروثانیه( تمام فرایند تقویت استفاده شود )در مرتبه

برای  مقدار الزممحیط به  سیگنال، و یا اینکه در هر عبور

 پمپ شود )لیزر پمپ با نرخ تکرار باال(. تقویت

 

ی سیگنال کوچک سه بهره برای نسبت سیگنال به نوفه :6شکل

 مختل  از محیط بهره

 گیرینتیجه -4

ی کنندههای قابل تغییر در تقویتدر این مقاله اثر پارامتر

بازتولیدی، طول محیط بهره، انرژی سیگنال ورودی، بهره 

مورد بررسی و شبیه سازی قرار  ASEنال کوچک بر سیگ

ی سیگنال کوچک، طول صورت ثابت بودن بهره . درگرفت

 نخواهد داشت. ASEمحیط فعال تاثیر چندانی بر 

یک پیش بایستی از  ASEی برای داشتن کمینههمچنین 

استفاده  ی بازتولیدیکنندهکننده قبل از تقویتتقویت

ی بهره ،حیط در زمان تقویتژ ماستفاده از پمپاکرد. 

  شود.می ASEسیگنال کوچک را کم و منجر به کاهش 
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ت پهنای سد و غلظت شود. اثرامطالعه می  ZnO/MgZnOهای کوانتومی کرنشی دوگانه در این مقاله، ضریب جذب نوری کل در چاه -چکیده 

تشدید ضریب جذب نوری کل  دهند که با افزایش پهنای سد قلهگیرند. نتایج نشان میمنیزیم بر روی ضریب جذب نوری کل مورد بررسی قرار می

تشدید ضریب جذب نوری  هایبا افزایش غلظت منیزیم اندازه قله . همچنین،شودیابد و به سمت مقادیر انرژی فوتون فرودی کمتر جابجا میافزایش می

 رود.های فوتونی بیشتر میها به سمت انرژییابد و مکان آنکل کاهش می

 

Optical Absorption Coefficient of Strained ZnO/MgZnO Double Quantum 

Wells 

Mahnaz Mojab Abpardeh, Mohammad Javad Karimi, Seyyed Mehdi Hosseini  

College of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz 

Abstract- In this paper, the total optical absorption coefficient in strained ZnO/MgZnO double quantum wells is studied. The 

effects of Mg concentration and barrier width on the total optical absorption coefficient are investigated. Results show that 

with increasing barrier width, the resonant peak of the total optical absorption coefficient increases and shifts to the lower 

values of the incident photon energy. Moreover, with increasing Mg concentration, the peaks of the total optical absorption 

decrease and their places shift to the higher values of photon energy. 

   ZnO/MgZnOهای کوانتومی کرنشی دوگانه ضریب جذب نوری در چاه

 مهناز مجاب آبپرده، محمد جواد کریمی، سید مهدی حسینی 

 دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز
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 مقدمه -1

رساناهای دارای ساختار شش های کوانتومی که از نیمچاه

کاربردهای ابزاری از از جهت اند، ای ساخته شدهگوشه

سبز، دایود لیزرها، و  آبی، های فرابنفشLEDقبیل 

های تمام نوری توجهات زنارسازهای نوری و کلیدآشک

توان به . در این میان می[1] اندجلب کرده بسیاری را

 ZnOاشاره کرد که  ...,ZnO, CdS, CdSe, GaNترکیبات 
بدلیل مزایایی مانند دمای رشد پایین، غیرسمی بودن، 

مقاومت باال نسبت به شدت تابش، هزینه کمتر و 

بیشتر مورد توجه قرار گرفته ت رشد تر جهتکنولوژی ساده

از لحاظ خواص ساختاری، الکتریکی،  ZnO .[3و2] است

اپتیکی و پیزوالکتریکی دارای سه ساختار شش گوشه ای، 

با انرژی  (Zincblende)روی( و سولفید(NaClسنگ نمکی

و  Mev  60انرژی اکسیتون ،ev37/3 گاف نواری مستقیم 

در دمای اتاق است که  Mev 25سازی دمایی انرژی فعال

ای در از میان این سه ساختار، تنها ساختار شش گوشه

بدلیل گاف نواری عریض در  ZnO دمای اتاق پایدار است.

شود و به محدوده مرئی یک ماده شفاف محسوب می

شود. بندی میطبقه (TCO) عنوان اکسید رسانای شفاف

ه گیرد کجز مواد پیزوالکتریک قرار می ZnOهمچنین، 

خواص پیزوالکتریک غیرهمسان آن بدلیل ساختار بلوری 

بنا به  باشد که دارای عدم تقارن مرکزی است.آن می

توان در ساخت می ZnOاز  خواص منحصر بفرد ذکر شده،

ابزارهای اپتوالکترونیکی فرابنفش مانند آشکارسازهای 

ها و دایود لیزرها، ابزارهای اپتیکی طول LEDفرابنفش، 

ه، ابزارهای فتونیکی که در ناحیه فرابنفش و نور موج کوتا

های خورشیدی، حسگرهای کنند، سلولمرئی کار می

 گازی، نانولیزرهای فرابنفش، آشکارسازهای نوری و
بواسطه عناصری  .[4] ابزارهای پیزوالکتریک استفاده کرد

ترکیبات سه تایی و بنابراین،  Mg, Cd, Be مانند

خواهیم داشت.  ZnOمبتنی بر  کوانتومی ساختارهایانون

ساختارها وجود میدان نانویکی از خصوصیات اساسی این 

-حاصل از قطبش MV/cm الکتریکی داخلی قوی از مرتبه

از دهه گذشته کار های خودبخودی و پیزوالکتریک است. 

شروع  ZnOبر روی نانوساختارهای کوانتومی مبتنی بر 

جربی و شده است و اخیرا محققان بسیاری بصورت ت

و  : تیسیرنداپرداختههای مختلف تئوری به بررسی پدیده

همکارانش اثر فشار هیدروستاتیک بر روی میدان 

را  ZnO/ZnMgOالکتریکی داخلی در چاه کوانتومی 

نیز  افزایش فشار میدانبررسی کردند و دریافتند که با 

[. ژاوو و همکارانش جذب زیرباندی 5] یابدافزایش می

 چیاریا[. 6] نی در دمای اتاق را مشاهده کردندفروسرخ میا

 ZnOهای مبتنی بر LEDو همکارانش به مطالعه عددی 

  [.7] پرداختند

و کاربردهای  ZnOبدلیل اهمیت خواص نوری ترکیبات 

ها در ساخت ادوات اپتوالکترونیکی، ما در این ذکر شده آن

مقاله به بررسی اثر غلظت منیزیم و پهنای سد بر روی 

یب جذب نوری چاه کوانتومی کرنشی دوگانه ضر

ZnO/ZnMgO پردازیم.می 

 مبانی نظری -2

 با ساختار 1یک چاه کوانتومی نشان داده شده در شکل

0.34 0.66 x 1 x 0.34 0.66
M g Zn O / ZnO / M g Zn O / ZnO / M g Zn O



بر روی  z گیریم. الیه ها در جهت محوردر نظر می 

زیرالیه ضخیم 
0.34 0.66

Mg Zn O در هرالیه از  کنند.رشد می

وسدها( میدان الکتریکی داخلی از رابطه  هاساختار )چاه

 :[8] شودزیر حاصل می

(1                          )  

 
k j k kk

j

j k kk

P P L ε
F

ε L ε






  

 بترتیب بیانگر ثابت دی Pو  ε ،L(، 1در رابطه )

ک، طول سد یا چاه و قطبش کل است. جزئیات الکتری

 آمده است. [10و9]در مراجع  قطبش کل محاسبه

 
 : نمایه ای از پتانسیل تحدید بر حسب مکان 1شکل

 

با در نظر گرفتن تقریب جرم موثر، معادله شرودینگر 

 شود:ک بعد طبق رابطه زیر نوشته میمستقل از زمان در ی
 

 (2) 
 

 
     

2

*
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 د:نباشبصورت زیر میوثر و پتانسیل تحدید نواحی جرم م
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 بصورت زیر است:یلی معادله شرودینگر نواحی پاسخ تحل

(4)  
   
   

1 1 1 1
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C exp k z D exp k z j 1
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 ای کهبه گونه

(5                                     ) 
1 2

*
s 0

1
2

2m V E
k

 
 
 

 

(6 )                        

1 3
22 2
j

j j
*
j

e F
k (z) V z E

m


 

      
 

                            

زی با استفاده از روش ماتریس انتقال و اعمال شرایط مر

 طماتریس به یکدیگر مرتب 8ضرایب توابع موج به وسیله 

بطه [، را12] ای محاسبات[. با انجام پاره11و8] شوندمی

 شود:زیر حاصل می

(7    )1 5 51 1 1 1 T
1 2 3 4 5 6 7 8

1 5 5

C C C
M M M M M M M M M

D D D
   

     
      

     
 

2یک ماتریس TMکه  2 باشد.می                                       

مت بینهایت به س با توجه به این نکته که توابع موج در

باید صفر باشند.  5Dو1Dصفر میل می کنند، ضرایب 

 آید:ی(، رابطه زیر بدست م10( و )9بنابراین، طبق روابط )

(9                                             )
T

1 511
T

521

C M C

0 M C

 

 
 

 TMبا توجه به اینکه مولفه های ماتریس ( و9)طبق رابطه

تابعی از ویژه مقادیر انرژی هستند، با حل معادله 

 T
21M E 0  ویژه مقادیر انرژی و سپس مولفه های

بدست خواهند آمد. در نهایت، مقادیر  Mماتریس های 

 ج با بهنجارش توابع موج حاصل خواهندضرایب توابع مو

ه شد. پس از بدست آمدن توابع موج نهایی و محاسبه ویژ

 از مقادیر انرژی متناظر، ضرایب جذب نوری با بهره گیری

آیند. ضرایب جذب بدست می [9] روش ماتریس چگالی

 نوری خطی )مرتبه اول( و غیر خطی )مرتبه سوم( بصورت

 باشند:زیر می

(10       )           
   

2

21 121
2 2

R 21 12

M

E

 
  

    
 

(11 )

  
   

  

 

2

21 123
22 2R 0 r

21 12

2
2 22 2

2 22 11 21 21 12

21 2
2
21 12

M
,

2 n c
E

M M 3E 4E
4M

E

   
           

 
     

 
   

  

 شود:و ضریب جذب کل طبق رابطه زیر نوشته می

(12                              )         1 3, ,        

12 چگالی حامل،  ،(11و ) (10در روابط ) 121   

rگذار، آهنگ  R 0n    ،ضریب شکستR سمت ق

میدان  شدت  حقیقی ثابت گذردهی الکتریکی،

سرعت نور در  c ثابت تراوایی و  الکترومغناطیسی،

  باشد.ضای آزاد میف

21E وijM ( اختالف انرژی حالت ها و مولفه های ماتریس

 شوند:طبق روابط زیر محاسبه می (تکانه دوقطبی

(13                                                )   2 1
21

E E
E


 

(14        )                               *
ij i jM e z z z dz   

 بحث، جدول و نمودارها -1-2

مترها ( آمده است و سایر پارا1ارامترهای ماده در جدول )پ

20.2 نیز عبارتند از: w /cm  ،22 13 10 m
   ،

12 0.24 ps  7و 14 10 Hm  . 
 [7]: پارامترهای ماده مورد استفاده در محاسبات 1جدول

 x 1 xMg Zn O 0 x 0.4                       Parameter  

 0a A 3.25 0.05x 

  2
gE eV 3.373 1.046x 0.87x  

em 0.23 0.05x 

 13c GPa 104 

 33c GPa 216 

8.1 1.5x  

 2
13e cm 0.53 0.15x   

 2
33e cm 1.19 1.07x  

 sp 2p cm 0.057 0.064x   
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وتون فرودی برای : ضریب جذب نوری کل بر حسب انرژی ف 2شکل

 مقادیر مختلف پهنای سد.

تغییرات ضریب جذب نوری کل بر حسب انرژی فوتون 

 رسم 2مقادیر مختلف پهنای سد در شکل فرودی برای

های با افزایش پهنای سد اندازه میدانشده است. 

، که این منجر به یابندمیکاهش  bFو  wFپیزوالکتریک 

بنابراین، اختالف شود. کاهش پتانسیل تحدید نیز می

یابد و عنصر گشتاور می ( کاهش21Eانرژی ترازها )

ها به یابد. مکان قلهمی ( افزایش21Mدوقطبی الکتریکی )

21E 2ها به و اندازه آن
21 21E |M بستگی دارد که در  |

ها باشد. بنابراین، اندازه قلهمی غالب 21Mاینجا تغییرات 

-جابجا میفته و به سمت انرژی فوتونی کمتر یا افزایش

شوند.
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ضریب جذب نوری کل بر حسب انرژی فوتون فرودی برای : 3شکل

 مقادیر مختلف غلظت منیزیم.

ضریب جذب نوری کل بر حسب انرژی فوتون  3در شکل

ده فرودی برای سه مقدار مختلف غلظت منیزیم رسم ش

های خوبخودی و است. با افزایش غلظت منیزیم قطبش

و  یابدپیزوالکتریک و در نتیجه قطبش کل افزایش می

( میدان الکتریکی داخلی افزایش می یابد. 1طبق رابطه)

یابد که در نتیجه پتانسیل تحدید کوانتومی افزایش می

شود. می 21Mو کاهش  21Eاین منجر به افزایش 

بنابراین، با افزایش غلظت منیزیم اندازه قله ضریب جذب 

به  هاقلهکاهش می یابد و  21Mنوری کل نیز مشابه 

 .روندهای فوتونی بیشتر میسمت انرژی

 گیرینتیجه -3

 ختارسا ما در این مقاله، با استفاده از روش ماتریس انتقال

 ZnO/MgZnOالکترونیکی چاه کرنشی کوانتومی دوگانه 

را بدست آوردیم. سپس با استفاده از روش ماتریس 

چگالی ضرایب جذب نوری این سیستم را محاسبه کردیم. 

 قلهسد  د که با افزایش ضخامت الیهندهنتایج نشان می

-جابجا می های کمترضریب جذب نوری به سمت انرژی

فزایش یابد. در حالیکه، با امیایش افز شود و اندازه آن

-یمهای بیشتر جابجا به سمت انرژیها غلظت منیزیم قله

 یابد.شوند و اندازه آنها کاهش می
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فیتاز یکی از آنزیمهای پرکاربرد صنعتی است که با تولید فسفات غیرآلی در بهبود استفاده از منابع فسفر در غذای دام کارایی  -چکیده 

شار اتمسفری روشی است که میتواند اثراتی را بر دارد و افزایش فعالیت این آنزیم از نظر تجاری بسیار ارزشمند است. پالسمای سرد ف

روی ساختار پروتئینها ایجاد کند و فعالیت آنها را افزایش یا کاهش دهد. در این مقاله اثر پالسمای سرد فشار اتمسفری جت هلیم بر روی 

از پالسمای سرد فشار اتمسفری تیمار و آنزیم فیتاز بررسی شده است. به این منظور محلول آنزیم فیتاز در زمانهای مختلف با استفاده 

مورد بررسی در روند اثر  pHدهی و عدم تاثیر یتاز با زمان پالسمای افزایش فعالیت ففعالیت آن اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده

  گذاری پالسمای سرد بود.

  لیت آنزیمیجت هلیم، فعا ی سرد فشار اتمسفری،آنزیم فیتاز، پالسما -لید واژهک

 

Effect of Atmospheric pressure plasma on phytase enzyme activity 

Mahsa Farasat(1), Sareh Arjmand(2), Omid Ranaei siadat(2), Hamidreza Ghomi marzdashti(1), Yahya Sefidbakht(2) 

1- Laser Plasma Institute, G. C., Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

2- Protein Research Center, G. C., Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 

Abstract- Phytase is one of the valuable industrial enzyme which is applied in the improvement of animal feed by providing 

non-organic phosphate. Increasing the phytase enzyme activity is commercially worthwhile. Using atmospheric pressure cold 

plasma is a strategy which could change protein activity by affecting their structures. In this study the effect of Helium 

plasma jet on phytase enzyme was investigated. For this purpose, phytase enzyme solution was treated with plasma in 

different time durations and enzyme activity was evaluated. The obtained results indicated the increase in enzyme activity 

which was positively related to the exposure time, and lack of pH effect on the trends of plasma treatment results. 

 Keywords: Phytase Enzyme, Atmospheric Pressure Cold Plasma, Helium Jet, Enzyme Activity 

   فیتاز آنزیم ی سرد فشار اتمسفری بر روی فعالیتبررسی اثر پالسما

  (2)ختب، یحیی سفید (1)، حمیدرضا قمی مرزدشتی(2)، سید امید رعنایی سیادت(2)، ساره ارجمند(1)مهسا فراست 

 پژوهشکده لیزر و پالسماپردیس عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران، تهران،  -1

 مرکز تحقیقات پروتئینپردیس عمومی، انشگاه شهید بهشتی، دایران، تهران،  -2
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 مقدمه -1

شود و به دو پالسما به عنوان حالت چهارم ماده معرفی می

ی غیر حرارتی تقسیم ی حرارتی و پالسماگروه پالسما

م( تعادل حرارتی )گر ی حرارتیشود. در پالسمابندی می

ها وجود دارد در صورتی که در ها و یونبین الکترون

پالسمای غیر حرارتی )سرد( اختالف دمایی زیادی بین 

ی سرد . در ابتدا پالسما[1]ها وجود دارد ها و الکترونیون

شد ولی با پیشرفت و فقط در فشار پایین تولید می

ی سرد در فشار اتمسفر گسترش فیزیک پالسما پالسما

هم تولید شد که به خاطر راحتی در استفاده و مقرون به 

صرفه بودن بسیار مورد توجه قرار گرفت این نوع پالسما 

در فشار اتمسفر  RNSو ROSی فعال هاقادر به ایجاد گونه

( ACPباشد. پالسمای سرد اتمسفریک )و دمای پایین می

های مختلف یک تکنولوژی امید بخش و موثر در زمینه

پزشکی است. مطالعات نشان داده شناسی و زیستزیست

است که این تکنولوژی عملکرد قابل توجهی در موارد 

، درمان بافتهای زنده [2]مختلف از جمله انعقاد خون 

و  [5]، آپوپتوز سلولهای سرطانی [4]، تکثیر سلولی [3]

 ACPغیره دارد. تعداد زیادی از عملکردهای منسوب به 

 مربوط به اثر پالسما روی واحدهای پروتئینی است.  

پروتئینها حاملهای عملکردهای زیستی هستند و عملکرد 

پالسمای سرد اتمسفری روی پروتئینها در کاربردهایی 

مانند استریل کردن محیط، القای مرگ سلولهای سرطانی، 

افزایش یا کاهش عملکرد آنزیمها در و همچنین 

محیطهای غیر زیستی، بسیار اهمیت یافته است. 

مکانیسمهای مختلفی برای اثر پالسما روی فعالیت زیستی 

پیشنهاد شده است و برای دستیابی به بینش بیشتر 

در سطح مولکولی  ACPنیازمند مطالعه برهمکنش 

زء ی آن )فیتات ها( جهانمکهستیم. فیتیک اسید و 

ی روغنی و بعضی از هادانهمهمی از غالت، حبوبات ، 

درصد  80و سبزیجات و همچنین خاک هستند.  هاوهیم

فسفر کلی برای حیوانات تک معده مانند ماهی به صورت 

غیر قابل هضم است. برای حل این مشکل به جیره غذایی 

شود. فیتاز یکی از آنزیمهای دام آنزیم فیتاز اضافه می

-صنعتی است که با هیدرولیز باندهای فسفودیپرکاربرد 

استری در فیتات و تولید فسفات غیرآلی در بهبود استفاده 

از منابع فسفر در غذای دام و همچنین کاهش آلودگی 

زیست محیطی ناشی از کود آنها کارایی دارد و افزایش 

  فعالیت این آنزیم از نظر تجاری بسیار ارزشمند است.
 برروی ACPتحقیق بررسی تاثیر تیمار هدف از انجام این 

  فعالیت آنزیم تجاری فیتازاست.
 

 کارروش  -2

 هامحلولمواد و  -1-2

 از آسپرژیلوس نایجرآنزیم فیتاز تجاری مشتق از قارچ 

دانمارک خریداری شد. سدیم  Novozymeکمپانی 

استات، سدیم کربنات، آمونیوم هپتامولیبدات، اسید 

ید، استون از کمپانی درصد، استیک اس 98-95سولفوریک 

Merck  99.999آلمان خریداری شدند. از گاز هلیوم% 

 برای تشکیل پالسما استفاده شد.

 ساخت منبع تغذیه -2-2

ای ی تولید کننده پالسمهادستگاهجت پالسما یکی از  

با توجه به ساختار  هاجتسرد فشار اتمسفری است 

 شودیمل ی که به آنها اعمااهیتغذالکترودهای آنها و منبع 

ی متفاوتی است. در این تحقیق از جت هایژگیودارای 

 پالسی استفاده DCپالسمای تک الکترود با منبع تغذیه 

ی لولهشد. ساختار جت پالسمای استفاده شده شامل یک 

کوارتز به عنوان دی الکتریک بود. یک سیم مسی به 

 ی کوارتز و بهلولهعنوان الکترود روی قسمت بیرونی 

 سانتی متر از انتهای لوله چسبانده شده و 1 یفاصله

قسمت باالیی سیم به ولتاژ مثبت وصل شده بود. گاز 

 ی کوارتز هدایت و جتلولههلیم توسط شیلنک به داخل 

فاده د. منبع تغذیه استشیمپالسما از انتهای لوله خارج 

کیلوهرتز  10کیلوولت و فرکانس  11شده دارای ولتاژ 

 گراد است.درجه سانتی 30-25السما و حدود دمای پبود.

 ریخت شناسی پالسما -3-2

ی فعال درون پالسما از هاگونهجهت بررسی عوامل و 

1طیف 
OES  استفاده شد. به این صورت که فیبر اپتیکی

ی که اهیناحبه صورت موازی مقابل جت پالسما ) همان 

اثر داده شد( قرار داده شد و طیف حاصل از آن  هانمونهبه 

                                                           
 

 

 
1 Optical Emission Spectroscopy  
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توسط رایانه ثبت شد.  1100تا  200موجهای  در طول

شمایی از جت پالسمای ساخته شده را نشان  1شکل 

 دهد.می

 : شمایی از جت پالسما1شکل

 عملیات تیمار با پالسما -4-2

در بافر سدیم  g/ml 1/0محلول آنزیم فیتاز با غلظت 

ماکرولیتر از محلول  300تهیه شد.  (pH 5/5استات )

ای ریخته خانه 96های پلیت هکآنزیمی درون هر یک چا

متر تحت تابش پالسما در مدت سانتی 1شد و با فاصله 

ثانیه قرار گرفت. پس از  360، 240، 120، 60های زمان

آن سنجش فعالیت آنزیم با روش رنگ سنجی انجام شد. 

عملیات تیمار با پالسما به دو صورت مستقیم و غیر 

مستقیما به   ACPمستقیم انجام شد. در حالت مستقیم 

محلول آنزیم و بافر اعمال شد و در حالت غیر مستقیم 

ACP شود و سپس پودر آنزیم به آن به بافر اعمال می

 دهد.نمایی از تیمار پالسما رانشان می 2شکل اضافه شد.

 
 : نمایی از عملیات تیمار پالسما2شکل

 سنجش فعالیت آنزیم -5-2

گ سنجی، و سنجش فعالیت فیتاز با استفاده از روش رن

و همکارانش معرفی  Heinonenمطابق آنچه قبال توسط 

. به طور خالصه، محلول فیتیک [6]شده بود، انجام شد 

 200میلی موالر به عنوان سوبسترا و محلول  20اسید 

به عنوان بافر  pH 5 /5میلی موالر سدیم استات با 

ماکرولیتر محلول  50استفاده شد. محلول واکنش شامل 

ماکرولیتر بافر حل شده بود.  450آنزیمی بود که درون 

ماکرولیتر فیتیک اسید به عنوان سوبسترا به آن  500

ی اضافه شد و برای همدما شدن درون حمام آب با دما

یتر لمیلی 2گراد قرار گرفت. پس از آن درجه سانتی 37

آمونیوم   AMS ( (w/v) %3/0محلول رنگی 

 25% (v/v)استون،  50% (v/v)هپتامولیبدات، 

درصد( به آن اضافه شد.   98-95نرمال  5اسیدسولفوریک 

ماکرولیتر اسیداستیک  100برای متوقف کردن واکنش از 

استفاده شد. در نهایت جذب توسط اسپکترومتر در طول 

 نانومتر خوانده شد. 380موج 

 pHاثر  -6-2

محلول آنزیمی بر روی نتایج بدست  pHبرای مطالعه اثر 

  PBS  (2/7 pHآمده از اعمال پالسما، آنزیم فیتاز در بافر

( حل شد و مراحل مربوط به تیمار پالسما و سنجش 

 .فعالیت آنزیم تکرار گردید

 نتایج -3

نشان داده شده  3در شکل  OESنتایج مربوط به طیف 

 315،  309ی در طول موجهای هایاست. طیف شامل قله

باشد. می 2Nنانومتر است که مربوط به  357، 337، 

نانومتر که مربوط به هلیم و  706همچنین یک قله در 

د، باشیم  Oنانومتر که مربوط به  770یک قله در 

 مالحظه گردید.

 
 .هوا در میهل یپالسما از یلیگس فیط :3 شکل

به صورت مستقیم  ACPنتایج مربوط به بررسی اثر تیمار 

و غیرمستقیم و همچنین اثر مدت زمان تیمار پالسما روی 
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نشان داده شده  4فعالیت پروتئین فیتاز در شکل شماره 

 است.

مدت  در  ACP تیمار با میمستق ریغ و میمستق  اثر یبررس : 4شکل

. هر تیمار سه بار تکرار شده میآنز تیفعال یرو بر مختلفزمانهای 

)*( و  p< 0.05دار بودن نتایج نسبت به کنترل با است و معنی 

p<0.0001 (****نشان داده شده است ). 

محیط روی نتایج به دست آمده مربوط به تیمار با  pHاثر 

ACP نشان داده شده است.  5در شکل شماره 

 pHبر روی نتایج تیمار با پالسما. افزایش  pH اثر یبررس :5شکل

زیم شده است اما روند تغییرات ناشی سبب کاهش کلی در فعالیت آن

 مشابه است. ACPاز تیمار با 

 :  بحث و نتیجه گیری -4

در  ACPنتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از تیمار 

محلول آنزیمی فیتاز باعث افزایش فعالیت آنزیم شده و 

ثانیه اثر مثبتی  360افزایش زمان تیمار تا مدت زمان 

شته است. بررسیهای طیف روی این میزان افزایش دا

سنجی مربوط به ریخت شناسی پالسما نشان داد که جت 

پالسمای تهیه شده انواع یونها و رادیکالهای آزاد را در فاز 

کند. بر اساس مطالعات پیشین این گازی تولید می

دهند و توانند با آب واکنش رادیکالهای آزاد و یونها می

ا طول عمر کوتاه و بلند را های فعال بانواع مختلفی از گونه

کنند که قادر به ایجاد انواع واکنشهای زیستی تولید 

های با طول عمر طوالنی هستند. بعضی از انواع گونه

(، و یون 3Oازن ) (،2O2Hعبارتند پراکسیدهیدروؤن )

های با طول عمر کوتاه مانند (، و گونهنیترات )

، و ((، سوپراکسید )رادیکال هیدروکسیل )

تیمار به صورت مستقیم برروی محلول  [7]اکسیژن تکی

قبل از حل کردن  -آنزیمی یا غیرمستقیم برروی بافر

منجر به نتایج مشابهی شده است و تفاوت جزئی  -آنزیم

های فعال با تواند به علت علکرد اثرات گونهدر نتایج می

ی اثر طول عمر کوتاه در روش مستقیم باشد. نتیجه بررس

pH  نشان داد که هرچند فیتاز به طور کلی در بافر اسیدی

فعالیت بهتری دارد اما روند تغییرات مربوط به تیمار با 

ACP   در هر دوpH  .بررسی شده مشابه است 
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 ثریا زنگنه زادهعلیرضا کشاورز، 

 ، شیرازدانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز

ه ی و زیستی اخیرا مورد توجحسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی به علت اندازه گیری با دقت باال پارامترهای شیمیای -چکیده 

ا بورت عددی صحسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی به  هدر این مقاله اثر افزودن گرافن بقرار گرفته اند. ز دانشمندان ا بسیاری

سمون ها نمودار تشدید پالحسگرعملکرد این  دقیق تراستفاده از ضرایب بازتاب فرنل شبیه سازی و بررسی شده است. برای بررسی 

ده رسم شSilica و  2S2Gو منشور های  ، ضخامت متفاوت الیه طالتعداد الیه های متفاوت گرافن مانند ختلفحالت های م سطحی در

 شبیه سازی نشان می دهند که افزودن گرافن به حسگر موجب افزایش حساسیت آن می شود. یجه هاینت . است

 ل ، تشدید پالسمون سطحینحسگر ، گرافن ، ضرایب فر -کلید واژه

 

 

The effect of adding graphene to sensors based on surface plasmon 

resonance 

A. Keshavarz, S. Zangeneh Zadeh 

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz 

Abstract-sensors based on surface plasmon resonance due to high accuracy measurement of chemical and biological 

parameters are considered by many scientists recently. In this paper, the effect of adding graphene to sensors based on surface 

plasmon resonance is numerically simulated and investigated by using Fresnel reflection coefficient. For accuracy 

investigation of performance of these sensors, surface plasmon resonance curve in different cases that is plotted versus 

different number of graphene layers, different thickness of gold and silica and 2S2G prisms. Simulation results show that 
adding graphene to sensors causes the increase of sensitivity. 

Keywords: sensor, graphene, Fresnel coefficient, surface plasmon resonance 

 

 

 

 

 

 

 تشدید پالسمون سطحی برحسگرهای مبتنی  هب اثر افزودن گرافن
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 مقدمه_1

تشدید  مبتنی بر های اندازه گیری حساسیت روش

پالسمون سطحی کاربردهای وسیعی در اندازه گیری 

شامل ضریب  زیستیتغییرات پارامترهای  شیمیایی و 

      حسگرهایی که بر این اساس ساخته د.نشکست دار

می شوند برای آشکارسازی بیومولکول ها در یک نمونه 

ترین ساختار این  در متداول .]1[مایع استفاده می شوند

از فلزات نجیب مانند طال و  حسگرها یک الیه نازک فلزی

در  روی سطح یک منشور الیه نشانی می شود. هبنقره 

    ها با فلز جذب سطحی اتفاق سطح تماس بیومولکول

می افتد که موجب تغییر ضریب شکست در نزدیکی سطح 

فلزات برای  به علت جذب سطحی پایین . ]2[فلز می شود

گرافن . اده می شودبهبود عملکرد حسگر ها از گرافن استف

با استفاده از ساختار حلقه ای کربن تغییرات بیشتری در 

 . ]1[ضریب شکست در نزدیکی سطحش ایجاد می کند

 ستفاده ازشبیه سازی های انجام شده در این مقاله با ا

شده  ارائه یج که با نتاروش ضرایب بازتاب فرنل هستند 

 .دنهمخوانی دارکامال  ]3[در مرجع

 مبانی نظری_2

وی ر هب Pزمانی که ثابت انتشار نور فرودی با قطبش 

 (SPW)ثابت انتشار موج پالسمون سطحی وسطح منشور 

. دنسمون های سطحی برانگیخته می شود پالنبرابر شو

این رخداد در یک زاویه ویژه اتفاق می افتد که شدت نور 

سطح منشور به حداقل می رسد و این  بازتاب شده از

  . ]1[( توصیف می شود 1پدیده توسط رابطه )

 (1  )         
2

m s
1 SPR

2
0 0 m s

ε n2π 2π
n sinθ =Re

λ λ ε +n

  
  
   

 

یب ضر sn، ضریب شکست منشور 1n در این رابطه 

 SPR ثابت دی الکتریک فلز و m، شکست محیط نمونه

 .ه فرودی در حالت برانگیختگی استزاوی

یشتر حسگرهایی که بر اساس گرافن کار برای مطالعه ب

خواص گرافن را بررسی کنیم.      می کنند الزم است

 عبوری از گرافن نشانروی نور  اندازه گیری های تجربی

می دهند که شفافیت گرافن یک ثابت جهانی است که به 

دی الکتریک و ثابت  .]2[طول موج فرودی وابسته نیست

ی از محاسبات ضرایب ضریب شکست گرافن در ناحیه مرئ

 .]4[دنفرنل بدست می آی

(2                                            )
1

0
c

n=3.0+i λ
3

 

 می باشد . m5.446=1c-1در اینجا 

خال قرار گرفته از  الیهضخامت گرافن که بین دو 

d=L×0.34nm  محاسبه می شود کهL  تعداد الیه های

فرودی را از  نور 7/97%الیه گرافن هر  .]5[گرافن است 

آن را جذب می کند که با  3/2% خود عبور می دهد و

افزایش تعداد الیه های گرافن نور عبوری کاهش می یابد 

نور عبوری از منشور در فصل مشترک  برای .]2[

منشور بازتاب کلی رخ می دهد و یک موج ناپایدار _فلز

ی کند و با ثابت شکل می گیرد که به الیه فلزی نفوذ م

x prismانتشار

0

2π
k = n

λ

 
 
 

می شود  منتشر xدر راستای  

،  منشور الیه به ترتیب 4ساختار مورد مطالعه شامل . ]2[

نشان داده  1 است که در شکل محیط نمونهو  گرافن، طال

 . شده است

 
 ساختار حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی شامل :1شکل 

 . و محیط نمونه الیه گرافن ،منشور ، ورقه ی نازک طال 

منحنی تغییرات شدت بازتاب نسبت به زاویه فرودی را 

. بازتاب در این حنی تشدید پالسمون سطحی می نامندمن

. برای نور عبوری تار از روابط فرنل محاسبه می شودساخ

( 3ام ضریب بازتاب فرنل از رابطه )k الیه ام بهiاز الیه 

 .]6[حاسبه می شودم

(3)                                          

zi zk

i k
ik

zi zk

i k

k k
-

ε ε
r =

k k
+

ε ε

 
 
 

 
 
 

 

  

(4                               ) 
2

zi i 0

0

2π
k = ε -ε sinθ

λ
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به ترتیب بردار  iو  zikزاویه فرودی است . که در آن 

ب ضریب بازتا .امین الیه هستندiموج و ثابت دی الکتریک 

  :بدست می آید از رابطه زیر ساختار

(5       )
 

 

01 12 z2 2

012

01 12 z2 2

r +r exp 2ik d
r =

1+r r exp 2ik d
                     

   

الیه ای است که با جایگزینی  سه( برای ساختار 5رابطه )

123r  12به جایr  7[الیه تعمیم می یابد  چهاربه[ .  

 عامل سنجیده می شود. عملکرد این حسگرها بر اساس دو

که نسبت تغییرات زاویه تشدید به  S اسیتابتدا حس

 Dتغییرات ضریب شکست است و دوم دقت آشکار سازی 

( منحنی FWHM) بیشینهکه عکس تمام پهنا در نصف 

 .[3]تشدید پالسمون سطحی است 

(6         )
SPR

n

δθ
S=

δ
                                                  

(7)                             
1

D=
FWHM

                     

 محاسبات _3

برای دو منشور متفاوت سیلیکا و  SPRمنحنی  2در شکل 

انتقال زاویه در دو  .رسم شده است (2S2G)چلکوجناید 

برای   1.335و  1.330نمونه متفاوت با ضرایب شکست 

. این می باشد 0.222و 0.466به ترتیب  2S2Gسیلیکا و 

 2S2Gمنشور افزودن  با د کهننشان می دهداده ها 

تمام با در نظر گرفتن  .می شودبیشتر حساسیت حسگر 

 کنیدمی  مشاهدهبرای دو منشور  بیشینهپهنا در نصف 

 .باالتر است 2S2Gکه دقت آشکارسازی برای منشور 

 
برای دو منشور متفاوت نمودار تشدید پالسمون سطحی  :2شکل 

2S2G  و سیلیکا برای طول موج فرودیnm632.8  

دو حالت متفاوت قبل و برای  SPRمنحنی  3 در شکل

. منحنی رسم شده استبعد از افزودن یک الیه گرافن 

و آبی  بعد از افزودن گرافنهای قرمز جذب سطحی را 

 انتقال زاویه در مورد .نشان می دهند قبل از افزودن گرافن

     است که نشان 0.222و  0.230و دوم به ترتیب اول

   را بهبود حسگرمی دهد اضافه کردن گرافن حساسیت 

 می بخشد.

 

نمودار تشدید پالسمون سطحی در طول موج فرودی  :3شکل 

nm632.8  . برای قبل و بعد جذب سطحی 

یه های برای حسگر با تعداد ال  SPRمنحنی  4 در شکل

     مشاهده همانطور که .شده استمختلف گرافن رسم 

با افزایش تعداد الیه گرافن تمام پهنا در نصف  کنید می

ین ترتیب ه ا( نمودار افزایش می یابد و بFWHM) بیشینه

       افزایش آن دقت آشکارسازی حسگر کاهش و حساسیت

 می یابد. 

 

 nm632.8نمودار تشدید پالسمون سطحی در طول موج  :4 شکل

 د الیه های مختلف گرافنبرای تعدا

از دیگر عوامل موثر در سنجش عملکرد حسگرهای مبتنی 

طال در این  تغییر ضخامتبر تشدید پالسمون سطحی 
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نمودار برای ضخامت های  5ساختار می باشد. در شکل 

در این نمودار تعداد الیه  متفاوت الیه طال رسم شده است.

میتوان  کلشاز این  .شده استانتخاب  =7L ن های گراف

نتیجه گرفت که هرچه ضخامت الیه طال بیشتر باشد دقت 

 آشکارسازی حسگر افت پیدا می کند.

 
پالسمون سطحی برای الیه طال با ضخامت نمودار تشدید  :5 شکل

 . nm632.8در طول موج  nm90و  nm30 ،nm50 ،nm70های 

جذب سطحی در الیه گرافن ضریب شکست در  به علت

می کند که باعث تغییر در حساسیت  این ناحیه تغییر

این تغییر حساسیت را برای  6. شکل می شود حسگر

در ضریب شکست محیط نمونه نشان        0.07تغییر 

 .می دهد

 

نمودار حساسیت برحسب تغییرات ضریب شکست برای  :6 شکل

 تعداد الیه های متفاوت گرافن

 گیرینتیجه_4

گرافن در  زودنافدر این مقاله به صورت خالصه تاثیر 

حساسیت حسگرهایی که بر اساس تشدید پالسمون 

و با استفاده  مورد بررسی قرار گرفتسطحی کار می کنند 

نشان  نتیجه ها .ضرایب بازتاب فرنل شبیه سازی شد از

افزودن گرافن موجب افزایش حساسیت  می دهند که

 .حسگر می شود

  
 nm632.8موج نمودار تشدید پالسمون سطحی در طول  :7شکل 

 .]3[از مرجع برای تعداد الیه های مختلف گرافن

د نبه صورت بهینه انتخاب شو ی گرافن بایدتعداد الیه ها

همچنین افزایش  .ا دقت آشکارسازی حسگر افت نکندت

  حسگر  دقت آشکارسازیضخامت الیه طال موجب افت 

 nm30و بهترین عملکرد حسگر در ضخامت های می شود 

همانطور که مشاهده می کنید  .می باشدطال  nm50 و

استدالل کرد  7و  4میتوان از مقایسه کردن شکل های 

با روش ماتریس  ]3[که نتیجه های ارائه شده در مرجع 

ABCD  کامال همخوانی دارند و میتوانند در طراحی های

 مشابه مورد استفاده قرار گیرند.
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برحسب شکل صریح در این مقاله به بررسی تابش چرنکوف نسبیتی در حضور محیط دی الکتریک مغناطیده همگن سه بعدی  -چکیده 

-تابع گرین پرداخته می شود . گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی  محیط به صورت توابع مختلطی از فرکانس  که روابط کرامرز

کرونیک را ارضا می کند، فرض می شوند. در این مقاله برای کوانتش میدان با تلفیق معادالت ماکسول در پیمانه کولنی و پتانسیل اسکالر 

فر، معادله موج را برای پتانسیل برداری  به دست آورده میشود.  هامیلتونی جدید برهم کنش را که متفاوت از حالت غیرنسبیتی آن ص

است با استفاده از پتانسیل برداری کوانتیزه شده و عملگر میدان ذره که از کوانتش مرتبه دوم به دست آمده معرفی می  شود. مولفه های 

بر  حسب تابع گرین محاسبه می شود. با استفاده از رابطه احتمال گذار از قاعده طالیی فرمی آهنگ اتالف  انرژی  پتانسیل برداری

 .الکترون حاصل از این تابش را محاسبه می شود. نتایج حاصله با کارهای پیشین مقایسه می شود

  .آهنگ اتالف انرژی، تابش چرنكوف نسبتی، قاعده طالیی فرمی-کليد واژه

 

 

Relativistic Cerenkov Radiation in the form of explicit Green's function in a 

Magneto-Dielectric media 

Maryam Mohammadi K. 

Zanjan University 

 

Abstract- Abstract- In this paper relativistic Cerenkov radiation was studied in the form of explicit Green's function in a 3-D 

magneto-dielectric medium.The dielectric function permeability of the medium are assumed to satisfy Kramers-Kronig 

equations. In order to quantize electromagnetic field with integration of the Maxwell's equations in the coulomb gauge and a 

zero scalar potential, wave equation for vector potential is achieved. we use Fourier transform to solve the equation in 

Momentum space. It is introduced the new intraction Hamiltonian which is different from Hamiltonian term in non- 

relativistic state based on quantized electromagnetic field and second quantization method. components of the vector 

potential is calculated in terms of the Green's function.It is calculated the losing energy longitudinal with using the transition 

probability term in the Fermi”s golden rule. It is remarkable that the lateral component isn't different in the relativistic 

state.The results will be compared with earlier work(non- relativistic and non-magneto). 

Keywords: Cerenkov radiation, Fermie’s golden rule. 
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 مقدمه -1

مواد  قاتير تابش چرنكوف در تحقبا نياول یبرا

. چرنكوف نشان داد [2, 1]مشاهده شده بود تهیويواکتیراد

 طياست که در مح یتابش، الكترون پرانرژ نیمنشاء ا

حرکت و  طياز سرعت نور در آن مح شيب یبا سرعت یماد

 یبررس ی. برا[3]کند یم ليفوتون گس ندیفرآ نیا یط

در حال برهم کنش  نالكترو کی ستم،يتابش چرنكوف س

 کیالكتر ید طيدر مح یسيالكترومغناط دانيبا م

ها  دهیاز پد یبرخ. [4]در نظر گرفته می شود.  دهيمغناط

لذا در  ست،ين ریامكان پذتابش چرنكوف در خالء  جملهاز 

 یماد طيدر مح دانيکوانتش م یمقاله به بررس نیا

 یتوسط تابع د یماد طيپرداخته می شود. هر محـ

شود. اصل  یم فيتوص  یدگيو تابع مغناط کیالكـتر

مختلط از فرکانس  یکند که هر دو تابع یم جابیا تيعل

و  یپاشندگـ تيخاصآن  یقـي. قسمت حق[5]باشند

را موجب  طيمـح یاتالفـ تيآن خاص یقسمت موهومـ

به هم   گيکرون -دو قسمت با روابط کرامرز نیشود. ا یم

به  طيمح نیشكست مختلط در ا بیوابسته اند. ضر

 [5]شود: یم فیتعر ریصورت ز

     , , ,n     r r r
2    )1(    

  یسیالکترومغناط دانیکوانتش م -2 -2

 کينامیبه الكترود کيکالس کينامیدر گذار از الكترود

 یاست. روشها دانيکردن م زهيگام کوانت نياول یکوانتوم

وجود  یسيالكترومغناط یدانهايکوانتش م یبرا یمتفاوت

بر حسب  دانيکردن م زهيتوان کوانت یدارد. از آن جمله م

را  نیالگرانژ و تابع گر -لریتوابع مد، استفاده از معادالت او

 قيدر این مقاله برای کوانتش ميدان با تلف .نام برد

لر صفر، اسكا ليو پتانس یکولن مانهيمعادالت ماکسول در پ

توان به دست  یم  یبردار ليپتانس یمعادله موج را برا

  هیفور لیحل معادله با استـفاده از تبد یآورد. برا

اندازه حرکت محاسبه  و  یدر فضا یبردار ليپتانسـ

که  شود. یم لیتبد(2) یجبر معادله کیمعادله موج به 

نشان ار اندیس یک بردار یكه است. تكر kدر آن 

,xهای کارتزین دهنده جمع روی مؤلفه y,z است.  

     

       

  

 

k c

ˆ ˆk c k k A k , J k ,



   

     

   


2 2 2

2 2

2

1

 ۀهای پتانسيل برداری را از رابط توان مؤلفه از طرفی می .

  ( به دست آورد3)

 (3)          
0

1 ˆ ˆA k, G k, J k ,    


 

که در آن G k ,   ۀتبدیـل فوریـ G r r , تانـسور و    ,

های  تجزیه پتانسيل برداری به مؤلفه باشد. گریـن می

کند. با  تر می طولی و عرضی، انجام محاسبات را آسان

و ضرب اپراتورهای تصویر طولی   2در  3جایگذاری رابطه 

k k   و عرضی k k     از سمت چپ معادله

حاصل، مولفه های طولی و عرضی تانسور گرین به شكل 

 زیر به دست می آیند:

 
 

 L
k k

G k ,
 

 
  2   )4(  

 
   






T
k k

G k ,
k c

  






    2 2 2  )5(  

( و  با استفاده از تبدیل فوریه 3با جایگذاری در رابطه )

آید. به دست میپتانسيل برداری به شكل زیر   

 

      

 
  
 

      

 ˆ ,t d d ( )

ˆ,ω ,ω exp i t H c







 


 



1
2

3
2 6

4
A r k

G k J k k r

 

های طولی و  دهنده مؤلفه نشان L,Tکه در آن  

به دليل آنكه عبارت مولفه طولی برای حالت  عرضی است.

مغناطيده و غير مغناطيده یكسان است در بررسی تابش 

چرنكوف نسبيتی در حضور محيط دی الكتریک جاذب و 

ده تنها پتانسيل عرضی  مورد توجه قرار داده می مغناطي

قابل ذکر است که پتانسيل برداری  باال در روابط  .[6]شود

جابه جایی کانونيک صدق می کند که شرط کوانتش 

 ميدان است.

(7    )
0

ˆ ˆ( , ), ( , ) ( )    
 

t t i   T T T
A r E r r r 
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 کوانتش مرتبه دوم -3

ای توصيف کرد. می توان ميدان تابشی را با خواص ذره

ای خواهد بود برای آنكه ميدان تابشی این مطلب ایده

الـكترون  نيز کوانتيزه شود که به آن کوانتش مرتبه دوم 

می گویند. بدین منظور با استفاده از معادله ویژه مقداری 

انرژی برای معادله دیراک ،که نسبيتی است، ویژه مقادیر 

آن محاسبه می  شود و بر اساس ویژه مقادیر به دست 

ی الكترون  بسط داده می شود. ضرایب آمده ميدان تابش

  بسط در واقع عملگرهایی خواهند بود که مربوط به خلق

یا نابودی الكترون می باشند.  ˆ ,tb p
عملگر بوزونی  

فنا و همچنين  ˆ ,t


b p  عملگر بوزونی خلق الكترونی با

شوند کوانتيزه می و  و در نهایت  ناميده pتكانه 

و با تعميم آن به حالت پيوسته سه بعدی به شكل زیر در 

  .[5]می آیند

     ˆˆ ,t d ,t 


ψ r pb p p,r
3       )8(    

(9       )     ˆˆ ,t d ,t 


  ψ r pb p p,r
3 

 [2] که در آن:

(10        ) 
 

  ie 



p.r
r, p u r, p3

2

1

2
 

 هامیلتونی برهم کنش -4

کنش الکتـرون بـا مـیدان هامیـلتونی نسبیتـی برهـم

 [2الکترومغناطیسی در تابش مورد نظر ما بدین شکل است]

(11    )   H rψ α AψI
ˆˆ ec d   

3 

عملگر ميدان ذره می باشد. با جایگذاری به که در آن 

 آید. در می (12رابطه )شكل 

 احتمال گسیل فوتون -5

شود در این پژوهش، در بررسی تابش چرنكوف فرض می

که تعداد فوتونها در حالتی که سيستم مختل نشده است، 

 با  نها یک فوتون توليد شود.صفر باشد و پس از گسيل ت

     

      

     



  



 





  
    

   

 

 

      

 

  

I
ˆ ec d dω

π π ε

ˆ ˆd d d ,t ,t

ˆ,t ,ω ,t

,ω exp i ωt H c

1
3 2

3
2

3 3 3

1
2 4

12

i p p r

H r

k p p b p b p e

u p J k u p

G k k r

 

  





توان احتمال گسيل فوتون در داشتن اطالعات فوق می

در محيط  vواحد زمان توسط الكترونی که با سرعت 

کند را به دست آورد. بدین منظور از قاعده حرکت می

ابتدا در حالت شود. اگر سيستم طالیی فرمی استفاده می

باشد، احتمال در واحد زمان برای  iEبا انرژی  iاوليه 

یافت  fEبا انرژی fآنكه سيستم در حالت نهایی 

 [:2شود]شود، طبق قاعده فرمی به صورت زیر محاسبه می

(31       ) fi f i

trans.porb
V E E

time




 
  

 

22
 

عنصر ماتریس اختالل است که به  fiVدر رابطه باال،

 صورت زیر تعریف می شود:

         

 
  
 



  I

s

T

s

cˆf H I dω d d

,t ,t ImG ,

 



22 3 3
2

2

4

14+

λ λ

k p

u p + k α e k u p k

قسمت موهومی تانسور گرین عرضی به صورت رابطه     

 آید:زیر به دست می

 
   

   

Im Im
Im , ( )






    


    

2 2 2

22 2 2
15T

k c
G k

k c

ن:بنابرای  

, p,

( ) ( )

( ) ( )

( , ) .e ( ) ( , )

( )

p k

i i

o

s

transprob

time

k c k
e c

k c k

u p k r a k u p r

c p k m c c p m c

 

 

   

     

 

 




 
 

 

  
 
  



    

2 2 2
2 2

4 22 2 2

2

22 2 2 4 2 2 2 2 4

2

8

  

(16) 
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 آهنگ اتالف انرژی سیستم در واحد طول -6

و پالریزاسيون  kاحتمال گسيل یک فوتون با فرکانس 

  در واحد زمان محاسبه شد. اگر این احتمال در انرژی

یک فوتون ضرب شود در واقع آن مقدار انرژی که سيستم 

و  kدهد تا فوتونی با بردار موجر واحد زمان از دست مید

ایم. از سوی خلق شود، را به دست آورده پالریزاسيون 

دیگر فوتونهای بی شماری با فرکانسها و پالریزاسيون های 

شود، از این رو کافی است آهنگ از مختلفی توليد می

ت دادن انرژی در واحد زمان را به ازای فرکانسها و دس

های مختلف به دست آورده و سپس آنها را با پالریزاسيون

هم جمع کرد. پس جمع نهایی باید شامل یک جمع روی 

های نهایی الكترون باشد و روی اسپين اوليه اسپين

1گيری کرد که ضریب ميانگين
2

و به  شودظاهر می 

توان آهنگ از دست دادن انرژی در واحد طول سادگی می

 را به روش زیر محاسبه کرد:

(17 )transprob

time 

 
  

 
 k

dW
d k

dx v   


2 2

3

1 1

1 1
2

 

-( رابطه زیر به دست می17( در )16با جایگذاری رابطه )

 آید:

   

   

 






   
             

 
i ik cdW e

d kdk
dx

k c

c k
v c

k v mc

    
 

      

 



2 2 22

2 22 2 2

22 2 2
2 2

2 2 2 2

2

1 1 1 1 18
2

انرژی اتالفی الكترون غيرنسبيتی در  [6] (19)عبارت   

ی دی الكتریک همـگن سه واحد طول برای محيط ها

 بعدی است، 

 

 

 
 

   

  

  
       

 
2

2

23

22 2 2

2

1
2

i

dW e
= d dk

dx

k k

kv mv
k c

ک تري ک دي ال

 

به صورت  (19(  با عبارت )18حال عبارت )

 (18در واقع عبارت ) ( مـقایسه می شود.20دیفرانسـيلی)

الكتریک دهنده تصحيح نسبيتی برای محيط دینشان

 مغناطيده است. این نسبت برای سرعتهای پایين در اکثر 

 

 

( )

( )






   
           

  
      

i i

i

dW

dx d dk k ck c

dW k c
dxd dk

c k
v c

k v mc

k

kv mv

     

      


 





ه يد ناط غ ک م تري ک دي ال

ک تري ک دي ال

22 2 22 2 2

2 22 2 2

22 2 2
2 2

2 2 2 2

2

1 1 1 1
2

20
1

2

نقاط برابر یک است که با انتظار ما توافق خوبی دارد.  

رود، هرچه سرعت الكترون به سمت سرعتهای باال می

 گيرد.نسبت از یک فاصله می

 نتیجه گیری -7

با توجه به کاربرد وسيع  استفاده از تابش چرنكوف در 

آشكارسازی ذرات در این پژوهش انرژی اتالفی سيستم در 

طول را برای تابش چرنكوف نسبيتی به دست واحد 

آوردیم. محيط را  دی الكتریک و مغناطيده در نظر 

گرفتيم.  با انجام محاسبات می توان نشان داد که روابط 

به دست آمده تعميم روابط گذشته )آهنگ اتالف انرژی 

در محيط دی الكتریک که درآن الكترون با سرعت غير 

 . نسبيتی حرکت می کند( است
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 ای و مربعی بلور فوتونیطراحی فیلتر باند باریک توسط تشدیدگر حلقه

  

 الهام یزدان ستا، کامبیز عابدی

 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانبرقمهندسی دانشکده 

 

 هاشود. فیلترهای سیلیکون در بستر هوا ارائه میبعدی با میله2بر بلورهای فوتونی  دراین مقاله، ساختارهای جدیدی برای فیلتر باند باریک مبتنی-چکیده

و  تشدیدکننده µm 38/1. طول موج تشدید برای تشدیدکننده حلقه باشدمیای و مربعی همراه با دو بازتاب کننده با نقص خطی شامل تشدیدکننده حلقه

های نوری برای نمودن نویز تقویت کنندهبرای انتخاب طول موج و فیلتر. یکپارچه شودمدارات نوری، د در است. فیلتر باند باریک می توان µm 4409/1مربع 

فتار نوری فیلتر استفاده شده است.برای شبیه سازی ر Rsoft. نرم افزار باشدکاربردهای مخابرات در آینده قابل استفاده می

 بازتاب کننده، فیلتر باند باریک ،بعدی، تشدیدکنندهبلور فوتونی دو  -کلمات کلیدی

 

Design of narrow band filter with square and ring resonator photonic 

bandgap 

 

Elham Yazdanseta, Kambiz Abedi 

Electrical Engineering Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 

Abstract-In this paper, two new structures of narrow band filter based on two-dimensional photonic crystals of silicon rods in air 

are proposed. The super narrow band filter consists of square and ring resonator and two line-defect-based reflectors. The resonance 

wavelength for ring resonator is 1.38µm and for square resonator is 1.4409µm. The super narrow band filter can be integrated into 

optical circuit. It can be used for wavelength selection and noise filtering of optical amplifier in future communication application. 

Rsoft software is used to simulate the optical behavior of the filter. 

Keywords: 2D photonic bandgap, resonator, reflector, narrow band filter
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 مقدمه-1

 بنیادی هایدیدگاه ازرا  زیادی توجه (PCs) فوتونی بلورهای اخیرا،

 فرد به منحصر نوری دلیل خواص به .اندکرده جلب خود به عملی و

بر روی  زیادی تحقیقاتنوری،  در ادوات هاآن بالقوه استفاده و خود

 فوتونی، بلورهای است. شده انجام نور انتشار کنترل برای آنها توانایی

 مقیاس در ضریب شکست متناوب با الکتریک دی ییساختارها

 فوتونی باند شکاف مواد ،تناوب این به توجه با. هستند نور موج طول

(PBG) فرکانس باند در الکترومغناطیسی میدان انتشار اجازه 

 نور ،بلورهای فوتونی در نقص از استفاده با . ]1[دهدمی را خاص

 یکاربردهای ساختار در وشود  هدایت خاص جهت در تواندمی

کاربردهای قابل از  ]. 2[گیردقرار میاستفاده  مورد ،وتونیفبلورهای 

، ]1[فیلتر فوق باند باریکتوان به می داربلورهای فوتونی نقصتوجه 

، فیبر ]4[فیلتر، ] 3[حلقههای تشدیدکننده، ]2[دی مالتی پلکسر

، ]7[کننده توانتقسیم، ]6[خورشیدیسلول  ،]5[نوری

تزویج تشدیدکننده با فیلتر توسط  اشاره نمود. و غیره ،]8[موجبرها

 فیلترهای نوری، تمخابرا هایشبکه توسعه با یابد.میموجبر تحقق 

د نخواهنیاز  مورد نوری بسیار مجتمع مدارهای در نوری باریک باند

فیلتر باند باریک  :روی این موضوع انجام شده استکارهایی که  .بود

مورد طول موج کنترل شده با ولتاژ، پذیر با استفاده از انتخاب کوک

ر آبشاری فیلتر باند باریک شامل سه موجب ]. 8[بررسی قرار گرفت

در  0.77 عبورضریب که  استهای هوا های مختلف حفرهبا شعاع

فیلتر باند باریک  ]. 9[را دارا می باشدm1.55µطول موج تشدید 

 ،مطالعه شده استبا استفاده از تشدیدکننده حلقه و بازتاب کننده 

بدست آمده nm 420/1طول موج تشدیدو  ٪85بازده خروجی 

همراه با در این مقاله طرح جدیدی برای تشدیدکننده ]. 10[است

فیلتر بوسیله  ویژگی عملکرد بازتاب کننده پیشنهاد می شود.دو 

 Siهای فوتونی با میله هایبرای بلور FDTD  یدوبعدروش عددی 

 .گرفته استقرار بررسی مورد های حلقه و مربع  برای تشدیدکننده

 ،گزارش شدهباند باریک نسبت به ساختارهای قبلی  مزیت فیلتر

طول موج تشدید در محدوده طول موج  باشد.میسادگی آن 

 شود.ه در مخابرات راه دور استفاده می ک است مخابراتی

 راحی فیلتر باند باریکط-2
 ساختارطراحی  -1-2

 مربعکننده به صورت تشدید -1-1-2
 دهد،تاب کننده را نشان میبازفیلتر شامل رزوناتور و دو ، 1 شکل

ضریب سیلیکون با های میله( 16×20هایآرایه) شبکه بلور فوتونی

در  ev12/1و شکاف باند 4/11، ضریب دی الکتریک 3/3شکست

ها به شکل حذف میله استفاده ازبا هوا است. تشدیدکننده بستر 

ی با حذف و هردو بازتاب کننده مبتنی بر نقص خط باشدمی مربع

 Port2و خروجی را با  port1با ورودی  .ها هستندقسمتی از میله

نور ورودی پس از نور ورودی از نوع گوسین است،  دهیم.نشان می

ردیف پایین برخورد می  به بازتاب کننده port1وارد شدن از طریق

شده سپس مربع ر وارد تشدیدکننده گهای تزویجکند، توسط میله

پس از برخورد به  گر قسمت باالییهای تزویجبا استفاده از میله

ها را بازتاب کننده .شودبازتاب کننده به سمت خروجی هدایت می

در  تشدیدکننده. اندداده شدهبرای بهتر شدن راندمان خروجی قرار 

میله های سیلیکونی بدست آمده  4×4 این ساختار با حذف مربع

 .ندمشخص شده ا 1روی شکل bبا حرف  گرهای تزویجمیله است.

 باریک با دو بازتاب کننده و یک تشدیدکننده مربع . طرح فیلتر باند1شکل

 حلقه تشدید کننده به شکل  -2-1-2
زتاب کننده را نشان می دهد، شامل رزوناتور و دو با ، فیلتر2 شکل

های سیلیکون با همان ( میله16×12های)آرایه بلور فوتونیشبکه 

های داخل ساختار میلهدر بستر هوا است.  مشخصات ساختار قبلی

 ×r3های درونی با شعاع شوند. میلههای درونی نامیده میرا میله

)ب( نشان داده شده 2شکل در در نظرگرفته شده است که ×r4و

د که نشوهای پراکندگی نامیده میمیلههای سبزرنگ، میلهاست. 

)الف(  2 دهند، روی شکلدر ساختار برای بهتر شدن تشدید قرار می

روی  bمیله های تشدیدگر با حرف اند. مشخص شده  aبا حرف 

  اند.)الف( نشان داده شده 2شکل 

 

 )الف(

b 

b 

Port2 

Port1 

 بازتاب کننده

b 

b 
a 

a a 

Port1 

 

Port2 

a 
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 (ب)

یک تشدیدکننده  . الف(طرح فیلتر باند باریک با دو بازتاب کننده و2شکل

 های درونیحلقه ب(طرح میله

 انتخاب پارامتر ها-2-2
 فیلتر انتقال راندمان بهبودبا توجه به مطالعات انجام شده،به منظور 

و شعاع (a)پارامترهای بلور فوتونی شامل ثابت شبکه  باریک، باند

 انتخابa × 1159/0و شعاع میله ها 6384/0با مقدار  (r)ها میله

در نظر گرفته  r × 5/1 های بازتاب کنندهشعاع میله شده است.

 شده است. 

 نتایج شبیه سازی -3
 مربع شبیه سازی تشدیدکننده-1-3

تشدیدکننده مربع نشان  (PBG)، شکاف باند فوتونی3شکل در 

 داده شده است.

 

 ونی برای تشدیدکننده مربع. شکاف باند فوت3شکل

رسم شده است، این ساختار شکاف باند  3همانطور که در شکل

شکاف باند  TEو برای مد  دهدارائه میTM فوتونی را برای مد 

 های شکاف باند فوتونی بینفرکانس فوتونی نداریم.

49/0>a/λ>40/0  59/1است، طول موج های متناظر آن> λ>3/1 

برای عبور از تشدیدکننده بهترین طول موج،  4شکلدر باشد. می

 .داده شده استنشان  port2مربع و خروج از 

 

 

 های محدوده شکاف باند.عبور نور با طول موج4شکل 

 (EFD) الکتریکی میدان سازی توزیعشبیه نتایج ،5 شکلدر 

داده شده است. با توجه به  نشان TM قطبش با فرودی پرتوهای

وارد ساختار  port1میکرومتر از  4409/1با طول موج ، نور  4شکل 

شده خارج   port2و پس از عبور از تشدیدکننده مربع نور از  شد

،منحنی آبی رنگ نشان دهنده نور  (MV). در مقدار مانیتور است

  ت.خروجی اس

 ومقدار مانیتور پورت خروجی افزاره(EFD) الکتریکی میدان . توزیع5شکل

 تشدیدکننده حلقهشبیه سازی -2-3

تشدیدکننده حلقه نشان  (PBG)، شکاف باند فوتونی6شکل در 

 داده شده است.
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 وتونی افزاره نوری.نمودارشکاف باند ف6شکل 

رسم شده است، این ساختار شکاف باند  6همانطور که در شکل 

شکاف باند  TEو برای مد  دهدارائه می TMفوتونی را برای مد 

های شکاف باند فوتونی بین فوتونی نداریم. فرکانس

494/0>a/λ>41/0 های متناظر آن است، طول موج

55/1>λ>29/1 بهترین طول موج برای عبور  7شکل در . باشندمی

 .داده شده استنشان  port2از تشدیدکننده حلقه و خروج از 

 .عبور نور با طول موج های محدوده شکاف باند7شکل 

پرتوهای  (EFD) الکتریکی میدان سازی توزیعشبیه ، نتایج8شکل

نوررا با  7می دهد. با توجه به شکل  را نشان TM قطبش با فرودی

ور از میکرومتر وارد ساختار می کنیم و پس از عب 38/1طول موج 

خارج  Port2نور تقریبا با همان شدت اولیه ازتشدیدکننده حلقه، 

،منحنی رنگ آبی نشان دهنده  (MV)می شود. در مقدار مانیتور 

 نور خروجی است.

ومقدار مانیتور پورت خروجی  (EFD) الکتریکی میدان . توزیع8شکل

  افزاره

مقاله، در دو ساختار پیشنهادی تغییرات طول موج آنها در در این 

شکاف باند فوتونی تقریبا یکسان است ولی طول موج تشدید عبوری 

باشد. مزیت ساختار از آنها به دلیل تفاوت در ساختار ،متفاوت می

دارای تشدیدکننده مربع نسبت به ساختار تشدید کننده حلقه 

 سادگی آن می باشد.

 .نتیجه گیری4
در این مقاله ،ساختار های جدیدی برای فیلتر باند باریک مبتنی بر 

بعدی میله های سیلیکون در بستر هوا ارائه شد. 2بلورهای فوتونی

فیلتر شامل تشدیدکننده حلقه و مربع همراه با دو بازتاب کننده 

نقص خطی، طول موج تشدید دو ساختار در محدوده طول موج 

ساختار دارای تشدیدکننده مربع نسبت مخابرات نوری بود. مزیت 

شبیه سازی  باشد.به ساختار تشدید کننده حلقه سادگی ساختار می

 انجام شد. Rsoftاین مقاله با نرم افزار 
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فوتونیک کریستال و برپایه نقاط کوانتومی و  و ساختار معکوس با نور سفید  (OLED) نورگسیل آلی این تحقیق دیوددر  -چکیده 

پیشنهاد شده است. مشخصه های لومینسانس و بازده کوانتومی خارجی بهبود قابل توجهی داشتند، در حالیکه ولتاژ آستانه این دیود 

تولید نور سفید و برای بهینه سازی  ی از سه الیه نقاط کوانتومی با اندازه های متفاوت برایولت است. در ساختار پیشنهاد 5.5مقدار 

 .استفاده شده است  حوزه زمانی المان محدودساختار از شبیه سازی با روش 

  

 دیود نورگسيل آلی سفيد، ساختار معکوس، فوتونيک کریستال، نقاط کوانتومی -کليد واژه

Simulation of an inverted white light emitting diode with quantum dots and 

photonic crystal 

Neda Heydari*1, Seyed Mohammad Bagher Ghorashi2 

1 Institute of Nanoscience and Nanotechnology, University of Kashan, Kashan, Iran 

2 Department of Physics, Faculty of Physics, University of Kashan, Kashan, Iran 

 

Abstract- In this paper, an inverted hybrid quantum dot/organic white light emitting diode with transparent 

conducting oxide photonic crystal structure is proposed. We try to describe our theoretical results. The 

luminance and external quantum efficiency were considerably increased, although the turn-on voltage is 5.5V. In 

addition, three layers of different sizes of CdSe were utilized in proposed structure to extract white light from the 

device and the simulation based on finite difference time domain (FDTD) method was performed to optimize the 

characteristics of the device. 

Keywords: white organic light emitting diode, inverted structure, photonic crystal, quantum dot 

 شبیه سازی دیود نورگسیل آلی سفید با ساختار معکوس و برپایه نقاط کوانتومی و

 فوتونیک کریستال

 2سيد محمد باقر قریشی، 1*ندا حيدری 
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 مقدمه -1

 ای به طور گسترده هاشگریصنعت نما رياخ یدر سال ها

با مشخصات آنها شده مورد مطالعه قرار گرفته و تالش 

 بهبود بخشيده شوند.مختلف  یاستفاده از ساختارها

انتشار نور گزارش  نيکه تانگ و وان اول زمانی از

را منتشر کردند،  ینازک آل یها لمياز ف نسانسيالکترولوم

از  یکیبه عنوان  (OLEDs)نورگسيل آلی دیودهای 

 [.1] شدند تکنولوژی های پيشگام در این زمينه مطرح

را  یکارآمد اريبس OLED شو همکاران Meyer راياخ

ساخته شده  یآل هیدو ال توسطگزارش کرده اند که فقط 

و انعطاف  پایداری، بازده کوانتومی خارجی[. 2است ]

در  کهها است  OLED های یژگیو نیمهمتر از یریپذ

 شیافزا یبرا یادیگذشته، دانشمندان تالش ز یدهه ها

مسير حال، هنوز  نیاختصاص داده اند. با ا ها یژگیو نیا

 دارد.  ودها وج OLEDبهبود عملکرد  یبرا طوالنی

 یودهاید  یبهره ور شیافزا یراهبردها نیدتریاز جد یکی

ست. در در ساختار ا یدياستفاده از نانوذرات کلوئ ،ینور

دیودهای نورگسيل آلی نقاط ساختار  نياول 1994سال 

 CdSe یشامل نقاط کوانتوم  (QDOLED)کوانتومی

 [. 15]شد  یمعرف

طيف  توجه به این نکته ضروری است که

  (CRI)رنگ  تفکيک( و شاخص EL) الکترولومينسانس

(QDOLED) بيبه ابعاد و ترک QD  .ها وابسته است

 EL فيطنترل ابعاد نقاط کوانتومی، با ک می توان نیبنابرا

 نور مرئی تنظيم نمود وکل محدوده  بایپوشش تقر یرا برا

با  QDOLED نيکرد. اول اجاستخر از دستگاه دينور سف

 ازدر آن  که و گروهش ساخته شد Parkتوسط  ديسفنور 

 شده بود استفاده دينور سف ديتول یبرا CdSeنانو ذرات 

[19.] 

ی از ساختارهای پيشنهادی برای یکساختارهای معکوس 

بوده اند که امکان توليد دستيابی به کارایی باالتر 

 .دنمایشگرهای منعطف را نيز فراهم می کنن

 یبهره ورافزایش  ،انجام شده یها شرفتيوجود همه پ با

د. دار به بهبود ازيها هنوز هم ن OLED ینور استخراج

می  تفاوت ضرایب شکست آند و بستر شيشه ای باعث

نور منتشر شده در  زانيدرصد از م 40از  شيب که شود

راه  نیاز بهتر یکی[. تا کنون، 22] شود ريتسخ  ITO هیال

 یها ستالیمشکل، استفاده از کر نیغلبه بر ا یحل ها برا

ساختار معکوس  کی نجایدر ا ( بوده است.PhCs) یفوتون

 یفوتون ستالیو کرنقاط کوانتومی  یآلدیود نورگسيل 

 یبرا دارد وباال  نسانسيلوم ییکاراشنهاد شده که پي

 .مناسب است LED یکاربردها

 و نتایج  IH-QDOLEDساختار  -2

سفيد هيبریدی با استفاده از  ledساختار ارائه شده یک 

نقاط کوانتومی و مواد ارگانيک می باشد که دارای ساختار 

وارون می باشد. برای بهبود بازدهی  از ساختار فوتونيک 

 یستال در سمت کاتد استفاده شده است.کر

این شبيه سازی با استفاده از نرم افزار سيلواکو انجام شده 

که در آن ميدان الکتریکی با استفاده از فرمول زیر 

 محاسبه می شود:

)])([()(
0

0 dxNxnxE
x

 



 

نرخ بازترکيب حاملها نيز با حل معادله پيوستگی جریان 

 بدست می آید:

0
1

 RG
dx

dJ

qdt

dn n  

0
1

 RG
dx

dJ

qdt

dp p
 

و  Gبه ترتيب غلظت الکترون ها  حفره ها،  pو nدر اینجا 

R حاملها و  نرخ توليد و بازترکيبnJ  وpJ چگالی جریان 

 الکترون و حفره می باشند.

 Alq3 (4nm)/Bphenبه ترتيب از مواد  ledدر ساختار 

(60nm)/TPBI (35nm)/TCTA (10nm)/TAPC 

(15nm)/MoO3 (3nm)  و ازITO  و نقره به ترتيب به

عنوان کاتد و آند استفاده شده است. برای گرفتن نور 

 4 ,3نقطه کوانتومی با اندازه های مختلف ) سه الیهسفيد 

که در شکل زیر نشان داده  به کار گرفته شدهنانومتر(  6و

 شده است. 

مختلف   ی, مشخصه هابرای بررسی عملکرد این ساختار

ولتاژ نشان -مشخصه ی جریان 2در شکل  محاسبه شد.

داده شده است که ساختار پيشنهادی ولتاژ آستانه ای 

ولت دارد که دليل آن استفاده از سه الیه نقاط  5/5حدود 

کوانتومی و افزایش سطح مقطع کاتد با الیه  انتقال 

 می باشد. ledالکترون و افزایش مقاومت معادل سری 
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 IH-QDOLED (b)معمول،  OLED  (a)ساختار :1شکل 

 

 

 
 

 ولتاژ-مشخصه ی جریان :2شکل 

 

مشخصه ی بعدی لومينسانس بر حسب ولتاژ می باشد و 

ه ی ولت دارای مقداری از مرتب 10ولتاژ  مطابق نمودار در

1e5  می باشد. ای می باشد که بسيار عدد قابل مالحظه

ی و مشخصه ی این مقدار به خاطر حضور نقاط کوانتوم

 عالی تابش این مواد می باشد.

 بازدهی کوانتومی خارجیمشخصه ی , مشخصه ی بعدی

 مقدار این مشخصهبر حسب جریان می باشد. ماکزیمم 

 این مقدار مقدار قابل توجهی می باشد. می باشد که 50%

نتيجه ی مستقيم استفاده از ساختار فوتونيک کریستال 

 می باشد.

 

 
 

 انس بر حسب ولتاژلومينس :3شکل 

 

 

 
 بازدهی کوانتومی خارجی بر حسب جریان آند :4شکل 

 

برحسب طول  ledنرمال شده طيف خروجی  5در شکل 

 ,. همانطور که مشاهده می شودموج را نشان می دهد

, سبز و قرمز پيک در محدوده ی نور آبی 3طيف دارای 

می باشد که نهایتا سبب می شود تا خروجی دیده شده به 

 این موضوع نتيجه که رنگ سفيد باشدنوری به ورت ص

در ساختار می  استفاده از نقاط کوانتومی با ابعاد مختلف

باشد، زیرا خواص تابشی نقاط کوانتومی به اندازه آنها 

 وابسته است.
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 برحسب طول موج ledطيف خروجی نرمال شده  :5شکل 

 

 گیرینتیجه -3

 یها یژگیود وبهب یبرا IH-QDOLEDساختار  جانیادر 

که  شده است یها معرف OLED اپتيکیو  یکیالکتر

 IH-QDOLED مشخصه های ساختار. دارد ییباال ییکارا

 با نرم افزار سيلواکو، FDTD ليو تحل هیتجز به روش

را  %50بازدهی کوانتومی خارجی  ،نتایج. گردیدمحاسبه 

که مقدار قابل  نشان می دهد ساختار پيشنهادیبرای 

با توجه به حضور نقاط  ن،یعالوه بر ا. باشد توجهی می

از این ساختار  دينور سفکوانتومی با اندازه های متفاوت 

شود که حضور  یم یريگ جهينت . استخراج می شود

 یساختار م کیدر  یفوتون یها و بلورها QDهمزمان 

بهبود  یقابل توجه زانيتواند عملکرد دستگاه را به م

 بخشد. 
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ادفی بررسی تولید اعداد تصفرایند در  پسخوراند نوری از خروجی لیزر آبشار کوانتومی در حضور استفاده در این مقاله کارایی–چکیده 

آشوبناک  رسانایه نیم هایبردار از خروجی لیزرنمونه به عنوان مولد سیگنال منظور از خروجی لیزر آبشار کوانتومیشده است. بدین 

. مزدوج فازی صورت گرفت و حالت مطلوب انتخاب شد دو حالت حضور پسخوراند نوری متداول و پسخوراند ها دربررسیشد.  استفاده

اعداد تصادفی سریع تر از حالتی است که از لیزرهای دهد که نرخ تولید نتایج بدست آمده از شبیه سازی و حل عددی معادالت نشان می

 شود. مرسوم استفاده میدیودی 

 نوری برداری، نمونهرسانای آبشار کوانتومیری، ليزر های نيمهاعداد تصادفی، پسخوراند نوری، دوپایداری نو -کليد واژه

 

 

Study of the Performance of quantum cascade lasers in the process of 

random number generating, under influence of conventional optical 

feedback and Phase conjugate feedback 

Khosro Mabhouti, Akbar Jafari and Yousef Mehdizadeh 

Physics Department, Faculty of Sciences, Urmia University 

Abstract- In this paper, the Performance of quantum cascade laser, subjected to optical feedback, in the process of random 

number generating is investigated. For this purpose, the output of the quantum cascade laser was used as a sampler signal 

generator from the output of chaotic semiconductor lasers. Investigations were done in two situations; conventional optical 

feedback and Phase conjugated feedback; and the optimal mode was selected. The obtained results show that the generation 

rate of random numbers is faster than that used by conventional laser diode. 

Keywords: Random Numbers, Optical Feedback, Optical Bistability, Optical Sampling, Quantum Cascade Laser 

تحت اثر  یاعداد تصادف دیتول ندیدر فرا یآبشارکوانتوم یها زریل ییکارا مطالعه

   فازیمزدوج نوری  پسخوراند متداول و یپسخوراند نور

 اکبر جعفری و یوسف مهدی زادهخسرو مبهوتی،  

 دانشکده علوم، دانشگاه اروميهگروه فيزیک، 
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 مقدمه -1

 های رمزنگاریین روشتراعداد تصادفی یکی از مدرنتوليد 

است که برای تامين امنيت حریم خصوصی و ذخيره سازی 

 . [1]  رودبکار میاطالعات 

 ،دای توليد اعداد تصادفی وجود داردو روش بربه طور کلی 

های افزاری و روشنرم هایپردازشی مبتنی بر هاروش

اد توليد اعد های فيزیکی. در گذشته امکانر پدیدهمبتنی ب

 ،يهثانيت براال تا چندین گيگا بهای بشبه تصادفی با سرعت

ع داشت. این نو های قطعی وجودگيری از الگوریتمبا بهره

بعدها   .را داشتند پذیر بودنآسيباعداد تصادفی مشکل 

 ماهيت غير قابلبه باتوجه اعداد تصادفی فيزیکی توليد 

 برای پيشنهاد شد. فرایندهای فيزیکی بينی بودن پيش

ی نظمتوانند به عنوان منابع بیمی مثال نویزهای تصادفی

تم این سيساما اعداد تصادفی فيزیکی بکار روند. در توليد 

  .[2]های خيلی پایينی دارند ها نرخ بيت

 این را در بسياری ههای اخير ليزرهای آشوبناک توجدرسال

 عدادکننده اتوليد اولين .[3]اندزمينه به خود جلب کرده

 7/1ت نرخ بي  ساخته شده، دارای آزمایشگاهی تصادفی

ده ننتوليد کیک . در کار دیگری، [4] ودب گيگابيت برثانيه

د این مولد اعدا شد. د تصادفی تمام اپتيکی پيشنهاداعدا

در آن و  کردنای ليزرهای آشوبناک کار میمبتصادفی بر 

در یک دامنه اپتيکی  تمام فرایندهای پردازش سيگنال

داد توليد اع زمينه درکارهای قبلی که در .[5] دشانجام می

انجام شده است تاثير سيگنال نمونه بردار در  تصادفی

 افزایش نرخ توليد اعداد باینری بررسی نشده است.

های نيمه های ليزرامکان استفاده از خروجی در این مقاله،

نوری به عنوان نمونه کوانتومی با پسخوراند رسانای آبشار 

این شود. بررسی می توليد اعداد باینریبردار اپتيکی، در 

پسخوراند با  ليزر آبشار کوانتومیلت، دو حاها در بررسی

 و پسخوراند حاصل از آینه حاصل از آینه خارجی رایجنوری 

های ليزر در هردو خروجی .گيردمی مزدوج فازی صورت

ای تحول زمانی شدت با استفاده از نموداره ،وضعيت

ه مقایسه شد این خروجی ها، فرکانسیطيف خروجی ليزر و 

از مدل سپس با استفاده . شودمی و ليزر مناسب انتخاب

ها به اعداد باینری های این ليزرخروجی  [6]هویبرچتس

ه و نتيجه حاصله با نتایج حاصل از یک روش تبدیل شد

                                                           
1 Fourier Transform 

نيمه  ليزرهای رددر زمينه کاربتوليد اعداد تصادفی مشابه 

 .گرددرسانا مقایسه می

 تئوری و مدل -2

 نرخ لیزر نیمه رسانامعادالت  1-2

تحول زمانی خروجی های ليزر آبشار  محاسبهبرای 

معرفی ها ليزر این معادالت نرخکوانتومی الزم است که 

در حضور پسخوراند حاصل از آینه این معادالت  گردند.

  [3] :متداول  به صورت زیر خواهند بودخاجی 
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به ترتيب  2Nو  3N،ميدان الکتریکی E، در معادالت فوق

جریان تزریقی به  inIجمعيت تراز های سوم و دوم بوده و 

 بهره است.ضریب gالکترون وبار  q باشد.می تراز سوم

های سوم و دوم، و بين گی فوتون بين تراززمان پراکند

ا بهای دوم و اول به ترتيب و اول، بين ترازهای سوم تراز

32 ،31  21و شوند. نشان داده میp ،طول عمر فوتون

 است.  ضریب پهن شدگی موثر  ،شدت پسخوراند 

های ثابت باشد.فاز پسخوراند می 0تاخير پسخوراند و 

در  عددی مورد استفاده در این مقاله مقادیر مورد استفاده

مزدوج فازی  حالتی که از آینه در می باشند. [9]مرجع 

            حاصالبه صورت زیر  )1-2(ادله عم ،کنيماستفاده می

 : [3]گرددمی
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(( که در آن
2

(2( 0


  iti  فاز پسخوراند

درون آینه تاخير زمانی  ناميزانی فرکانسی و   .باشدمی

نظر گرفته شده در صفر مقدار  است. در این مقاله برای 

  ها به حوزهپردازش سيگنال نياز است که دادهبرای است. 

 1از تبدیل فوریه بدین منظور . منتقل گردندفرکانسی 

 nx)(بدین ترتيب اگر سيگنال . ]7[ نمایيم میاستفاده 
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  :تبدیل فوریه آن به صورت زیر خواهد بود ،باشد

(2-5) 

1210

1 2




 

Nk

enxkX

N

n

N

nki

,...,,

)()(



 
با فرکانس  kگویند. مقادیر nx)(را طيف  kX)(بزرگی  

متناظر است:  سيگنال خروجی از ليزر
N

kF
f s
k  .N  طول

در این محاسبات برداری شده است. سيگنال نمونه

5091N  وTHzFs 96. در نظر گرفته شده است . 

 بررسی نتایج 2-2

 استفاده از پسخوراند متداول 1-2-2

نمودار توان می ( 3-2)تا  (1-2)با استفاده از معادالدت نرخ 

های آبشار کوانتومی تحت ل زمانی شدت خروجی ليزرتحو

  .الف(-1)شکل  ترسيم نموداثر پسخوراند نوری متداول را 

پهناهای  با مختلف هاینشان دهنده مولفه ،حاصلهنمودار 

گنال سي این مشخصات با ویژگی های که باشدمی یمتفاوت

نمونه آل سازگار نيست. زیرا یک سيگنال نمونه بردار آیده

آل باید پایدار بوده و دارای فرکانس باالیی جهت بردار ایده

رسی ی برای بر. لذا برا[8]باالبردن نرخ نمونه برداری باشد

طيف فرکانسی سيگنال  (5-2)معادله با استفاده از  تردقيق

سخوراند نوری تحت اثر پخروجی ليزر آبشار کوانتومی 

 .(ب-1شکل) می نمایيممتداول را رسم 

 (الف

 

 (ب

 
سخوراند پ تحت اثرنمودار شدت خروجی ليزر آبشار کوانتومی  :1شکل 

 و .010برای  سیب( تحول فرکان الف( تحول زمانی نوری متداول

0=0. 

پيک اصلی طيف  که شودب مشاهده می_1ا توجه به شکل ب

تک مولفه ای ، قرار دارد .THz251که درمحدوده  فرکانسی

اند آبشار کوانتومی تحت اثر پسخور باشد. بنابراین ليزر مین

باال انتخاب مناسبی برای  متداول علی رغم داشتن فرکانس

  .نيستاستفاده به عنوان سيگنال نمونه بردار 

 استفاده از پسخوراند مزدوج فازی 2-2-2

 ز پسخوراند مزدوج فازی با بهره گيریدر وضعيت استفاده ا

( و همچنين 4-2تا  2-2از معاالت نرخ مربوطه ) معادالت 

نمودارهای تحول زمانی و طيف فرکانسی را  (5-2)معادله 

می  برای ليزر آبشار کوانتومی تحت شرایط مورد نظر بدست

 (. 2)شکل  آوریم

 الف

 
 ب

 
نمودار شدت خروجی ليزر آبشار کوانتومی در حضور  :2شکل 

الف( تحول زمانی ب( پسخوراند نوری حاصل از آینه مزدوج فازی 

 .0=0و  .010تحول فرکانسی برای

دیده می شود. خروجی ليزر آبشار  )2(همانطور که در شکل 

کوانتومی تحت اثر پسخوراند مزدوج فازی پایدار بوده و 

دهد که این باشد. این امر نشان میدارای فرکانس باالیی می

توانند میکوانتوم آبشاری  یهاليزرنوع پسخوراند برای 

های رایج برای امر نمونه برداری از سيگنالانتخاب مناسبی 

 . ددر توليد اعداد تصادفی فيزیکی باش

 استخراج اعداد باینری 3-2

های باینری همان نمایش اعداد در مبنای دو می باشد داده

کار مخابرات دیجيتال و فيبر نوری را ( که اساس 1و  0)

عملکرد ليزر کوانتوم برای بررسی . [8]دهد تشکيل می

را   خروجی ليزر ،آبشاری در حضور پسخوراند مزدوج فازی

جی یک ليزر از خرو ی کنندهبه عنوان سيگنال نمونه بردار

خروجی سپس  ( بکار بردیم.3)شکل  نيمه رسانای آشوبناک

به اعداد  برچتسیهومدل با استفاده از نمونه برداری شده را 

 باینری تبدیل کردیم. 

 )الف
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 )ب

 

الف( شدت بر خروجی ليزر آشوبناک با پهنای پالس فوق پهن  :3شکل 

و شدت   . برای فاز پسخوراندنسب( شدت بر حسب فرکا حسب زمان

 ..04550پسخوراند

 نتایج (4) در شکلبرای مقایسه درستی نتيجه بدست آمده، 

-4)شکل ها و حل عددی معادالت را حاصل از شبيه سازی

ونه بردار نيمه یک نم عملکرد از مستخرجبا نتایج ب( 

-4)شکل  می نمایيم، مقایسه [5] یمدرسانای مرسوم قفل 

الف( -4شود در شکل )همانطور که مشاهده می .الف(

 .است نانو ثانيه توليد شده 2عدد در بازه زمانی  20مجموعا 

های تعداد عدد توسط ليزراست که همان این در حالی 

زه در باری در حضور پسخوراند مزدوج فازی کوانتوم آبشا

 گردد. این موضوع نشاند میينانو ثانيه تول 0.5زمانی 

سرعت توليد اعداد تصادفی در روش دهنده باالتر بودن 

 است.  پيشنهادی این مقاله

 الف

 
 ب

 
از  داده های حاصل: مقایسه داده های های حاصل از کار ما با 4شکل

روش های رایج قبلی الف( داده های باینری حاصل از خروجی 

ای ب( داده ه  [5]آشوبناک با نمونه برداری توسط ليزر مد قفل شده

 .بدست آمده در این مطالعهباینری 

 گیرینتیجه -3

د اعداد باینری در استفاده از در این کار نرخ تولي

                                                           
2 flop-Flip 

دو  آبشار کوانتومی با پسخوراند نوری در های ليزرخروجی

تحت اثر پسخوراند متداول و تحث اثر پسخوراند  ، وضعيت

برداری با عمل نمونهگرفت. مزدوج فازی مورد بررسی قرار

ی انجام می استفاده از یک فرایند نمونه برداری تمام اپتيک

های خروجی به اعداد . همچنين تبدیل پالس[8]گيرد

 هیبرپا یکيگر تمام اپتسهیمقاگيری از یک هباینری با بهر

– شده شنهاديپ برچتسیتوسط هوکه  2خاموش -روشن

نتایج نشان داد که نوع پسخوراند  .[6] گرفت صورت، بود

اپتيکی مورد استفاده در عملکرد ليزر نيز دارای اهميت می 

(. در مقایسه پسخوراندهای اپتيکی در 2و 1باشد )شکل 

نظر گرفته شده در این مقاله، تاثير پسخوراند مزدوج فازی  

نسبت به پسخوراند متداول در کاواک خارجی ليزر مطلوب 

 ر کوانتومیليزر آبشا ها نشان داد کهسازیشبيهتر می باشد. 

 موجب باال رفتنمی تواند  مزدوج فازی تحث اثر پسخوراند

و این ليزر ها  گردد های تمام اپتيکینرخ بيت توليد کننده

جایگزین مناسبی برای ليزرهای دیودی معمول در فرآیند 

 توليد اعداد تصادفی هستند.
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(  BECاینشتین )-ترازی در حالت چگالیده بوزهای سهاز اتممقاله خروجی یک لیزر اتمی متشکل از یک آنسامبل  در این: چکیده

دهیم. در را مورد بررسی قرار می کنش استیک محیط کر در حال برهم که با دو میدان لیزری کوانتومی و کالسیکی در حضور

ا بر حسب عملگرهای تکانه شرایط شفافیت القایی الکترومغناطیسی و با استفاده از فرآیند حذف آدیاباتیک، هامیلتونی سامانه ر

-آوریم. نتایج نشان میای بازنویسی کرده و سپس بردار حالت سامانه را با استفاده از مدل دیک به صورت تحلیلی به دست میزاویه

. در این شوندهای چالنده میها و فوتوناتمی و محیط کر منجر به اتمهای غیرخطی مانند برخوردهای میانکنشد که برهمنده

موجود در مدل در نظر  دیگر پارامترهای محیط کر وپارامتر اتمی، توان با تنظیم قدرت برخوردهای میانراستا، میزان چالندگی را می

در رفتار چالندگی اتمی قابل مشاهده  به عنوان یک مشخصه کوانتومی محض احیا-چنین، پدیده فروافتکنترل کرد. همگرفته شده 

 .است

 .، وارونی جمعیت اتمیی و میداناتم چالندگیاینشتین،  -چگالیده بوز لیزر،-اتم کلمات کلیدی:

 
Squeezing of three-level atom-laser and field photons in the presence of 

Kerr medium in the electromagnetically induced transparency regime 
 

Ebrahim, Ghasemian; Mohammad Kazem, Tavassoly 
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University 

 

Abstract- In this paper we investigate the output of an atom-laser which consists of an ensemble of three-

level atoms in Bose Einstein condensate (BEC) state interacting with two quantized and classical laser fields 

in the presence of a Kerr medium. Under electromagnetically induced transparency (EIT) regime and using 

the adiabatically elimination process, we represent the Hamiltonian of the system in terms of angular 

momentum operators and then derive its state vector explicitly with the help of the Dicke model. The results 

show that nonlinear interactions in the system, i.e. "interatom collisions" and "Kerr medium" lead to 

squeezed atoms and photons. In this respect, the squeezing values can be controlled by adjusting the strength 

of interatom collisions, Kerr parameter as well as other involved parameters in the considered model. Also, 

collapse-revival phenomenon as a pure quantum feature can be observed in the behavior of atomic 

squeezing. 
 

Keywords: Atom-laser, Bose-Einstein condensate, atomic population inversion, atomic and field squeezing. 

کر در شرایط  در حضور محیطهای میدان و فوتونترازی لیزر سه -چالندگی اتم 

  شفافیت القایی الکترومغناطیسی

 محمد کاظم، توسلی -قاسمیان ابراهیم، 

 لکولیگروه اتمی م -دانشکده فیزیک -شگاه یزددان -فائیهص -یزد
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 مقدمه

های اساسی کنش نور و ماده یکی از شاخهبرهم

پژوهش در زمینه ماده چگال و فیزیک اتمی است. 

امروزه وجود لیزرهای با توان باال منجر به 

شده است. در زمینه اپتیک دستاوردهای جدیدی 

ها و های غیرخطی میان اتمکنشکوانتومی برهم

های کوانتومی منجر به ایجاد چالندگی در این میدان

ها شده است که از آنها در مخابرات نوری و سامانه

شود. اخیراً، آشکارسازی امواج گرانشی استفاده می

های آماری خروجی یک سامانه متشکل از ویژگی

 میدان کوانتومیچگالیده و یک ی دوترازی هااتم

 . [5-1] مد مورد بررسی قرار گرفته استتک

یک سامانه متشکل : مدل و حل معادالت مربوطه

اینشتین -ترازی در حالت چگالیده بوزهای سهاتم از

(BEC)  که با دو میدان کوانتومی و کالسیکی در

 (.1گیریم )شکل را در نظر می کنش استحال برهم

میدان و برخوردهای  -کنش اتمر این سامانه، برهمد

. گیردمیصورت در یک محیط کر اتمی میان

هامیلتونی سامانه مورد نظر در تقریب موج چرخان به 

 [:6] صورت زیر است

 
ترازی که با دو میدان سه : سامانه متشکل از یک اتم1شکل 

-یکنش مکوانتومی و کالسیکی در حضور یک محیط کر برهم
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ib(( وa)aدر آن  که

ib)  عملگرهایترتیب به 

آفرینش )نابودی( میدان و اتم در ترازهای اتمی مربوطه 

ترتیب ه (، ب1اول و دوم رابطه ) هایجمله هستند.

ها در مد و اتمهای آزاد میدان کوانتیده تکهامیلتونی

کنش برهم ،کند. جمله سومترازهای مربوطه را معرفی می

ترازی با دو میدان کوانتومی و کالسیکی را های سهاتم

به ترتیب بسامدهای  2و  1کند که مشخص می

-السیکی هستند. برخوردهای میانمیدان کوانتومی و ک

اتمی در این سامانه با جمالت چهارم و پنجم مشخص 

ها حین برخورد را شدگی اتمقدرت جفت شود که می

هامیلتونی محیط کر را با ثابت  ،دهد و جمله آخرنشان می

 توان در ی. هامیلتونی سامانه را مکندتوصیف می

 کنش به صورت زیر بازنویسی کرد:تصویر برهم

(2) 
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1121 که   2322 و     نامیزانی

در شرایط شفافیت  .ها هستندهای لیزری با اتمباریکه

آل سامانه در ایده (EIT)القایی الکترومغناطیسی 

ت حالت تشدید دوفوتونی اس  . به 12

را در  (2)توان هامیلتونی می درروحذف بیکمک 

 به صورت زیر نوشت: EITشرایط 
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 نهیبرهمسامانه را با استفاده از  بردار حالتحال 

های اختالف عددی حالت 
1

11,
N

NNN، 

NNN  های حالت عملگرهای چنین کتهم و 21

 :گیریمنظر می درای به صورت زیر تکانه زاویه
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حالتی است که اتم توصیف کننده  ,naدر اینجا 

 فوتون در میدان حضور nدر حالت برانگیخته و 

,1دارد و  nb  نشان دهنده حالتی است که اتم

. به فوتون در میدان است 1nدر حالت پایه و

 معادله شرودینگر وابسته به زمان: کمک

,)()( tHt
t

i F 



 

های احتمال در دامنهدو معادله دیفرانسیل مربوط به 

 د: نآیدست میصورت زیر به به  (6)
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یب بسط شده، ضرابا حل این دستگاه معادالت جفت

 آیند:دست می بدین ترتیب به
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زیر استفاده شده تعریف شده که در آن از پارامترهای 

 است:

 (9)
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به طور صریح دست حال که به بردار حالت سامانه 

های فیزیکی مورد عالقه را کمیت نتوامی ،یافتیم

 . ردکمحاسبه و بررسی 

 به منظور بررسی آمار کوانتومی: گی اتمیدچالن

-ها را محاسبه میها در این سامانه، چالندگی اتماتم

 ،هاهای متشکل از تعداد زیادی از اتمکنیم. در سامانه

ای به چالندگی اتمی بر حسب عملگر تکانه زاویه

 :[7] شودصورت زیر تعریف می

(10        )                      .
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Jj

Jj




   

شد، حالت اتمی سامانه مورد نظر با 1اگر 

 . به منظور انجام محاسبات عددی کمیتچالنده است

 هها را در حالت برانگیخته و میدان را بمورد نظر، اتم

 کنیم: صورت همدوس لحاظ می

 (11)   
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اثر محیط کر بر چالندگی اتمی  در حالت  2شکل 

 دهد. غیرتشدید را نشان می

 
وابستگی زمانی چالنگی اتمی به ازای مقادیر : 2شکل

1,5.2,10 '  gnN  در حالت غیرتشدید در

 (.ط چین( و در غیاب آن )خط پیوستهحضور محیط کر )خ

ر محیط کر در شود حضوطور که مالحظه میهمان

-کنش سبب کاهش مقدار چالندگی اتمی میبرهم

های موجود در معنای چالندگی بیشتر اتمشود که به 

به ازای مقادیر مشابه با شکل  3با شکل سامانه است. 

رسم شده ولی شدت میدان اولیه در آن از  2

5.2n   5.12بهn نجر به افزایش یافته و م

با  .مشاهده این پدیده کاماًل  کوانتومی شده است

افزایش شدت میدان اولیه رفتار چالندگی اتمی از 
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احیا ظاهر -حالت نوسانی خارج شده و پدیده فروافت

 شود.می

 
وابستگی زمانی چالنگی اتمی به ازای مقادیر  :3شکل

1,5.2,10 '  gnN .در حالت غیرتشدید 

های به منظور استخراج ویژگی: چالندگی میدان

های میدان کوانتومی، چالندگی فوتون غیرکالسیکی

چالندگی دهیم. آنها را مورد بررسی قرار می

 :میدانکوادراتورهای 

,/)(, 21 iaaaa   
  :[8] شودصورت زیر تعریف میه ب 

    (13)  
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: تحول زمانی چالندگی میدان در غیاب برخوردهای 4شکل

پارامتر مقادیر منفی  .(b( و در حضور آنها )aاتمی )میان
1S 

 در  چالندگی میدان میدان نشان دهنده
1  .است 

 

اتمی بر تحول زمانی چالندگی اثر برخوردهای میان

طور که ه است. همانرسم شد 4میدان در شکل 

( 0شود در غیاب این برخوردها )مشاهده می

میدان چالنده نیست زیرا مقدار کوادراتور میدان 

همواره مثبت است اما با در نظر گرفتن برخوردهای 

 شوند.  های میدان چالنده میاتمی فوتونمیان

ت با استفاده از مدل دیک و رهیافگیری: نتیجه

کوانتومی خروجی یک لیزر اتمی  دامنه احتمال، آمار

ترازی را در حضور یک محیط کر مورد ارزیابی سه

های کنشقرار دادیم. نتایج نشان داد که برهم

اتمی در غیرخطی مانند محیط کر و برخوردهای میان

نظر گرفته شده در این مدل سبب ایجاد چالندگی در 

میزان  ،نینچشود. همخروجی لیزر اتمی می

توان با تغییر میدان را میها ها و فوتونچالندگی اتم

پارامترهای موجود در مدل در نظر گرفته شده مانند 

کنش اتمی و قدرت برهمشدگی میانثابت جفت

ندگی اتمی به ازای . رفتار چالکنترل کردمحیط کر 

میدان اولیه به صورت نوسانی است و با  شدت پایین

احیا در رفتار -پدیده فروافت ،انافزایش شدت مید

پدیده به عالوه، چالندگی اتمی قابل مشاهده است. 

محسوب  محض کوانتومی احیا که یک پدیده-فروافت

توان در رفتار چالندگی اتمی مشاهده شود را میمی

چنین، اثر محیط کر بر چالندگی میدان و همکرد. 

ز اتمی بر چالندگی اتمی نیتاثیر برخوردهای میان

دهنده افزایش میزان چالندگی در خروجی لیزر نشان

آن در این مقاله )به علت  عددی اتمی است که نتایج

 .( ارائه نشده استجا محدودیت
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 .اینشتين دومدی  -گاليده بوزشدگی تونلی، چتنيده، جفتاتمی، حالت درهمبرخوردهای ميان -کليد واژه

 

The generation of entangled states in a two-mode Bose-Einstein condensate 

under the influence of interatom collisions 

 
Ebrahim, Ghasemian; Mohammad Kazem, Tavassoly  

Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University 

 

Abstract- In this paper we generate some new classes of entangled states of a two-mode Bose-Einstein condensate (BEC) in 

the presence of two- and three-body elastic as well as mode-exchange collisions. After introducing the general form of the 

time evolved state, various classes of entangled states are generated. Depending on the tunneling strength constants, two-, 

three- and four-partite entangled states are generated. Considering three-particle collision dramatically changes the generated 

entangled states. Moreover, in particular cases, the resulted states are non-entangled. The degree of entanglement for two-

partite entangled states can be tuned via the number of BEC atoms i.e., the corresponding concurrence tends to its maximum 

value by increasing the number of atoms in the system. 

Keywords: Two-mode Bose-Einstein condensate, entangled state, interatom collisions, tunnel-coupled. 

ا در نظر گرفتن اینشتین دومدی ب -چگالیده بوزیک تنیده در های درهمتولید حالت

   اتمیبرخوردهای میان

 محمد کاظم، توسلی -ابراهیم، قاسمیان

 گروه اتمی ملکولی -يزیکفدانشکده  -انشگاه یزدد -فائيهص -یزد

کردن  لحاظ با را ومدی داینشتین  -یک چگالیده بوز باتنیده متناظر های درهمیدی از حالتهای جدمقاله رده در این –چکیده 

وابسته به  کنیم. پس از معرفی ساختار کلی حالتیتولید م مدی برخوردهای تبادلی بین ،چنینجسمی و همبرخوردهای کشسان دو و سه

دو، سه و  ه صورتبتنیده های در همحالت ،هازنی اتمقدرت تونل به د. با توجهنشوتولید میمختلفی تنیده های درهمحالت، سامانه زمان

ا وجود این ب تنیده دارد.های درهمگیری بر تولید حالتاثر چشمجسمی نشان خواهیم داد که برخوردهای سهشوند. تولید میچهارجزئی 

وان با تجزئی را میدوتنیده های درهمتنیدگی برای حالتدرجه درهم تنیده نیست.حالت به دست آمده درهم ،در برخی شرایط ویژه

ین اط به وقی مربپارامتر تال ،مدیدر سامانه دو موجود یهاا افزایش تعداد اتمب کهبه طوری ،تنظیم کرد ها در چگالیدهکنترل تعداد اتم

  .شودمی به مقدار بیشینه خود نزدیکها حالت

http://www.opsi.ir/
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 عنوان یک منبع تنيدگی بهدرهم امروزه: مقدمه

پردازش مطالعات مربوط به فيزیکی پایه در قلب 

کوانتومی قرار دارد. این  اطالعات کوانتومی و مخابرات

گيری ر نظریه اندازهیک ابزار اساسی د پدیده

که وقتی دو به طوری شود،کوانتومی محسوب می

هر  شودمی تنيده معرفییک حالت درهمسامانه با 

گيری برای سامانه ه به عنوان یک ابزار اندازهسامان

یابی به به منظور دست .[1] شوددیگر محسوب می

جسمی، های چندهای جدیدی از سامانهنبهشناخت ج

به طور  يدهچگال های تنيده در سامانهای درهمهحالت

[. هدف از 3-2] اندای مورد مطالعه قرار گرفتهگسترده

اتمی ین پژوهش بررسی اثر برخوردهای ميانانجام ا

اینشتين -در یک سامانه متشکل از دو چگاليده بوز

-شدگی تونلی با یکدیگر برهماست که از طریق جفت

  کنند.کنش می

یک چگاليده  یک سامانه متشکل از: هامیلتونی سامانه

گيریم.  با توجه مدی را در نظر میاینشتين اتمی دو-بوز

هایی، ها در چنين سامانهزیادی از اتم به وجود تعداد

-اتمی دارای اهميت زیادی است به گونههای ميانبرخورد

های فيزیکی آنها را تحت تاثير خود قرار ویژگی ای که

 د. هاميلتونی سامانه مورد نظر به صورت زیر استندهمی

[4]: 
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 آفرینش )نابودی( عملگرهای b (b) وa(a )که 

 iAچنين، هم هستند. مربوط به هر یک از مدهای سامانه

(3,2,1i )  شدگی تونلی مرتبه جفتضریبi ام در

کند که در واقع بيانگر برخوردهای معرفی میسامانه را 

 اتمی تا مرتبه سوم هستند. هاميلتونی توصيف کنندهميان

اتمی در این سامانه بسيار جزئيات دقيق برخوردهای ميان

 عملگره با استفاده از یک اما خوشبختان ،پيچيده است

[. 5]شود معرفی میباال شده  دومدی به شکل ساده انتقال

 ،( در فضای فوک دومدی قطری است1)هاميلتونی 

 بنابراین داریم:

(2)                       ,0,0
!!

,
mn

ba
mn

mn 

 

 شود:با رابطه زیر داده می و طيف انرژی آن

(3) 
3

3

2

21 )()()( mnAmnAmnAE 

 

 منفی هستند. دو عدد صحيح نا mو  nکه 

های اتمی توليد حالت به منظور: مدیتنیدگی دودرهم

را به  0tدر  تنيده گوناگون حالت اوليه سامانهدرهم

ضرب دو حالت همدوس صورت حاصل

( )0(در نظر می ) گيریم. بنابراین

 :شودبه صورت زیر حاصل می  tحالت سامانه در زمان  

(4)
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 :که در آن
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-تعميم یافته را معرفی میهمدوس ( یک حالت 4رابطه )

به دليل وجود  ،حالت همدوس گالبر معمولی کند که از

عامل فازی  mn,، این رابطه  ،چنينمتمایز است. هم

ک است. این رفتار تناوبی ی 2دارای دوره تناوب 

شود و میب اساسی برای این سامانه محسو مشخصه

های آن را به طور قابل توجهی تحت تاثير خود قرار ویژگی

2مقادیر  ،کنيم که زماندهد. فرض میمی
N

M
t    را

و نسبت به هم اول دو عدد صحيح    Nو Mاختيار کندکه 

 :ریم. بنابراین داباشند

(5            )   ,,, NmNnitmnit ee   

ا دوره ب nو  mنمایی نسبت به  دهد تابعنشان می که

بنابراین بردار حالت سامانه  متناوب است.  Nتناوب مشابه 

ضرب نهی گسسته از حاصلتوان به صورت یک برهمرا می

 صورت زیر نوشت:دو حالت همدوس به 
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-( می6( و )4با استفاده از روابط )پس از کمی محاسبات، 

 را به صورت زیر به دست آورد: rscتوان ضرایب 
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به منظور : (تنیدگی )پارامتر تالقیدرجه درهم

یک  ،های دوجزئیحالت تنيدگیمحاسبه ميزان درهم

 گيریم:حالت کلی را به صورت زیر در نظر می

(8)         ),(
1

 
Mn

 

  و که   مدی مستقل های تکحالت  ,

خطی مربوط به زیرسامانه اول )دوم( سامانه کل هستند و 

 :شودبه صورت زیر تعریف می nMنجارش ضریب به
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از رابطه زیر به نيز هایی برای چنين حالت پارامتر تالقی

 [: 6] آیددست می
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2 2
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بيانگر  ( به وضوح6رابطه )تنیده: همهای درتولید حالت

تنيده مختلفی را همهای درحالتتوان این است که می

از  های آن مولفه که توليد کردبرای یک سامانه دومدی 

شوند. اکنون با ضرب دو حالت همدوس تشکيل میحاصل

-ميانبرخوردهای استفاده از این رابطه و در نظر گرفتن 

تنيده را های درهمحالتهای گوناگونی از مختلف ردهاتمی 

 کنيم.ليد میتو

اتمی تا مرتبه دوم در نظر الف( اگر برخوردهای ميان

03گرفته شود ) A): کنيم که ضرایب تونلفرض می-

1001زنی مرتبه اول و دوم به ترتيب  A  12و A 

 rsc، ضرایب 1Mو  4Nباشند. به ازای مقادیر 

 آیند:غيرصفر به صورت زیر به دست می

(11             )   ,1
2

1
,1

2

1
4,22,2 icic  

دست آمده در این شرایط به  تنيده بههمو حالت در

 صورت زیر است:
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 است که پارامتر تالقینيده دوجزئی تاین یک حالت درهم

 آید:مربوط به آن از رابطه زیر به دست می
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از این رابطه به وضوح می توان دریافت که با افزایش تعداد 

به مقدار بيشينه  تالقی ، پارامترهای اوليه در سامانهاتم

اگر  حالتی را در نظر   کند.( ميل می1Cخود )

بگيریم که تمامی شرایط آن مثل مورد قبل باشد و تنها 

102زنی مرتبه دوم را ضریب تونل A ،در نظر بگيریم

 است: دست آمده کاماًل جداپذیر حالت به

(14)                          .,)
2

( 


 t 

-برخوردهای مياننوع که  ودشبه وضوح دیده می ،بنابراین

های ها  در توليد حالتشدگی بين اتماتمی و ميزان جفت

اکنون موردی را  تنيده بسيار حائز اهميت هستند.درهم

-ضرایب تونلیو  1mو  3Nگيریم که در آن نظر می

1001زنی  A 12و Aتنيده هستند. حالت درهم

 :شودبه صورت زیر حاصل می یمتناظر
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 جزئی است. تنيده سههمیک حالت در واقع حالت باال در
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ا مرتبه سوم در نظر گرفته اتمی تب( اگر برخوردهای ميان

تنيده در حضور تمامی ها درهموليد حالتبرای ت :شوند

نين به منظور چدهای برخوردی تا مرتبه سوم و همفرآین

تسهيل مقایسه آنها در غياب برخوردهای مرتبه سوم، 

. به ازای مقادیر   گيریممی شرایط را مانند قبل در نظر

4N 1 وM  زنی ضرایب تونلو با در نظر گرفتن

1001مرتبه اول تا سوم به ترتيب  A 12و A و

13 Aتنيده ایجاد شده به صورت زیر ، حالت درهم

 است:

 (16     )
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از  شود.تنيده چهارجزئی محسوب میکه یک حالت درهم

 اثر که توان دریافت( می16( و )12مقایسه روابط )

تنيده های درهمجسمی بر توليد حالتبرخوردهای سه

جسمی توجه است. در غياب  برخوردهای سهبسيار قابل 

ت تنيده به دست آمده یک حالت دوجزئی اسحالت درهم

جسمی حالت به ( ولی در حضور برخوردهای سه13)

 ( است.17دست آمده چهارجزئی )

 1Mو  3N تنيده را به ازای درهمحالت اکنون 

و با در نظر گرفتن تمامی فرآیندهای برخوردی با ضرایب 

1001 A 12و A 13و Aبه آوریم که به دست می

 :ودشجزئی منتهی میسهتنيده حالت درهمیک 
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 مجازدر محدوده که اشاره کرد نکته در اینجا باید به این 

استفاده از تقریب دومدی هيچگونه  )محدوده پایداری(

 های موجود در سامانه برایتعداد اتم یمحدودیتی رو

-توليد حالت. [7] ندارد وجودتنيده همدرهای توليد حالت

های شامل در سامانهتنيده دو، سه و چهارجزئی های درهم

در است که  ایاز ذرات دارای اهميت ویژهتعداد زیادی 

محاسبات کوانتومی پایه و مخابرات کوانتومی  فرآیندهای

 شود. از آنها استفاده می

-های درهمحالتهایی از دستهدر این مقاله : گیرینتیجه

در اتمی برخوردهای ميانتمامی ده اتمی در حضور تني

دومدی با استفاده از مدل یک چگاليده یک سامانه شامل 

های توليد شده دو، . حالتندهابارد دومدی توليد شد-بوز

نسبت به تغيير اندازه ضریب  سه و چهارجزئی هستند که

در  ،در عين حال زنی بسيار حساس هستند ولیتونل

تنيده حالت به وجود آمده درهم ،برخی شرایط خاص

تنيدگی بر مبنای پارامتر  منيست. محاسبه ميزان دره

های موجود در سامانه تمنشان داد که هر چه تعداد ا تالقی

جزئی های دوتنيدگی بين حالتد ميزان درهمبيشتر باش

به مقدار در نهایت ت و در سامانه مورد نظر بيشتر اس

های جالب توجه دیگری ستهدکند.  بيشينه خود ميل می

توان با استفاده از تغيير تنيده را نيز میهای درهماز حالت

رد که در این مقاله توليد کمدل این پارامترهای موجود در 

 ارائه نشده است. جا به علت محدودیت
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بر  O₃-Ag ₂(Ag-Alفلز )-الکتریکدی-ختار فلزدر یک نانوسا (PIT) در این مقاله بطور تجربی پدیده شفافیت القایی پالسمونی -چکیده 

-. در این پدیده انرژی گرفته شده از پرتو فرودی که صرف تحریک پالسمون پالریتونمشاهده خواهیم کرد پایه روش تضعیف بازتاب کلی

به نور فرودی بازگردانده  ،دارد SPPبا شدگی شود توسط یک مکانیزم فیزیکی که قابلیت جفتروی نانو الیه فلزی می ( (SPPsهای سطحی

بایست فرورفتگی مورد انتطار در منحنی بازتاب از ساختار سه الیه بر حسب زاویه ورودی تبدیل به برآمدگی در در عمل میشود. می

سازی کرده شبیه O₃-Ag ₂Ag-Alافزار کامسول برای نانو ساختار را بوسیله نرمPIT بازتابش شود. برای این کار، ابتدا پدیده   زاویه مینیمم

های بهینه را روی منشور آوریم. سپس این سه الیه با ضخامتافتد را بدست میاتفاق می هاها که این پدیده برای آنالیهو ضخامت بهینه 

بر  هاکنیم. با برپایی یک چیدمان آزمایشگاهی، منحنی بازتاب از الیهنشانی میالیه 488/1شیشه پلکسی با ضریب شکست  از جنس

-پیش ،گیریکنیم. نتایج این اندازهاندازه گیری می TM نانومتر و قطبش 8/632نئون با طول موج -حسب زاویه ورودی برای لیزر هلیم

 کند.سازی را تأیید میهای برآمده از شبیهبینی

 فلز -ریکالکتید-روش تضعيف بازتاب کلی، ساختار فلز ،(PIT)پالسمونی پدیده شفافيت القایی  -کليد واژه

Experimental observation of Plasmonic-Induced-Transparency (PIT) in 

Metal-Insulator-Metal (MIM) for a three-layer structure 

Amene Rezaeian, Mahmood Hosseini Farzad (PH.D) 

Shiraz University-College of Science-Department of Physics  

Abstract- In this paper we experimentally demonstrate a Plasmonic-Induced-Transparency (PIT) in a metal-insulator-metal   

(Ag-Al₂O₃-Ag) nanostructure based on the attenuated total reflection (ATR) method. In this phenomenon, the taken energy 

from incident light which is used to excite surface plasmon polaritons (SPPs) on metallic nonolayer, returned to the incident 

light by a physical mechanism that has ability to coupled the SPPs. In practice, the expected dip in the reflectivity curve with 

respect to angle of incident light from three layers structure should be transformed to a peak in the angle of minimum 

reflectivity. For this work, at first; we simulate Plasmonic-Induced-Transparency (PIT) for Ag-Al₂O₃-Ag nanostructure by 

comsol software and obtain the optimal thickness of the layers that this phenomenon occurs for them. Then, we deposit these 

three layers with optimal thicknesses on a plexi glass prism with refractive index 1.488. By a laboratory setup, we measure 

the reflectivity curve from layers with respect to incident angle by a He-Ne laser with wavelength 632.8nm and TM 

polarization. Results of this measurement confirm the prediction of the simulation.  

Keywords: Plasmonic-Induced-Transparency (PIT), Attenuated Total Reflection (ATR) method, Metal-Insulator-Metal 

(MIM) structure. 

         در ساختار سه الیه  (PITپدیده شفافیت القایی پالسمونی )تجربی مشاهده 

  (MIMفلز )-الکتریکدی-فلز

 دکتر محمود حسينی فرزاد، آمنه رضایيان

 بخش فيزیک -دانشکده علوم-دانشگاه شيراز
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 مقدمه -1

فلز سطح  آزاد درهای دسته جمعی الکترون هاینوسان

( SP1سطحی ) پالسمون ،بوسيله امواج الکترومغناطيسی

های سطحی در مرز مشترک . پالسمون[1]شودمی ناميده

و در امتداد مرز بصورت الکتریک بوجود آمده دی-فلز

سطحی  هایشرط ایجاد پالسمون شوند.نمایی ميرا می

 که بردار موج نور ورودی با بردار موج نوسان این است

وضعيت تنها زمانی  یکسان شود. اینسطحی های الکترون

کاهش در  ،مشخص برخوردشود که تحت زاویه ارضا می

کنش نور ورودی برهمشود. از ساختار مشاهده بازتابش نور 

-سطحی بوجود آمده در مرز مشترک فلز هایبا پالسمون

را  (SPP2)سطحی  واج پالسمون پالریتونام، الکتریکدی

در  سطحی امواج پالسمون پالریتون .آوردمیبوجود 

-الکتریکدی-الیه پالسمونی از جمله فلز های سهساختار

-فلز نيز قابل مشاهده هستند. این امواج در هر دو مرز فلز

هنگامی که فاصله بين  و شوندمیالکتریک تحریک دی

و یا کمتر از طول ميرایی یا عمق مرزهای مجاور در حدود 

به تزویج  هاSPPهای ميان نفوذ مد مرزی باشد، واکنش

   -فلزاز طرف دیگر در ساختار انجامد. ها میميان آن

    الکتریکبا تنطيم ضخامت الیه دیفلز -الکتریکدی

( در نظر گرفت. تحت 3WGتوان آن را بعنوان موجبر )می

 WG با مد تحریکی  SPPاین شرایط اگر مد تشدیدی 

، SPPجفت شود در منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی 

    مينيمم بازتابش جای خود را به ماکسيمم بازتابش 

هم  بر WGو  SPPهای تحریک دو مد دهد. اگر زاویهمی

منطبق شوند ماکسيمم بازتابش نسبت به دو مينيمم 

لقایی کناری خود متقارن ظاهر شده، به آن پدیه شفافيت ا

. در صورتی که زاویه [2]شود( گفته میPIT4پالسمونی )

به مقدار اندکی  SPPاز زاویه تشدید مد  WGتحریک مد 

کوچکتر یا بزرگتر باشد، ماکسيمم بازتابش نسبت به دو 

  مينيمم کناری خود نامتقارن ظاهر شده، پدیده فانو

( b) و  (a)های قسمت(، 1شکل )[. 2]دهدرزونانس رخ می

را برای  PIT ( پدیدهc)و قسمت  فانو رزونانس یدهپد

                                                           
 

 
1  Surface plasmon 
2 polariton Surface plasmon 
3 Waveguide 
4 Transparency-Induced-asmonicPl 

 PMMAموجبر با  prism/Ag/Cytop/PMMAساختار 

برای باال  PITهای فانو رزونانس و دهند. از پدیدهنشان می

بطوریکه حسگر ، شودحسگرها استفاده می حساسيت بردن

معمولی  SPR برابر بيشتر از حسگر 1000فانو حساسيتی 

  [.3] ددار

 

انطباق فانو رزونانس بر شکل   (b) ،فانو رزونانسپدیده  (a): 1کلش

 پالسمونی ساختارنانورای ب  PITپدیده  (c)و  asymmetric خط 

prism/Ag/Cytop/PMMA   موجبر باPMMA دهدنشان می . t وd    

مدهایی  TM0fو TM1 هستند.  PMMAو  Cytop به ترتيب ضخامت

منطبق  SPPبر مد  TM0fاند، مد دههستند که در موجبر به وجود آم

 [.4]شده است

سازی و ساخت نانوساختار پالسمونی شبیه -2
O₃-Ag₂Ag-Al  

ما در این مقاله بطور تجربی پدیده شفافيت القایی 

فلز -الکتریکدی-در یک نانوساختار فلز (PIT) پالسمونی

(O₃-Ag₂(Ag-Al  کلی  پایه روش تضعيف بازتاب بر

برای  PITرای این کار، ابتدا پدیده بمشاهده خواهيم کرد. 

که شماتيک آن در  O₃-Ag₂Ag-Al ساختار پالسمونینانو

افزار کامسول ( نشان داده شده است را بوسيله نرم2شکل )

های مورد نظر که الیهی سازی کرده و ضخامت بهينهشبيه

. آوریمافتد را بدست میها اتفاق میاین پدیده برای آن

 شوند:می انتخاببصورت زیر  های بهينهضخامتاین 
prism/t(Ag)=30nm/t(Al₂O₃)=145nm/t(Ag)=39nm. 

منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی و توزیع ميدان 

( نشان داده شده 3سازی شده در شکل )الکتریکی شبيه
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 به روش های بهينه بدست آمده رااست. سپس ضخامت

لکسی با الکترونی روی منشور از جنس شيشه پتفنگ 

استفاده از با کنيم. الیه نشانی می 488/1ضریب شکست 

 ( نشان4چيدمان آزمایشگاهی که شماتيک آن در شکل )

 ، منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودیداده شده است

 بانئون -جربی برای ليزر هليمبرای این ساختار بصورت ت

         گيریاندازه TMقطبش  ونانومتر  8/632موج طول

( منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی 5شکل ) .کنيممی

 دهد.حاصل از نتایج تجربی را نشان می

  

 سازی فرض شده برای شبيه O₃-Ag₂Ag-Alشماتيک ساختار : 2شکل 

بر  به ترتيب نمودار بازتاب )محور عمودی( (ب)و  (الف): 3شکل 

ه حسب زاویه ورودی )محور افقی( و بزرگی ميدان الکتریکی شبي

برای نانوساختار  PITافزار کامسول برای پدیده سازی شده بوسيله نرم

 بعلت Ag-airسمت مرز دهند. نشان می را O₃-Ag₂Ag-Al پالسمونی

 ،نور ورودی شتداخل سازنده حاصل از تشعشع نور از ساختار و بازتاب

 یابد.افزایش می یبازتاب توان

 

با  PITمشاهده پدیده آزمایشگاهی  ای از چيدمان: طرحواره4شکل

مولد آشکارساز  -3آشکارساز  -2ليزر  -1استفاده از روش کرشمن، 

مولد  -6دار موتورالکتریکی گيربکس -5منشور و صفحه چرخاننده  -4

 موتور الکتریکی.

 

    بر حسب زاویه ورودی )محور عمودی( : منحنی بازتاب5شکل 

      ساختارنانوبرای PIT حاصل از نتایج تجربی برای پدیده  )محور افقی(

O₃-Ag₂Ag-Al دهد.را نشان می 

سازی، اختالف ناچيزی در با مقایسه نتایج تجربی و شبيه

ها مشاهده های بازتاب بر حسب زاویه ورودی آنمنحنی

شود. علت آن ریشه در تهيه نمونه و عدم کنترل دقيق می

در  هانشانی دارد. اگر ضخامت الیهها در الیهضخامت الیه

 -الیه نشانی چند نانومتر با مقدارهای بدست آمده از شبيه

تقارن قله ایجاد شده در  ،سازی اختالف داشته باشد

منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی شکسته شده، پدیده 

PIT شود. از طرف                    تبدیل به پدیده فانو رزونانس می

وجود پالسمون یک تست سریع و آسان برای اثبات  ،دیگر

پالریتون سطحی و پدیده شفافيت القایی پالسمونی  

های (، قسمت6استفاده از چيدمان اپتيکی است. شکل )

)الف( و )ب( تصویر اپتيکی روی پرده برای پرتوهای واگرا 

کنش ليزر همگرای فرودی به ترتيب با  شده بعد از برهم
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 50ت با ضخام Ag-air تک الیه نانوساختارهای پالسمونی

 دهد.را نشان می O₃-Ag₂Ag-Al سه الیه نانومتری نقره و

 SPPالف( نشان دهنده تحریک -5نوار تاریک در شکل )

و دو نوار تاریک اطراف نوار روشن  Ag-airدر تک الیه فلز 

برای نانوساختار سه الیه  PITب( وقوع پدیده -5در شکل )

 دهد.مورد نظر را نشان می

 

ریک نشانگر مينيمم بازتابش و تحریک پالسمون : الف( نوار تا6شکل 

پالریتون سطحی است. ب( نوار روشن ميان دو نوار تاریک نشانگر 

 است. PITماکسيمم بازتابش و وقوع پدیده 

 گیرینتیجه -3

در ساختار  PITنتيجه اساسی این مقاله مشاهده پدیده 

 O₃-Ag₂Ag-Alفلز -الکتریکدی-سه الیه پالسمونی فلز

سازی و تجربی این پدیده جالب بصورت شبيه باشد کهمی

ها گزارش نشده بود، که قبالً برای ساختاری با این الیه

دهد که ضخامت الیه مشاهده شد. این بررسی نشان می

الکتریک بين دو الیه فلز برای  وقوع این پدیده بسيار دی

بایست بصورت یک حائز اهميت است، چرا که این الیه می

مشاهده  PITالکتریک عمل کند تا پدیده موجبر تخت دی

شود. از طرف دیگر پدیده شفافيت القایی پالسمونی 

(PIT مانند پدیده شفافيت القایی الکترومغناطيسی )

(EITعمل می ) کند. درحاليکه پدیدهEIT  در فرامواد که

شود، در این ها مشکل است دیده میطراحی و تهيه آن

ر ساده پالسمونی مشاهده در یک ساختا PITمقاله پدیده 

 شده است.  

 مراجع
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الگرستروم، نشان خواهیم -فوکاس  ی ابرانتگرال پذیر کوانتومی دو بعدی، سامانه ی سامانهیک با بررسی  در این مقاله -چکیده 

در نظر گرفت. سپس با استفاده از این هایزنبرگ تغییر شکل یافته -توان جبر این سامانه را به شکل یک جبر ویلداد که می

های ویژگی ،. درنهایتمکنیحد را اثبات میتفکیک وا ی مزبور را ساخته و برای آن رابطه یهای همدوس سامانهحالت ،جبر

 خواهیم نمود. را بررسی رامتر مندلاها و پشامل تعداد میانگین فوتون های همدوس ساخته شدهحالت غیرکالسیکی
 

 شکل یافته، حالت همدوس غیرخطی س، جبر نوسانگر تغییردو بعدی فوکاپتانسیل نوسانگر  -کلید واژه

 

Coherent states of the two-dimensional quantum superintegrable Fokas-

Lagerstrom system 

Mahdi Ashrafi, Ali Mahdifar and Ehsan Amooghorban,  

Physics group, Science Department, Shahrekord University, Shahrekord 

 Abstract- In this paper, by studying the two-dimensional quantum superintegrable Fokas-

Lagerstrom system we show that it is possible to consider the algebra of this system as a 

deformed Weyl-Heisenberg algebra. Then we construct the coherent states of this system and 

prove their resolution of identity. We eventually investigate their quantum statistical 

properties, including the mean number of photons and the Mandel parameter. 

Keywords: Two dimensional Fokas-Lagerstrom Potential, Deformed oscillator algebraic, 

Nonlinear coherent state 

 

 

 

 

گرستورمال-پذیر و دوبعدی فوکاسی کوانتومی ابرانتگرالهمدوس سامانه هایحالت  

 قرباناحسان عمو فر وعلی مهدی ،مهدی اشرفی

 ، شهرکرددانشگاه شهرکرد ، دانشکده علوم،گروه فیزیک
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 مقدمه -1

های همدوس را میالدی حالت 1926شرودینگر در سال 

هایی با ان حالتعنوی نوسانگر هماهنگ بهضمن مطالعه

های ی عدم قطعیت معرفی کرد. امروزه حالتکمینه

های فیزیک کاربرد پیدا همدوس در بسیاری از شاخه

 zالزم برای یک حالت همدوس ویژگی [.1-4]اندکرده

نیز وجود رابطه تفکیک واحد است که به شکل زیر تعریف 

 [5]شودمی

(1 )                          22 ( ) 1.d z z W z z  

های های همدوس استاندارد به روشکنون حالتتا

ها، این تعمیم [. ازجمله6اند]مختلفی تعمیم داده شده

هایی جبری است که عمدتًا به آن دسته از تعمیمتعمیم 

ها عملگرهای بوزونی استاندارد گردد که در آناطالق می

â  و†â با شکل عامی از این عملگرهاÂ  و†Â 

شوند. در حقیقت این عملگرها با ترکیبی از جایگزین می

های حرکت عملگرهای استاندارد و توابعی از برخی ثابت

توان به جبر می ن نمونهبه عنوا شوند.سامانه ساخته می

هایزنبرگ تغییر شکل یافته اشاره کرد که در آن -ویل12

 شوند،به صورت زیر تعریف می Â†و  Âعملگرهای

(2       )             
† † † † †

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( 1) ,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( 1),

A a f n f n a

A f n a a f n

  

  
 

ˆ†که در آن  ˆ ˆn a a این عملگرها  گر عددی است وعمل

 کنند،جایی زیر صدق میدر روابط جابه

(3    )     
† †

† 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ[ , ] , [ , ] ,

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ[ , ] ( ) ( 1) ( 1),

A n A A n A

A A n f n n f n

  

   
 

های مورد توجه در فیزیک از طرف دیگر، یکی از سامانه

 Dی هستند. یک سامانه [7]پذیرهای ابرانتگرالسامانه

2د اگر دارای پذیر گوینبعدی را ابرانتگرال 1D  ثابت

ای دو بعدی سامانهبدین ترتیب، یک  .حرکت مستقل باشد

شود اگر یک نامیده می [8]پذیرانتگرال Ĥبا هامیلتونی

ی در آن سامانه بتوان یافت که در رابطه Îعملگر

 , 0H I   صدق کند. حال اگر عملگر دیگری مانند

Ĉ نیز وجود داشته باشد که باĤ جابجا شده اما باÎ 

 شود.ابرانتگرال پذیر نامیده می جابجا نشود، سامانه

دوس یک های همهدف ما در این مقاله ساخت حالت

-انتگرال پذیر دو بعدی کوانتومی، سامانه فوکاسسامانه ابر

دین منظور است. ب (Fokas-Lagerstrom) الگرستروم

به شکل یک توان میبر این سامانه را دهیم جنشان می

هایزنبرگ تغییر شکل یافته در نظر گرفت. -جبر ویل

های همدوس سامانه حالت ،سپس با استفاده از این جبر

تفکیک واحد را اثبات و را ساخته و برای آن رابطه  مزبور

های همدوس را حالت های غیرکالسیکیویژگی ادامهدر 

  بررسی خواهیم کرد.

سامانه ابرانتگرال پذیر های همدوس حالت -2

 الگرستروم-فوکاس

الگرستورم که به -هامیلتونی معرفی شده توسط فوکاس

 ،[9]صورت زیر است

(4   )                
2 2

2 21
( ) ,

2 2 18
x y

X Y
H P P    

بوده و دو دو بعدی انتگرال پذیر مربوط به یک سامانه ابر

 آیندثابت حرکت جابجا ناپذیر آن به صورت زیر بدست می
2 2

23

2

ˆ ,

{ , }1ˆ { , } ,
2 27 6

x

yx

y x y

I P X

XY PY P
C XP Y P P

 

   

 )5( 

 ،روابط جابجایی زیرتوان نشان داد می

[ , ] 0, [ , ] 0, [ , ] 0,H I H C I C R        )6( 

با تعریف  .دنهدامانه را نتیجه میذیر بودن سانتگرال پابر

 های زیر:عملگر

(7 )    †
ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ , , ,
2 2 2

I R R
n u A C A C       

عملگرهای  شود دیده مییک ثابت است. uکه در آن 

 د:نکنمزبور در جبر زیر صدق می

(8)           
† † † †

†

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ[ , ] , [ , ] ,

ˆ ˆ[ , ] ( , 1) ( , ),

n A A n A A

A A H N H N

 

  
 

( , )H N وجود یک نمایش شودنامیده میبع ساختار تا .

موجب ، برای هر ویژه مقدار انرژی باال،متناهی از جبر 

 هایشود که تابع ساختار در معادلهمی

( , ) 0,

( , 1), 0

( , ) 0 .        1, 2,...,

E N

E N

E x for x N

 

  

  

            )9( 

 N+1گنی . ویژه مقدارهای انرژی ممکن، تبهصدق کند

1برابر  uمقدار(، 9با توجه به رابطه )گانه دارند و 
2
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حاصل، برای این سامانه به تابع ساختار  سهلذا  شودمی

 د:نآیشکل زیر بدست می

2 4
( , ) 16 ( 1 )( )( ),

3 3

2 1
( , ) 16 ( 1 )( )( ),

3 3

5 4
( , ) 16 ( 1 )( )( ).

3 3

N

N

N

E x x N x N x N x

E x x N x N x N x

E x x N x N x N x

       

       

       

)10( 

هایزنبرگ تغییر شکل -( و جبر ویل8از مقایسه جبر )

-ه فوکاسجبر سامانتوان میکه  شوده می( دید3ی )یافته

ت ، به صورثابت NEبه ازای یک انرژی  ،الگرستروم را

یافته با تابع تغییر  هایزنبرگ تغییرشکل- یک جبر ویل

 شکل

( ) ( 1)( )( ),f n N n N A n N B n      

(11) 

تناظر با م Bو  Aهای ثابتدر نظر گرفت که در آن 

2)های یکی از زوج / 3, 4 / 3) ،(2 / 3,1 /  یا  (3

(5 / 3, 4 / با توجه به عملگر نابودی تغییر  هستند. (3

ˆشکل یافته  ˆ ˆ( )A a f n  داریم:نیز 

ˆ 0.A N                                                        )12( 

برای این سامانه با یک فضای هیلبرت متناهی  ،بنابراین

های همدوس حالت ،رورو هستیم. از ایناالبعاد روبه

متناظر با سامانه فوکاس الگرستروم را با استفاده از 

های همدوس با بعد متناهی به شکل زیر رهیافت حالت

 :[6]سازیممی
2 †

2

0

ˆ( ) exp( ) 0

(4 )
( )

( ) ( 1)

( )

1
,

( ) ( )

( ) ( )

nN

n

z C z zA

z
C z

n n N n

N N

n
A N n B N n

A N B N






   




     


   



     )13( 

2که در آن
( )C z ویژگی الزم  بهنجارش است. بیضر

د، وجود یک حالت همدوس باش zکه حالتنایبرای 

 [5]رابطه تفکیک واحد به شکل زیر است

                           )14(

 22 ( ) 1,d z z W z z   

2 در آن که
( )W z  ن است که باید تعیین تابع وزیک

( در رابطه باال و 13گذاری رابطه )یگردد. با جا

iz گرفتندرنظر re  ، 
2

z x و 

( 1) ( 1) ( )1
( ) ( )

16 ( ) ( )

( )
,

( )

n n n N n N A n
n

N N N A

N B n

N B


       


  

  


 

)15( 

 (14توان نشان داد که وجود رابطه تفکیک واحد )می

)ارز با یافتن تابع هم )w x :از انتگرال زیر خواهد بود 

(61     )                          
0

( ) ( ),nx w x dx n


 

 داریم که در آن

(71    )                                ( )
( ) [ ],

( )

w x
w x

C x
 

از ممان است، أله ( که موسوم به مس16برای حل رابطه )

که با تعریف  [10]کنیممعکوس تبدیالت ملین استفاده می

 [11]به شکل زیر  (Meijerʼs G-function) میجرتابع 

(81)   

1 11 ,

,

1 1

1 1

1

, ..., , , ...,

, ..., , , ...,

( ) (1 )1
,

n n pk m n

p q

m m q

m n

j j j j

k q

j m

a a a a
dxx G x

b b b b

b k a k









 

 

 
 

 

      




 

)تابع وزن  (18) با( 15های )مقایسه رابطه و )w x  به

 آید:شکل زیر بدست می

 

(19 )         
1, ,

1,3
0,0

              0

1
( ) 16

( ) ( ) ( )

1
.

16

N N A N B

w x
N N A N B N

G x

     

 
    

 
 
 
 

 

 حالت همدوسهای غیرکالسیکی ویژگی  -3

های حالت کالسیکیغیرهای بخش برخی از ویژگی در این

همدوس متناظر با سامانه فوکاس الگرستروم از جمله 

 کنیممندل را بررسی میر ها و پارامتشمار میانگین فوتون

ها فقط برای )بدلیل کمبود جا نمودار

2 / 3, 4 / 3A B  شمار میانگین اند(. آورده شده

  برابر است با مزبورها در حالت همدوس فوتون

†
n z a a z                                           )20( 

nمقدار  1 ر شکلد  برحسب z  مقادیر به ازای
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 گونه که از شکلهمانرسم شده است.  Nف مختل

های های حالتمشخص است شمار میانگین فوتون

 Nهمچنین افزایش و zهمدوس بدست آمده با افزایش

 .افزایش پیدا کرده است

0.5 1.0 1.5 2.0
z

1

2

3

4

5

6

n

 

به  zهای همدوس برحسب التهای ح: شمار میانگین فوتون1شکل 

2Nازای   4)نقطه چین( وN   خط نقطه چین( و(

6N  .)خط چین( 

های به منظور بررسی انحراف تابع توزیع احتمال حالت

مندل وابسته به  پارامتر ،همدوس از شکل پواسونی

 های همدوس محاسبه شده را از رابطه حالت

(12)                                    
2ˆ ˆ( )

,
ˆ

n n
M

n

   


 
 

 .ایمنشان داده 2در شکل و نتایج را  محاسبه کرده

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

 

2Nبه ازای  zحسب نمودار پارامتر مندل بر 2شکل    نقطه(

4Nچین( و  ( و )6خط نقطه چینN  )خط چین(. 

سرشت  ،zشود با افزایشمشاهده میگونه که همان

شود. ها تقویت میشمارش فوتون پواسونی آمارزیر

پارامتر مندل شود که سبب می Nهمچنین افزایش

 1تر به سمت های همدوس بدست آمده سریعحالت

 میل کند.

 گیرینتیجه -4

پذیر کوانتومی دو سامانه ابرانتگرال مقاله با بررسیدر این 

توان میکه  دادیمنشان  ،الگرستروم-، سامانه فوکاسبعدی

هایزنبرگ تغییر -یک جبر ویل جبر این سامانه را به شکل

شکل یافته در نظر گرفت. سپس با استفاده از این جبر 

های همدوس سامانه مزبور را ساخته و برای آن حالت

 هایویژگی همچنین حد را اثبات کردیم.رابطه تفکیک وا

س ساخته شده را بررسی های همدوحالتکالسیکی غیر

 کردیم.

 

 سپاسگزاری

تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهرکرد از معاونت  نویسندگان
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کننده فیبری معادالت انتشار گرما در تقویتگرما، همرفت همراه جریان از سطح فیبر بهبا افزودن تاثیر تابش  در این مقاله–چکیده 

دما و ضریب شکست  ،فیبر تعیین و سپس با استفاده از آنکننده در تقویتمعادله مرتبه چهار، دمای سطح  عددی بازنویسی شد. با حل

در هر فاصله طولی و شعاعی از مرکز فیبر در تقویت کننده فیبری تعیین شد. همچنین تغییرات دمایی برای مقادیر مختلف پمپ ورودی 

 محاسبه و نتایج آن با تفسیر ارائه شد.

 .ضریب شکست، اثرات گرمایی، انتقال تابشی حرارت -ژهکليد وا

Calculation of refractive index variation in fiber amplifier with convection 

and radiation heat transfer from fiber surface  

Maryam Karimi1, Kazem Jamshidi-Ghaleh2, Mahdi Amniat Talab3, Amir Sepahvand2, Azin Shohani3 

1Institute of Nuclear Science and Technology, AEOI, Tehran, Iran 

  َ 2Department of Physics, Azarbaijan Shahid Madani University, West Azarbaijan, Tabriz, Iran 

  َ 3Department of Physics, Urmia University, 11km SERO Road, Urmia, , Iran 

 

Abstract- In the present paper, by increasing the radiation effect on convection heat term, the heat transfer equation was 

rewritten at the fiber amplifier. By numerical solving of the fourth order equation, the surface temperature of fiber amplifier 

was determined and then using it, the temperature and refractive index at any longitudinal and radial distance of fiber 

amplifier was determined. The temperature variation of different pump power was calculated and the results were interpreted.  

  

Keywords: Refractive Index, Thermal Effects, Radiation Heat Transfer  

 

 

 

فرض انتشار همرفت و با ی کننده فیبرتقویتتغییرات ضریب شکست در محاسبه 

   تابشی گرما از سطح فیبر

 3، آذین شوهانی2امير سپهوند ،3مهدی امنيت طلب،  2کاظم جمشيدی قلعه، *1مریم کریمی 

  تهرانانتهای خيابان کارگر شمالی ،  ،ای، سازمان انرژی اتمیپژوهشگاه علوم و فنون هسته1

 دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان ،گروه فيزیک2
  ، دانشگاه اروميهپایهگروه فيزیک ، دانشکده علوم 3
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 مقدمه -1

کننده که تحت در محيط ليزر یا تقویتموجود آالینده 

يد تولباعث  های کوانتمیوجود نقص با گيرددمش قرار می

 شود.حرارت در محيط فعال می

در افزایش توان  هاییمحيط فعال محدودیت حرارت در

گرما باعث کند زیرا ها ایجاد میکنندهليزرها و تقویت

های انند لنزهای گرمایی، تنشهای مختلف مایجاد پدیده

و در مکانيکی در محيط فعال، تغيير ضریب شکست 

شود این پدیده در نتيجه دوشکستی شدن محيط فعال می

ليزرهای بزرگ حالت جامد باعث ایجاد عدسی گرمایی و 

های فيبری باعث پدیده نوظهور کنندهدر ليزرها و تقویت

ساناتی در شود که باعث ایجاد نوناپایداری مدی می

 [.1شود ]مقياس کيلوهرتز در خروجی آنها می

 و در پی آن تغييرات مطالعه و بررسی توزیع حرارت

ها و ليزرهای فيبری اولين کنندهدر تقویتضریب شکست 

و تقویت  ن پدیده در ليزرهاای کنترلبينی و پيشگام برای 

در ليزرهای با سطح شود. محسوب می های توان باالکننده

توسط جریان آب صورت  سازی معموالًع بزرگ خنکمقط

های توان باالی گيرد ولی در ليزرها و تقویت کنندهمی

در شود. فيبری خنک سازی توسط هوای اطراف انجام می

انتقال تابشی گرما از سطح فيبر در محاسبات این مقاله 

و روابط انتقال حرارتی در تقویت کننده فيبری اضافه 

همچنين تاثير اثرات گرمایی  ی شده است.بازنویسمربوطه 

حاصل از  نتایج در تغييرات ضریب شکست محاسبه و

سازی برای مقادیر مختلف پمپ ورودی ارائه و تفسير شبيه

 شده است.

با فرض انتشار همرفت و معادالت توزیع دما  -2

 تقویت کنندهمحیط  درتابشی از سطح فیبر 

سانشی، انتقال حرارت در یک محيط از سه طریق ر

های گيرد که به ترتيب با قانونهمرفت و تابش صورت می

گرما [. 2شوند ]فوریه، نيوتن و استفان بولتزمن بررسی می

توليد می  همين ناحيهبه دليل وجود آالینده در مغزی در 

شود و انتشار تا سطح فيبر فقط از طریق رسانایی انجام 

تماس  با هوا در برای خنک سازیسطح فيبری  .شودمی

انتقال همرفت و  طریقدو با  سطح فيبرگرما از و است 

که در برخی مقاالت تاثير تابش از  شوددفع میتابش 

شود. نظر میسطح فيبر در محاسبات انتقال حرارت صرف

از طریق تابش در محاسبات گرما در این مقاله انتقال 

و معادالت با فرض انتقال همرفت  گرمایی لحاظ شده است

انتشار گرما با رابطه زیر بيان  .شی بازنویسی شده استو تاب

 [:3] شودمی

(1)     ,K T Q z    

صورت زیر هکه برای نواحی مختلف معادله انتشار گرما ب

 خواهد بود:

(2)  ( )1
, (0 )co

Q zT r
r r a

r r r K

  
    

  
 

 و برای ناحيه غالف داریم:
(3)  

( )1
0 ,clT r

r a r c
r r r

  
   

  
 

، مختصه شعاعی فيبر، rدر عبات فوق  
1 11.38K Wm K  ضریب هدایت گرمایی در محيط ،

ترتيب دما در ناحيه مغزی و ، بهclTو   coT)شيشه(، 

ها است.غالف Q z در محيط بهره، ، گرمای توليد شده

از رابطه فيبر مغزی منبع گرمای توليد شده در 

 
 

 
2

1
absP z

Q z S
a




  که در آن کندپيروی می ،

 s px    ،و p موج دمش و تلفات در طول

 s x .ضریب پراکندگی است ،S ضریب بهره کوانتمی ،

pبرابر است که مقدار آن s ،  1010کهs nm  ،

975p nm   و absP z  توان جذب شده در فيبر است

،که برای یک تقویت کننده   abs pP z P z در نظر گرفته 

[. با فرض آنکه اتصال بين ناحيه غالف و مغزی 4شود ]می

کامل باشد آنگاه طبق شرایط مرزی دما و مشتق آن در 

دما در مرکز فيبر ثابت است زیرا مرزها پيوسته است، 

با فرض برابر بودن  مشتق دما در مرکز باید صفر باشد.

شریط مرزی  ،مقادیر ضریب رسانایی گرمایی در سه ناحيه

ناحيه غالف با هوای اطراف باید لحاظ شود با این  فقط در

 :در این حالت داریمو فرض فيبر تک غالفه خواهد بود 

(4)    
   

,
co cl

co cl

dT r a dT r a
T a T a

dr dr

 
  

انتشار گرما از سطح فيبر به بيرون با دو عامل همرفتی 

-با صرفشود هوای اطرف و تابش از سطح فيبر انجام می

مرز هوا رایط مرزی در ش فيبرپوشش نازک خارجی از نظر 

 صورت زیر خواهد بود:هب و غالف فيبر

(5) 
 

  

  4 4

cl

c cl

h

b
c cl

h

dT r c h
T T r c

dr K

T T r c
K

 


  

  

 

2در معادالت فوق  1100h Wm K   ،ضریب انتقال همرفت
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1 10.025hK Wm K  هوا، ضریب هدایت گرمایی ،

 8 2 45.67 10 /b W m K   ،ثابت استفان بولتزمن ،

0.85   ،ضریب تابش clT r c  دما در مرز غالف و

بين غالف و  ، مرزcدما در نقطه  ،(5معادله )در . هوا است

( همراه با دو 3( و )2. حل معادالت )شودتعيين میهوا 

مقادیر  ،شرط مرزی در مرکز و حد فاصل غالف و مغزی

با کند. را تعيين میب دو ضریب ثابت از چهار ضری

توان مقدار دما را از (، می5اری مقادیر در رابطه )ذجایگ

 دست آورد: معادله مرتبه چهار زیر به

 (6) 
      

 

4

2

4

2

b
cl cl cl

h h

b
c c

h h

h
f T r c T r c T r c

K K

Q z a h
T T

Kc K K

 

 

    

  

 

290cT(، 6در معادله ) K  .با دمای هوای بيرونی است

قرار دادن مقدار  clT r c ( مقدار دما در 2در رابطه )

 آید:دست میمرکز فيبر از رابطه زیر به

 (7)  
 

 
 

2 2

0 ln
2 4

cl

Q z a Q z a
T c a T r c

K K
    

ط ـتوان با استفاده از رواببا قرار دان دما در نقطه صفر می

با ( دما را در هر فاصله از مرکز فيبر محاسبه کرد. 3 و 2)

افزایش دما عالوه بر انبساط حجم جسم که خود باعث 

  شود.می 1شود، جسم دچار تنشتغيير ضریب شکست می

پيش از این تغييرات ضریب شکست در فيبر تک مد بر 

در [. 5گيری شده است ]حسب تغييرات دمایی اندازه

 يين ضریب شکست این دو عامل مجموعاًمحاسبات و تع

. در حالت [6شود ]ت میتغييرات ضریب شکسباعث 

در  صورت یک ضریبهب توان این دو عامل را عمومی می

nصورتتغييرات ضریب شکست به T dn dT   ،  نظر

dn .گرفت dT ، شيب منحنی ضریب شکست نسبت به

گيری اندازهطور تجربی هب که است طول موج هتوابس دما

مواد ضریب شکست با دقت باالیی از ر اکثر د[. 7] شودمی

ها تغييرات آید. در برخی از شيشهدست میرابطه سلمير به

در ها نسبت به دما ضریب شکست در برخی از طول موج

تغييرات ضریب شکست در  .است دست آمده[ به8مرجع ]

های پر کاربرد در فيبرها بطور تجربی تعيين طول موج

نها مقدار این ضریب را در دمای شده است. با مقایسه آ

 درجه کلوین ثابت و برابر 300یبی تقر
5 01.29 10 /dn dT C  [.9] فرض نمود 

                                                           

1  Stress 

 نتایج محاسبات عددی -3

پس از حل معادالت نرخ تغييرات دمایی،  تعيين برای

و تعيين مقدار توان پمپ در هر فاصله طولی از [ 10]

در این مقاله  .شود ( باید حل6معادله مرتبه چهار )، فيبر

برای حل این یا وتری  2رافسون-نيوتن از روش عددی

از آنجا  معادله استفاده شده است.  clf T r c  یک

استفاده از باالیی است، دارای شيب و معادله درجه چهار 

سرعت  عددی هایسایر روشبا روش وتری در مقایسه 

 0T(، مقدار 6معادله ) با حل دهد.محاسبات را افزایش می

توان دما را در هر شعاعی از و می( حاصل شده 7از رابطه )

 فيبر به دست آورد.

در شکل کننده بر حسب طول تقویت nتغييرات دما و 

ل طور که از این شکهمان( ترسيم شده است. الف و ب-1)

 یا، دممرکزنقطه های دورتر از ر فاصلهدشود مشاهده می

 شود. فيبر و در پی آن تغييرات ضریب شکست کمتر می

 

 
بر حسب طول ریب شکست، ض -دمای فيبر ب -الف: تغييرات 1شکل 

 .تقویت کننده فيبر در فواصل مختلف از مرکز فيبر

تغييرات ضریب شکست برحسب شعاع فيبر  ، (2در شکل )

، z=0در نقطه تلف سيگنال ورودی های مخطول موج برای

-طور که از این شکل مشاهده میهمانترسيم شده است. 

تغييرات دما در  nm 1010در طول موج سيگنال شود 

 nm 1064تقویت کننده کمترین مقدار و در طول موج 

باال بودن سطح . دليل این امر است مقدار را دار بيشترین

                                                           
2  Newton-Raphson Method 

http://www.opsi.ir/
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ـبت به نس nm 1010 ول موجـيل در طــمقطع گس

را باال کننده تقویتبهره است که  nm 1064موج طول

. این امر باعث کاهش توان پمپ در هر طولی از بردمی

عبارت دیگر بزرگ بودن سطح مقطع به شود.میفيبر 

گسيل در طول موج خاص باعث مصرف بيشتر توان پمپ 

با کاهش  یابد.شده و توان پمپ در آن نقطه کاهش می

کاهش یافته و در پی آن دما و  Qر عددی توان پمپ مقدا

 یابد.می تغييرات ضریب شکست کاهش

 
 ، z=0برحسب شعاع فيبر در نقطه ضریب شکست : تغييرات 2شکل 

 برای مقادیر مختلف سيگنال ورودی.

دی بر حسب توان پمپ ورو n( تغييرات دما و 3در شکل )

طور که از شکل همانترسيم شده است.  ،کنندهتقویتدر 

توان پمپ ورودی دما در شود با افزایش مشاهده می( 3)

 یابد. هر نقطه از فيبر افزایش می

 

 
ضریب شکست، بر حسب توان  -دمای فيبر ب -الف: تغييرات 3شکل 

 پمپ ورودی در فواصل مختلف از مرکز برای دو طول مختلف از فيبر.

0rدر مقایسه نسبت دما در  m 0های فاصله درz  

5zو   در توان  ،مترW20  در حدودCm 5  است، در

300rدور از مرکز در شعاعی حالی که در نقاط  m  در

وچک است که به دليل همان توان این اختالف بسيار ک

در تعيين اختالف ضریب تغييرات دمایی وجود ضریب 

 .شکست است

 گیرینتیجه 

در فاصله دهد نشان میدر این مقاله سازی نتایج شبيه

، دمای فيبر و در پی مرکزدورتر از شعاعی و طولی های 

در مقایسه تاثير شود. آن تغييرات ضریب شکست کمتر می

کننده فيبری و ليد گرما در تقویتطول موج سيگنال در تو

همچنين تغييرات ضریب شکست، دما و تغييرات ضریب 

موج سيگنالی که باالترین سطح مقطع شکست در طول

از تر است دليل این امر استفاده بيشتر مگسيل را دارد ک

و مصرف نشده اهش توان پمپ توان پمپ و در نتيجه ک

با افزایش  ست.گرمای توليد شده در هر طولی از فيبر ا

کننده، دما و در پی آن ضریب توان ورودی در تقویت

 .یابدشکست افزایش می

 مراجع

[1] F. Kong, J. Xue, R. H. Stolen, and L. Dong, “Direct experimental 

observation of stimulated thermal Rayleigh scattering with 

polarization modes in a fiber amplifier” Optica, let., Vol. 3, pp. 

975-978, 2016. 

 .1378، انتشار مرکز نشر دانشگاهی، "انتقال گرما"جی. پی. هولمن،  [2]
[3] P. Yan, A. Xu, M. Gong, “Numerical analysis of temperature 

distributions in Yb-doped double-clad fiber lasers with 

consideration of radiative heat transfer”, Optic. Engin. Vol. 45, pp. 

124201-124204, 2006. 

[4] M. Abouricha, A. Boulezhar, N. Habiballah, “The Comparative 

Study of the Temperature Distribution of Fiber Laser with 

Different Pump Schemes”, Open J. Metal, Vol. 3, pp. 64-71, 2013. 
[5] J. J. Carr, S. L. Saikkonen, and D. H. Williams, “Refractive index 

measurements on single-mode fiber as functions of product 

parameters, tensile stress, and temperature”, Fiber and Integrated 

Optics, Vol. 9. pp. 393-396, 1990. 

[6] David C. Brown, and Hanna J. Hoffman, “Thermal, Stress, and 

Thermo-Optic Effects in High Average Power Double-Clad Silica 

Fiber Lasers”, IEEE J.  Quant. Electron., Vol. 37, pp. 207-217, 

2001. 
[7] H. W. Icenogle, Ben C. Platt, and William L. Wolfe, “Refractive 

indexes and temperature coefficients of germanium and silicon” 

App. Opt. Vol. 15, pp. 2348-2351, 1976. 

[8] B. Douglas, and B. J. Frey, “Temperature-dependent absolute 

refractive index measurements of synthetic fused silica”, Source of 

Acquisition NASA Goddard Space Flight Center, 2007. 
[9] Shadi Naderi, Iyad Dajani, Timothy Madden, and Craig Robin, 

"Investigations of modal instabilities in fiber amplifiers through 

detailed numerical simulations", Opt. Express Vol. 21, Vol. 13, pp. 

16111–16129, 2013. 

[10] M. Karimi, “Optimization of Core size in Erbium Doped Holey 

Fiber Amplifiers”, Optik, Vol. 125, pp. 2780-2783, 2014. 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


  

681 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

رار ورد توجه قمهای نظامی های فیبرهای دو غالفه توان باال به دلیل کاربردهای وسیع در صنعت و پزشکی و افزارهتقویت کننده –چکیده 

سطح  یی ازشی گرمابا فرض عدم وجود انتقال تاب فیبر ایتربیومی دو غالفه ندهتحلیل انتقال حرارت در تقویت کندر این مقاله گیرند. می

 وت به طول نسبو تاثیر عوامل مختلف مانند توان پمپ ورودی و اندازه غالف در توزیع و دمای نقاط مختلف  تشریح شدبطور کامل  فیبر

 .ه استدر تقویت کننده فیبر ایتربیومی محاسبه شدفاصله از مرکز 

 .، فيبر ایتربيومیهاثرات حرارتی، تقویت کننده فيبر دو غالف -واژه کليد

Study of Thermal Effects in Double Clad Ytterbium Doped Fiber Amplifier 

Maryam Karimi1, Kazem Jamshidi-Ghaleh2, Mahdi Amniat-Talab3, Amir Sepahvand2, Azin Shohani3 

1Institute of Nuclear Science and Technology, AEOI, Tehran, Iran 

  َ 2Department of Physics, Azarbaijan Shahid Madani University, West Azarbaijan, Tabriz, Iran 

  َ 3Department of Physics, Urmia University, 11km SERO Road, Urmia, , Iran 

 

 

Abstract-Double clad fiber amplifiers because of wide applications at industry, medicine and military equipment’s are 

considered. In this paper the heat transfer analysis in double clad Ytterbium doped fiber amplifier by considering no heat 

radiation from fiber surface is described and effect of different factors such as input power and the second clad size at heat 

distribution and temperature was calculated for different points of the fiber length and the core center at Ytterbium doped 

fiber amplifier. 

Keywords: Thermal Effects, Double Clad fiber Amplifier, Ytterbium Doped Fiber 

   دو غالفهکننده فیبر ایتربیومی حرارتی در تقویت اثراتبررسی 

  3، آذین شوهانی2امير سپهوند ،3مهدی امنيت طلب،  2کاظم جمشيدی قلعه ،*1مریم کریمی 

  تهرانانتهای خيابان کارگر شمالی ،  ،ای، سازمان انرژی اتمیپژوهشگاه علوم و فنون هسته1

 ، دانشگاه شهيد مدنی آذربایجاندانشکده علوم پایه ،گروه فيزیک2
  ، دانشگاه اروميهپایهگروه فيزیک ، دانشکده علوم 3
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 مقدمه -1

ت به نسب مبتنی بر فيبر هایکنندهها و تقویتليزرامروزه 

رند گيليزرهای حالت جامد بيشتر مورد توجه قرار میسایر 

هره، بباالی پرتو باال، پایداری مطلوب کيفيت که دليل آن 

ر نویز و جيت ،آنها یانعطاف پذیر های کوانتمی کم،نقص

 به همين .استنسبت به اثرات محيطی پایداری  پایين، و

های فعال کاربردهای فراوانی در دليل این نوع محيط

های پزشکی و صنایع دفاعی و مخابرات، افزاره ،صنعت

 .[1سطوح دارند ]نظامی و پردازش بر روی 

انتقال حرارت در یک محيط از سه طریق رسانشی، 

ی هاگيرد که به ترتيب با قانونهمرفت و تابش صورت می

ر د[. 2شوند ]فوریه، نيوتن و استفان بولتزمن بررسی می

يبر کننده فشود انتشار گرما در تقویتاین مقاله فرض می

محيط گيرد و دوغالفه فقط از طریق رسانش صورت می

خنک ،در مرز بين غالف دوم و هوا .فيبر همگن است

و انتقال  سازی فيبر از طریق مبادله با هوای اطراف

 .گيردصورت می همرفت گرما

در تقویت حرارت تحلیل انتقال  تئوری -2

 فیبر ایتربیومی دو غالفه کننده

فه کننده فيبر آالیيده ایتربيومی مورد نظر دوغالتقویت

يبر (، فقط دمش پيشرو در فالف-1ل )است که مطابق شک

ر چند مد بيشتر د یاین فيبرهادر نظر گرفته شده است. 

-به cو  a, b(، مقادیر ب-1در شکل )صنعت کاربرد دارند. 

 فيبر است.در ترتيب شعاع مغزی، غالف اول و دوم 

 
سطح -کننده فيبر دو غالفه و بان تقویتچيدم -(: الف1شکل )

 .به ایتربيوم الیيدهآدوغالفه مقطع فيبر 

برش مورب در انتهای تقویت کننده برای جلوگيری از  

ورودی و ورود آن به منابع نوری در انعکاس پرتو به سمت 

این کار از آسيب منبع پمپ  ،شودانجام می ابتدای فيبر

در این مقاله از اثرات پوشش خارجی . کندممانعت می

سيگنال و  پرتونظر شده است. فيبر در محاسبات صرف

در  1سرپخشکل و موج پيوسته مقاله  پمپ ورودی در این

  نظر گرفته شده است.

 معادالت نرخ در تقویت کننده فیبری -1-2

ی دست متغييرات توان پمپ و سيگنال از معادالت نرخ به

 [:3آید ]

(1) 
 

     

 

a 2 a

,

p p p p
p e T p

p p

dP z
N z N P z

dz

P z

  



    
 



  

 (2) 
 

     

 

s s
a 2 a

.

s s
s e T s

s s

dP z
N z N P z

dz

P z

  



    
 



 

aتوان سيگنال و پمپ و  pPو  sPکه در آن 
s ،a

p ،
s
e  وe

p های جذب و گسيل نشان دهنده سطح مقطع

و  sهای سيگنال و دمش هستند. موجدر طول

D
p

T

S

S
  ،پوشانی سيگنال و پمپ در مد ضریب هم

و  به ترتيب سطح مقطع مغزی TSو  DS واصلی فيبر 

ضریب  sو  p، طول عمر تراز پایدار، τ غالف هستند.

ل تلفات انتشاری، شامل تلفات زمينه و پراکندگی در طو

چگالی آالینده بر حسب  ،TNل و اهای پمپ و سيگنموج
3ion/m  2است. چگالی آالینده در تراز تحریکیN  در

 [:3آید ]دست میاز فيبر از رابطه زیر به ،zطول 

(3) 
 

     

     

a a

2

a a 1

p s

p p p s s s
T

p p s s

p e p p s e s s

P z P z
N

hcA hcA
N z

P z P z

hcA hcA

   

     



  
 
 


   

 

 

ترتيب طول عمر تراز پایدار، ثابت به cو ، hکه در آن  

-موجبسامد در طول pو  sپالنک و سرعت نور است، 

مساحت مغزی فيبر است.  Aی سيگنال و دمش و ها

 توزیع آالینده در مغزی یکنواخت فرض شده و از اثرات

 شود.نظر میخودی تقویت شده صرفگسيل خودبه

 محیط فیبری معادالت توزیع دما در -2-2

فيبر و راستای شعاعی،  طولنظر از انتشار گرما در با صرف

دو  داخل فيبردر  ایدر مختصات استوانه تغييرات حرارتی

                                                           
1 Top Hat Profile 
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 :[4] آیددست میبه راز رابطه زی هغالف

(4)     ,K T Q z    

ر صورت زیهکه برای نواحی مختلف معادله انتشار گرما ب

 خواهد بود:

(5)  

1

( )1
, (0 )core

Q zT r
r r a

r r r K

  
    

  
 

 و برای ناحيه غالف داریم:
(6)  

( )1
0 ,cladsT r

r a r c
r r r

  
   

  
 

ضریب ، 1K، مختصه شعاعی فيبر، rدر عبات فوق  

-، بهcladsT و  coreT هدایت گرمایی در محيط )شيشه(،

ها است.ترتيب دما در ناحيه مغزی و غالف Q z ، گرمای

گرمای توليد شده در منبع  ،توليد شده در محيط بهره

ر دو پراکندگی های کوانتمی به دليل نقص فيبر معموالً

ف فيبر در نظر گرفته و در مقاالت مختلناحيه آالیيده 

یط مقدار تقریبی آن بسته به نوع محيط فعال و سایر شرا

 و مقدار آن از [6و  5شود ]متفاوت در نظر گرفته می

 :[1] آیددست میرابطه زیر به

(7)  
 

 
2

1
absP z

Q z S
a




  

که در آن ،   s px    ، که در آنp  تلفات در

طول موج دمش و  s x است. پراکندگی، ضریب S ،

pضریب بهره کوانتمی است که مقدار آن  s   و absP z 

برای یک تقویت توان جذب شده در فيبر است که 

کننده   abs pP z P z با  .[1] شوددر نظر گرفته می

فرض آنکه اتصال بين ناحيه غالف و مغزی کامل باشد 

ته مرزی دما و مشتق آن در مرزها پيوسشرایط آنگاه طبق 

 زیر صورتدر مرکز فيبر به شرایط مرزیاست، بنابراین 

 :است

(8)    0 0 0core coredT r dr T r cte     

 صورت:بهدر مزر بين غالف اول و مغزی  شرایط مرزی

(9)    
   1

1 1 2,
core clad

core clad

dT r a dT r a
T a T a K K

dr dr

 
  

 شرایط مرزی در غالف اول و دوم:

(10)    
   1 2

1 2 2 3,
clad clad

clad clad

dT r b dT r b
T b T b K K

dr dr

 
  

نظر از مشخصات گرمایی پوشش نازک خارجی و با صرف

وم تبادل گرمایی با محيط شرایط مرزی در انتهای غالف د

 صورت زیر خواهد بود:هب

(11)  
  2

3 2

clad

c clad

dT r c
K h T T r c

dr


   

و  1K ،2K ،2همرفت انتقالضریب  h در معادالت فوق

3K ضریب هدایت گرمایی در ناحيه، مغزی، غالف اول و ،

( بر طبق شرایط مرزی 7 - 6حل معادالت )دوم است. 

صورت زیر خواهد ها به( در نواحی مغزی و غالف8-10)

 بود:

(21)  
 

 
2

0

1

0
4

core

Q z r
T r T r a

K
    

(31)  
   

 
2 2

1 0

1 24 2
clad

Q z a Q z a r
T r T Ln a r b

K K a

 
     

 
 

(41) 
 

   

 
 

2 2

2 0

1 2

2

3

4 2

2

clad

Q z a Q z a b
T r T Ln

K K a

Q z a r
Ln b r c

K b

 
    

 

 
   

 

 

به دمای ، دمای مرکز فيبر 0T( 11-13در معادالت )

وابسته بوده و از رابطه  cT ،محيطی که فيبر آن قرار گرفته

 آید:دست میزیر به

(51) 
   

   

2 2

0

1

2 2

2 3

2 4

2 2

c

Q z a Q z a
T T

hc K

Q z a Q z ab c
Ln Ln

K a K b

   

   
   

   

 

 نتایج شبیه سازی -3

 در اینمترهای مورد استفاده رامقادیر پا( 1ر جدول )د

ن است. با حل معادالت نرخ  و قرارداد آمدهشبيه سازی 

خيره ( تغييرات دمایی و انرژی ذ14تا  12آن در معادالت )

  آید.دست میفيبر به شعاع شده در هر نقطه از

 
 یرفيب کنندهتقویت در شده ذخــيره گرمایی چگالی تغييرات :2 شکل

 .مختلف پمپ هایتوان برای کننده تقویت طول حسب بر

توان شود، با افزایش ( مشاهده می2طورکه از شکل )همان

                                                           
2 Convective Heat Transfer 
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 یابد.پمپ ورودی مقدار گرما در ابتدای فيبر افزایش می

 15ول بيش از ـــــشود در طدر این شکل مشاهده می

 عمالً حرارتی وجود ندارد، دليلی این حالت اشباع فيبرمتر 

 به دليل توان پمپ و سيگنال باال است. 

 اثرات سازی شبيه در استفاده مورد پارامترهای مقادیر (:1) جدول

 غالفه. دو ایتربيومی فيبر کننده تقویت در حرارتی

 پارامتر عالمت مقدار
15  m a شعاع مغزی 

(nm) 1010 sλ طول موج سیگنال 

(nm) 975 pλ طول موج پمپ 

ms  85/0 Τ مر تراز پایدارطول ع  

dB/km 5 S  تلفات در طول موج سیگنال 

dB/km 6 P  تلفات در طول موج پمپ 

2/5×10-24 m2 
σp

a [ 3سطح مقطع جذب پمپ]  

2/5×10-24 m2 
σp

e [ 3سطح مقطع گسیل پمپ]  

1/4×10-27 m2 
σs

a [ 3سطح مقطع جذب سیگنال]  

2×10-25 m2 
σs

e [ 3سطح مقطع گسیل سیگنال]  

W 1 pP توان پمپ ورودی 

mW 100 sP توان سیگنال ورودی 

C˚290 Τc دمای سطح فیبر 

38/1 k1 هدایت گرمایی در مغزی 

39/1 K2 هدایت گرمایی در غالف اول  

2/0 K3 هدایت گرمایی در غالف دوم  

m 200 b شعاع غالف اول 

انتشار تقویت تغييرات دما بر حسب طول  ،(3در شکل)

م ترسي مرکز فيبرمختلف از  )نقاط( لاصوبرای ف کننده و

شود نقطه طور که از شکل مشاهده میهمانشده است. 

ا بدر مرکز فيبر باالترین دما را دارد و  ،(z=0) ورودی

ول طتشار توان در فيبر و افت توان پمپ ورودی دما در نا

 یابد.فيبر کاهش می

 
 ندهکن تقویت طول و فيبر مرکز از فاصله حسب بر دما تغييرات :3 شکل

 .تربيومییار فيبر

برای بر حسب فاصله از مرکز تغييرات دما  ،(4در شکل)

مقادیر مختلف اندازه غالف دوم بر حسب فاصله از مرکز 

 اندازه مغزی دوم بيشترهرچه فيبر ترسيم شده است. 

گرمای بيشتری از فيبر دفع شده و دمای مرکز آن باشد 

ف تالز فيبر برای اخاین کاهش دمای مرکیابد. کاهش می

ميلی  1ميکرون در حدود  200اندازه غالف دوم در حدود 

 درجه است.

 
 يومیایترب غالفه دو فيبر کننده تقویت در فيبر دمای تغييرات :4 شکل

 دوم. غالف اندازه مختلف مقادیر برای مرکز از فاصله حسب بر

 گیرینتیجه

بر ده فيمعادالت توزیع گرما در تقویت کنندر این مقاله 

 رمای گایتربيومی دو غالفه توان باال با فرض انتقال رسانش

ه مقادیر مختلف ضریب رسانندگی گرمایی برای سه ناحي و

مختلف مغزی و غالف اول و دوم تشرح شد. محاسبات 

ی کننده فيبردهد توزیع گرما در ابتدای تقویتنشان می

یابد. بيشينه است و با افزایش طول فيبر کاهش می

مچنين توزیع چگالی حرارتی به توان دمش ورودی ه

بزرگ بودن  که دهدشبيه سازی نشان میوابسته است. 

 واندازه غالف باعث انتشار سریعتر گرما از مغزی شده 

 یابد.دمای مرکز فيبر بطور نسبی کاهش می
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-ه و همکنش با یک میدان کوانتیدتنیدگی یک سامانه کوانتومی متشکل از دو کیوبیت در برهمدر این مقاله دینامیک درهم -چکیده 

شدگی کنیم. نشان خواهیم داد که در رژیم جفتچنین یک میدان کالسیکی اعمالی را در یک محیط مشترک در دمای صفر بررسی می

مالحظه  چنین،یابد. همبا کنترل بسامد رابی افزایش می نیدگی سامانه در حضور نامیزانی وتمیزان درهم، با اعمال میدان کالسیکی قوی

شدگی ضعیف در حضور میدان کالسیکی به طور شدگی قوی نسبت به رژیم جفتتنیدگی در رژیم جفتحفظ درهم که خواهیم کرد

 .گیری بیشتر استچشم

 ، تالقی.و ضعيف شدگی قویتنيدگی، بسامد رابی، رژیم جفتدرهم -کليد واژه

 

Concurrence of a two-qubit system in the presence of a driven classical field 

in a common reservoir 

S. Golkar, M. K. Tavassoly 

Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University 

Abstract- In this paper, we consider the dynamics of two-qubit entanglement where each qubit interacts with a quantized as 

well as a classical driving field that is coupled with a common reservoir at zero temperature. In the strong coupling regime, 

by applying the classical driving field the amount of entanglement of the system can be increased in the off-resonance 

condition and by controlling the classical field (the Rabi frequency). Also, the results show that entanglement preservation in 

the strong coupling regime is more visible than in the weak coupling regime. 

Keywords: Entanglement, Rabi frequency, Strong and weak coupling regimes, Concurrence. 

 

 میدان کالسیکی در یک محیط مشترک یک کیوبیتی در حضوریک سامانه دو تالقی

 کار، محمد کاظم توسلیساره گل

 ولی، دانشکده فيزیک، دانشگاه یزدگروه اتمی و مولک
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 مقدمه -1

تنيدگی کوانتومی نقش مهمی در نظریه اطالعات درهم

کند، اما [ ایفا می1کوانتومی و ارتباطات کوانتومی ]

کنش گریزناپذیر بين یک سامانه متاسفانه به علت برهم

تنيدگی کوانتومی واقعی و محيط اطراف آن ميزان درهم

ها [. در این سامانه2یابد ]در برخی موارد کاهش می

تنيدگی کوانتومی برای مدت زمان طوالنی ری درهمنگهدا

های فيزیکی یک مسأله مهم در کاربردهای در سامانه

های نظریه اطالعات کوانتومی است. دیناميک سامانه

-کنش میکوانتومی باز به نوع محيطی که با سامانه برهم

شدگی کند بستگی دارد. در رژیم مارکوفی )رژیم جفت

است و  اً یک رفتار نماییالزاميدگی تنضعيف( رفتار درهم

-تنيدگی بين دو کيوبيت با گذشت زمان کاهش میدرهم

-مارکوفی )رژیم جفتکه در رژیم غير[، در حالی3یابد ]

شدگی قوی( به خاطر حافظه طوالنی مدت محيط، احياء 

[. 4شود ]تنيدگی میتنيدگی منجر به حفظ درهمدرهم

تنيدگی منظور حفظ درهم های متعددی بهوارهاخيراً طرح

[. در این مقاله با در نظر گرفتن 5، 6] معرفی شده است

کيوبيتی در یک محيط مشترک در دمای یک سامانه دو

-صفر با اعمال ميدان کالسيکی به بررسی دیناميک درهم

تنيدگی در تنيدگی در دو رژیم گفته شده و حفظ درهم

 پردازیم.آنها می

 مدل و معادالت اساسی -2

را در این بخش دو کيوبيت درون یک منبع مشترک  در

گيریم که تحت اعمال ميدان کالسيکی با بسامد مینظر 

L قطبیکنش دواند. با فرض اینکه از برهمقرار گرفته-

 ی، هاميلتونی کلشودنظر دوقطبی بين دو کيوبيت صرف

 [: 7] شودنوشته میسامانه به صورت زیر 

(1)
†0

1 2

( ) ( )
2

( ) ( ) H.C.

L

L

i tA B A B
z z k k k

k

i t A B A B
k k

k

H a a e

e g a






    

     


 

   

    

    





  

بسامد رابی،   ،ر رابطه باالد
0 و بسامد کيوبيت 

, ,z   
 برایينپبر و باالبه ترتيب عملگرهای وارونی،  

†و  kaاتمی. 
ka  و آفرینش مد  بودیناعملگرهایk ام

ميدان با بسامد 
k  وkg شدگی بين کيوبيت ثابت جفت

در  Bو  Aکه دو کيوبيت ام ميدان است. از آنجا kو مد 

هر یک های متفاوتی نسبت به مرکز کاواک هستند مکان

کنند ها مقادیر مختلفی از ميدان کاواک را تجربه میآناز 

j، 1,2jحقيقی بدون بعد لذا کميت    وابسته به که

 کنيم.معرفی میمکان نسبی کيوبيت درون کاواک است را 

-مقادیر سامانه را تغيير نمیاز آنجا که تبدیل یکانی، ویژه

 دهد در چارچوب مرجع چرخان با تبدیل یکانی
( ) t 2( )

A B
L z ziU t e      به صورت زیر مؤثر هاميلتونی

  آید:به دست می

(2)  eff

1 2
eff eff

( )
( ) ( ) (t)

U t
H U t HU t iU

t

H H

  
 



 

 

 :به طوری که

(3 )
1
eff

2
eff 1 2

( ) ( )
2

[ ( ) . .]L

A B A B
z z x x

i tA B
k k k k k

k k

H

H a a g e H C



   

     
 

   

    
 

 و
L  0

1. هاميلتونی 

effH کردن به صورتبا قطری 
1 ( )

2

A B
z z


  2 شود کهساده می 2

1 4     و

, 1 1 0 0 ,( 1,2)A B
z j j

j    ،های جدید در پایه

ای هستند که به پوشيده هایحالت 0و  1هستند که 

 اند:صورت زیر تعریف شده

(4)
1 cos sin

2 2

0 sin cos
2 2

, 1, 2

j j j

j j j

e g

e g j

 

 

 

   

  

arctan(2که در آن )   در نهایت، با نوشتن .

2هاميلتونی 
effH های جدید و اعمال تقریب موج در پایه

های جدید به چرخان، هاميلتونی مؤثر سامانه در پایه

 شود:می داده شکل زیر

(5)

†1
eff

2
1 2

( )
2

cos ( )[ ( ) H.c.]
2

L

A B
z z k kk

k

i tA B
k k

k

H a a

g a e



  


    

    

 




  

امانه، حالت سا در نظر گرفتن یک برانگيختگی در کل ب

 :توان به شکل زیر توصيف کردرا می اوليه

(6)  
1 21 2 1 2

(0) (c (0) 1 0 c (0) 0 1 ) 0k R
    

 شود:یبه صورت زیر بيان م tلذا بردار حالت کل در زمان 

1 21 2 1 2 1 2
(t) (c ( ) 1 0 c ( ) 0 1 ) 0 c ( ) 0 0 1k k kR R

k

t t t   
 

(7)  

0kکه حالت R
1k، حالت خال منبع و حالت  R

مربوط به  

 اکنون ام است.kحالتی از منبع با یک برانگيختگی در مد 

جفت  زمان، به معادالت بهبا حل معادله شرودینگر وابسته 

 رسيم:می شده زیر
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(8)
4 2

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
0

4 2
2 1 1 1 2 1 1 2 2 1

0

(t) cos ( )[ ( ) ( )],
2

(t) cos ( )[ ( ) ( )],
2

t

t

c dt f t t c t c t

c dt f t t c t c t


  


  

   

   





  

بستگی تابع هم
1( )f t t مربوط به چگالی طیفی ( )J  

 :شودکه به صورت زیر بیان می است

(9)
1 1 1( ) ( ) exp[ ( )(t t )].Lf t t d J i          

 [:8] با انتخاب تابع توزیع چگالی طيفی به شکل لورنتسی

(10)
2

0

2 2
0

1
( ) .

2 ( )
J

 


   


  

  

شکل دقيق 
1( )c t  و

2 ( )c t در اینجا  گردد.مشخص می

0 ،بسامد گذار اتمی  ناميزانی بين بسامد اتمی و

لورنتسی و  پهنای توزیع λپارامتر  ،بسامد مرکزی ميدان

0  مربوط به واپاشی اتم برانگيخته در حد مارکوفی

شدگی ضعيف و قوی است. به طور کلی دو رژیم جفت

 شدگی ضعيف،وجود دارد، در رژیم جفت
0

2


   و زمان

بستگی محيط بزرگتر است و رفتار واهلش از زمان هم

شدگی نمایی است. اما در رژیم جفتسامانه مارکوفی 

قوی، 
0

2


   بستگی محيط از زمان واهلش زمان همو

مارکوفی بزرگتر بوده و رفتار سامانه لزومًا یک رفتار غير

مارکوفی مانند احيا و نوسانات است بنابراین اثرات غير

شوند که این به دليل حافظه تنيدگی غالب میدرهم

 نی مدت محيط است. طوال

های احتمالبا استفاده از تبدیالت الپالس، دامنه
1( )c t  و

2 ( )c t گردد:به صورت زیر محاسبه می 

(11) 
2 2

1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2

2 2
2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1

(t) r (0) (0) (r (0) (0)) ( )

(t) r (0) (0) (r (0) (0)) ( )

c c r r c c r r c t

c c r r c c r r c t





   

   
  

 که
2 2
1 2

, j 1,2
j

jr


 
 



شدگی جفت هایپارامتر 

2نسبی با  2
1 2 1r r   از تعاریف زیر بهره جسته وهستند-

  ایم:

(12)
( i )

2

2 2
2 20 1 2

1

i
( ) [cosh( ) sinh( )],

2 2

( )
( i ) (1 cos ) ,

2

t
t t

t e

i i


  




   
      

  
 

 


       

  

 تنیدگیدینامیک درهم -3

[ 9تنيدگی از معيار تالقی ]برای تعيين ميزان درهم

کنيم. تالقی بين صفر )وقتی که حالت دو استفاده می

ها کامالً کيوبيت جداپذیر باشد( و یک )وقتی که کيوبيت

صورت زیر تعریف  کند که بهتنيده باشند( تغيير میدرهم

 شود:می

(13)
1 2 3 4( ) max{0, },C t         

i)که  1, 2,3, 4)i  مقادیر به ترتيب نزولی ماتریس ویژه

)هرميتی  ) ( )y y y y        هستند که   هميوغ

توان می ،موج کلی سامانهبا داشتن تابعاست.  مختلط 

-کاهش دی محيط، ماتریسبا گرفتن رد روی درجات آزا

های را در پایه یافته اتمی
1 2 1 2 1 2 1 2

{ 1 1 , 1 0 , 0 1 , 0 0 } 

 به دست آورد: tدر زمان

(14)2
1 1 2

2
1 2 2

2 2
1 2

0 0 0 0

0 (t) (t) (t) 0
( )

0 (t) (t) (t) 0

0 0 0 1 (t) (t)

c c c
t

c c c

c c







 
 
 
 
 
 
   

  

توصيف شده به  امانهسپس از انجام محاسبات، تالقی این 

 :آیدصورت زیر به دست می

(15)1 2( ) 2 ( )c ( )C t c t t  

با توجه به معادالت 
1( )c t  و

2 ( )c tدیناميک درهم ،-

-تنيدگی سامانه مورد بررسی را در محيط مارکوفی و غير

مارکوفی با فرض 
1 2

1

2
r r   در حضور ناميزانی بررسی

تنيدگی را توسط کميت ميزان درهم 1در شکل  .کنيممی

تالقی در حضور ميدان کالسيکی و به ازای پارامترهای 

ایم. نمودار باالیی در مختلفی از بسامد رابی رسم نموده

تشدید در حالت تشدید و نمودار پایينی در شرایط غير

تایج ارائه شده در مارکوفی رسم شده است. نمحيط غير

، حاکی از آن است که با افزایش ناميزانی و بسامد 1شکل

رابی ميزان تالقی بيشتر شده و به دليل حافظه طوالنی 

به کيوبيتی مارکوفی تالقی سامانه دومدت محيط غير

مارکوفی بودن بيشينه مقدار خود )یک( رسيده است و غير

ی آن شده تنيدگی و احيامحيط منجر به نوسانات درهم

برحسب  امانهس، تالقی 2در شکل  است.
0t   در

)رژیم  تشدید و در محيط مارکوفیحالت تشدید و غير

شدگی ضعيف( رسم شده است. در این شکل جفت

کنيم که مارکوفی بودن محيط منجر به مشاهده می

شود و در نهایت به صورت نمایی می ميرایی تالقی به

یابيم چنين در میرسيم. همتنيده میدرهمهای غيرحالت

ميزان با افزایش بسامد رابی و پارامتر ناميزانی که 

 یابد.تنيدگی هم افزایش مینگهداری درهم
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: کميت تالقی برحسب 1شکل

0t   در محيط مشترک برای

0های رابی متفاوت به ازای بسامد   شکل باال( و به ازای(
0  

0)شکل پایين(.   پيوسته(،)خط
00.1  چين(، )خط

0  

خط( و -)نقطه
03  چين( در یک محيط غير)نقطه-

مارکوفی
00.1   با فرض

1 2(0) (0) 1 2c c . 
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 برحسب تالقی : کميت2شکل 

0t   در محيط مشترک برای

0های رابی متفاوت به ازای بسامد   شکل باال( و به ازای(

020   .)0)شکل پایين  پيوسته(،)خط
05  چين(، )خط 

010  خط( و -)نقطه
015  چين( در یک محيط )نقطه

مارکوفی
010   با فرض

1 2(0) (0) 1 2c c . 

-يم که حفظ درهمکنمشاهده می 2و  1با مقایسه شکل 

مارکوفی از محيط مارکوفی بيشتر تنيدگی در محيط غير

توسط کميت  تنيدگی را، ميزان درهم3است. در شکل 

نظر  شدگی قوی و ضعيف با درتالقی در دو رژیم جفت

شدگی نسبی گرفتن مقادیر مختلفی از پارامتر جفت

1 2r r ایم. رسم نموده
1 0r   و

1 1r  دهنده هر دو نشان

کنش حالتی هستند که فقط یک کيوبيت با منبع برهم

نظرگرفتن  کرده است و با در
1 1 2r  هر دو کيوبيت به ،

چنين به ازای اند و همصورت متقارن با منبع جفت شده

1 3 2r  دو کيوبيت با مقادیر مختلفی از  هر
1r  و

2r  با

. از نمودار رسم شده مشاهده کنندمیکنش منبع برهم

شدگی کنيم که با انتخاب پارامتر جفتمی
1 0,1,1 2r ، 

یابد و بعد از گذشت زمان کاهش می ميزان تالقی سامانه

از بين  تنيدگی سامانهرسد و درهمر انتها به صفر مید

خواهد رفت. از طرف دیگر به ازای 
1 3 2r ،  مشاهده

)صفر نيم که تالقی به مقدار پایای غيرکمی ) 0.058C t 

 رسد.تنيدگی به صفر نمییابد و درهمکاهش می
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 برحسب تالقی : کميت3شکل 

0t   0به ازای   و

00.1  در محيط غيرمارکوفی )شکل باال( و محيط مارکوفی ،

)شکل پایين(. 
1 0r  پيوسته(، )خط

1 1r  چين(،)خط
1 3 2r   

خط( و-ه)نقط
1 1 2r  چين(.)نقطه 

 گیرینتیجه -4

-تنيدگی یک سامانه دودر این مقاله دیناميک درهم

ایم. از کيوبيتی در یک محيط مشترک را بررسی کرده

-نمودارهای رسم شده مشاهده کردیم که در محيط غير

تنيدگی نسبت به محيط مارکوفی مارکوفی حفظ درهم

اعمال ميدان کالسيکی و در حضور  بيشتر بوده و با

-ميزان افزایش درهم ، با افزایش بسامد رابیناميزانی

-چنين، حفظ درهمتنيدگی نيز بيشتر شده است. هم

 شود.تری تضمين میتنيدگی در مدت زمان طوالنی
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یک ی در دوقطب-کنش دوقطبیبرهم در نظر گرفتن با در حال حرکت ترازیدو تنیدگی دو اتمدینامیک درهم در این مقاله –چکیده 

حالت  با انتخاب مناسبدوقطبی -قطبیکنش دودر حضور برهم کهدهند کنیم. نتایج نشان میرا بررسی می محیط غیرمارکوفی مشترک

دوقطبی -کنش دوقطبیدر غیاب برهم کنیم که حرکت اتمیچنین مشاهده می. همشودتنیدگی فراهم میدرهمامکان حفظ ، هااتماولیه 

 .شوددر مدت زمان طوالنی میتنیدگی منجر به حفظ درهم

 قی.تالچگالی طيفی، دوقطبی، -کنش دوقطبیغيرمارکوفی، برهم -کليد واژه

 

 

The effect of atomic motion on the entanglement protection of two two-level 

atoms in a non-Markovian environment 

S. Golkar, M. K. Tavassoly  

Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University 

Abstract- In this paper, we consider the entanglement dynamics of two moving two-level atoms accompanied by dipole-

dipole interaction within a common non-Markovian environment. The results show that, in the presence of dipole-dipole 

interaction by appropriately choosing the initial states of atoms, entanglement may be protected. Also, we find that atomic 

motion in the absence of dipole-dipole interaction leads to entanglement preservation in a long time. 

 

Keywords: Non-Markovian, Dipole-dipole interaction, Spectral density, Concurrence. 

 

 محیط غیرمارکوفییک در ترازی تنیدگی دو اتم دوحفظ درهمتاثیر حرکت اتم در 

 محمد کاظم توسلی، کارساره گل

 گروه اتمی و مولکولی، دانشکده فيزیک، دانشگاه یزد
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 مقدمه -1

ناپذیری با محيط اطراف سامانه واقعی به طور اجتنابیک 

که منجر به از دست رفتن به نحوی د کنش دارخود برهم

 در صورتی .]1[ شوداطالعات ذخيره شده در سامانه می

نظر درون یک محيط مارکوفی قرار گرفته که سامانه مورد 

به شکل ميرایی )واهمدوسی( تنيدگی کاهش درهم باشد

چنين سامانه فيزیکی ممکن است هم ]2[ ستنمایی ا

، محيط محيط غيرمارکوفی باشد. در این صورت درون یک

حافظه  گرداند وقسمتی از اطالعات را به سامانه برمی

 شودتنيدگی میدرهماحيای منجر به طوالنی مدت محيط 

-ایده تنيدگی،درهم امروزه به دليل اهميت روزافزون. ]3[

 مطرح شده استتنيدگی های مختلفی برای حفظ درهم

کيوبيتی در این مقاله به بررسی یک سامانه دو. در ]4 ،5[

همراه  غيرمارکوفی محيط مشترک حال حرکت درون یک

 پردازیم.می دوقطبی-کنش دوقطبیبرهم با

 مدل -2

-)دو اتم دو Bو  Aمشابه  کيوبيت کنيم که دوفرض می

مشترک بوزونی در دمای صفر درجه  ترازی( با یک محيط

-کنش دوقطبیبا در نظر گرفتن برهم کنند.کنش میبرهم

این سامانه فيزیکی در تقریب  هاميلتونی کلیدوقطبی 

 :کنيممیمعرفی به صورت زیر  ار موج چرخان

(1)

0 int

†
0 0

int 1 2

dd

,

( ) ,

( ) ( ) H.C,

H ( ),

dd

A A B B
k kk

k

A B
k k k

k

A B B A

H H H H

H a a

H g f z a

K

     

   

   

   

 

   

  

  

  

 





  

که در آن 
0  کيوبيت گذار دوبسامد، ,BA 

عملگرهای  

k,†هستند. Bو  Aهای کيوبيت برایينپبر و باال ka a 

با ام منبع kمد  آفرینشو  بودینا بوزونی عملگرهای

بسامد 
k و kg شدگی بين کيوبيت و مد ثابت جفت

k1، ام منبع 2,  که  هستند ی بدون بعدهای حقيقثابت

گيری هر کيوبيت را با مد منبع اندازه کنشقدرت برهم

)و  ]6[ ندکنمی )kf z 7[است حرکت کيوبيت  بيانگر[. 

3چنين هم 2
12 1 2 1 12 2 12 12[d .d 3(d . )(d . ) / r ]K r r r  ثابت برهم-

 در آن کهاست دوقطبی -کنش دوقطبی
1 2d (d قطبی دو (

12 پارامتر و A(B)ای کيوبيت لحظه 1 2r r r   موقعيت

که کنيم حال فرض می .دهدرا نشان میبی دو کيوبيت نس

با داشتن یک برانگيختگی در کل  حالت اوليه سامانه

  سامانه به صورت زیر باشد:

(2)1 21 2 1 2
(0) (c (0) 1 0 c (0) 0 1 ) 0k R

    

0kکه در آن  R
ام منبع و kحالت خال مد  

0 , 1 ( 1, 2)
j j

j  هاهای پایه و برانگيخته کيوبيتحالت 

 حالت کوانتومی ،برانگيختگیفرض تک توجه به با است.
نظر  زیر دربه صورت توان را می tامانه در زمان س

 :گرفت

(3)
1 21 2 1 2 1 2

(t) (c ( ) 1 0 c ( ) 0 1 ) 0 c ( ) 0 0 1k k kR R
k

t t t     

1kکه  R
اگر  ام است.kدر مد حالت منبع با یک فوتون  

باشد، تابع مد  zدر راستای محور  هاحرکت کيوبيت

)را به صورت  منبع ميدان t)kf v گيریم که می در نظر

v .برای مدهای  سرعت کيوبيت استmnpTEM  شکل

 .]7[ معرفی شده است زیراین توابع به صورت 

(4) ( t) sin( )k kf v p vt L 

ميدان ام kموج در مد طول صفتعداد ن kpکه در آن 

نظر گرفتن  . با دراست Lدرون یک کاواک به طول 

سرعت کيوبيت به صورت 
kv g L   و با فرض اینکه

1 2 ... kp p p p    در نتيجه ،باشد 

( ) sin( )k kf z pg t. معادله  اکنون با استفاده از

)وابسته به زمان شرودینگر  (t) ( ) )i H t   به

 رسيم:معادالت جفت شده زیر می

(5)0( ) t
1 1 2( ) ( ) ( ) ( )ki

k k k

k

ic t g f z c t e Kc t
   

 

(6)0( ) t
2 2 1( ) ( ) ( ) ( )ki

k k k

k

ic t g f z c t e Kc t
   

 
 

(7) 0( ) t
1 1 2 2( ) ( ) ( ) [ ( ) ( )]ki

k k k kic t g f z c t e c t c t
      

)( و جایگذاری 7گيری از معادله )با انتگرال )kc t  در

های (، به معادالت انتگرالی برای دامنه6( و )5معادالت )

1( )c t  2و ( )c t رسيم:می 

(8)1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
0

2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
0

(t) ( ) [ ( ) ( )] iKc (t),

(t) ( ) [ ( ) ( )] iKc (t),

t

t

c dt f t t c t c t

c dt f t t c t c t

  

  

    

    





  

بستگی تابع همدر آن که 
1( )f t t نظر  در صورت زیر به

 :گرفته شده است

(9)
1 1 0 1( ) ( ) ( t) ( t ) exp[ ( )(t t )].k k k k kf t t d J f v f v i         

)ینجا در ا )kJ  رومغناطيسی چگالی طيفی ميدان الکت

کنيم که فرض می چنين،درون یک کاواک ميرا است. هم

 :]8[ چگالی طيفی به شکل لورنتسی باشداین 
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(10)2

2 2
0

( )
[( ) ]

k

k

W
J




   


 

  

ناسب مت W تابع وزن پهنای توزیع لورنتسی و λپارامتر 

 هابرای بررسی دیناميک کيوبيت. با بسامد رابی خال است

شدگی ضعيف و قوی وجود دارد، در رژیم دو رژیم جفت

)شدگی ضعيف جفت 2 )W  ، سامانه کلی رفتار

)قوی است. اما در رژیم  ارکوفیم 2 )W  ،رفتار سامانه 

تنيدگی همراه با نوسانات درهم و احيایمارکوفی است غير

بستگی ، تابع هم(10در )با استفاده از چگالی طيفی . است

1( )f t t :به صورت زیر خواهد شد 

(11) 2
1 1 1( ) W sin( ) sin( )exp[ (t t )]f t t t t       

ایم رابطه باال، فرض کردهبه دست آوردن در 

1 2 ... kg g g g     وpg . 1دادن با قرار( )f t t  در

و  ]9[مد استفاده از روش شبه با ( و9( و )8معادالت )

 رسيم:شده زیر می، به چهار معادله جفتRWAتقریب 

(12)
1 1 1 2 2

2 2 1 2 1

1 1 1 1 2 2

2 2 1 1 2 2

( ) [b (t) b (t)] iKc (t),
4

( ) [b (t) b (t)] iKc (t),
4

( ) ( i ) b (t) iR[r c (t) r c (t)],

( ) ( i ) b (t) iR[r c (t) r c (t)],

iR
c t r

iR
c t r

b t

b t






  


  

     

     

  

,که در آن  1, 2j j Tr j   دگی شقدرت جفت

2، نسبی 2
1 2T    شدگی جمعی و ثابت جفت

TR W .با گرفتن الپالس از  بسامد رابی خال است

نظر گرفتن شرایط اوليه  چهار معادله باال و در

1 2(0) (0) 0b b ، رسيمبه معادالت زیر می: 

(13)
1 1 1 1 2 2

2 2 2 1 2 1

1 1 1 1 2 2

2 2 1 1 2 2

(s) c (0) [b (s) b (s)] iKc (s),
4

(s) c (0) [b (s) b (s)] iKc (s),
4

(s) ( i ) b (s) iR[r c (s) r c (s)],

(s) ( i ) b (s) iR[r c (s) r c (s)].

iR
sc r

iR
sc r

sb

sb






   


   

     

     

  

-ر، دامنهبا گرفتن عکس الپالس از معادالت اخيدر انتها 

و  c(t)1های احتمال 
2 (t)c که به دليل آیند ست میبه د

از آوردن شکل صریحشان در اینجا  هاحجم باالی جواب

 کنيم.خودداری می

 تنیدگیدرهم -3

سامانه یک تنيدگی دست آوردن دیناميک درهم برای به

کنيم، محاسبه میرا  ]11[ تالقیسنجه کيوبيتی، دو

 اتمی هایدر پایه یافته اتمی اتریس کاهشم

1 2 1 2 1 2 1 2
{ 1 1 , 1 0 , 0 1 , 0 0  شکل زیربه  tدر زمان  {

 :شودنوشته می

(14)2
1 1 2

2
1 2 2

2 2
1 2

0 0 0 0

0 (t) (t) (t) 0
( )

0 (t) (t) (t) 0

0 0 0 1 (t) (t)

c c c
t

c c c

c c







 
 
 
 
 
 
   

  

آن و تعریف شناخته شده تالقی، این  استفاده ازکه با 

نظر به صورت بسته زیر به دست  سنجه برای سامانه مورد

 آید:می

(15) 1 2( ) 2 ( )c ( )C t c t t 

ها به صورت نظر گرفتن حالت اوليه کيوبيت اکنون با در

تنيده بل حالت درهم
1 2 1 2

(0) 1 2 ( 1 0 0 1 )   ،

رژیم ( در 15با توجه به رابطه )را  دیناميک درهم تنيدگی

 کنيم.می تجزیه و تحليل)غيرمارکوفی( قوی  شدگیجفت

تالقی سامانه را برحسب تحول زمانی ، 2و  1های شکل

به ترتيب به ازای دو حالت  و حرکت اتمی  زمان 

(0)اوليه متفاوت  
شدگی نسبی فتبرای پارامترهای ج 

1 21 5, 4 5r r   در تالقی سامانه  دهند.نشان میرا

ی دارد و با گذشت زمان در ابتدا رفتار نوسانهر دو نمودار 

، 1در شکل که  یابدکاهش می تنيدگیدرهمبيشينه مقدار 

 ياربس به مقدار 2در شکل  و 7/0، صفربه مقدار پایای غير

کنيم که به لذا مشاهده میميرا شده است.  078/0کوچک 

تنيدگی های اوليه مختلف رفتار دیناميکی درهمازای حالت

در که  استحاکی از آن  نمودارها ،چنينمتفاوت است. هم

با افزایش حرکت دوقطبی -کنش دوقطبیغياب برهم

 در د و فرایند ميراییگردحفظ میتنيدگی درهم ،اتمی

 .دهدتری رخ میان طوالنیممدت ز

 
به ازای  و  : تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب 1شکل 

0K   (0)و 
10R یک محيط غيرمارکوفی در  . 

 
به ازای  و  یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب  : تالقی2شکل 

0K   (0)و 
10Rدر یک محيط غيرمارکوفی   . 

تحول زمانی تالقی سامانه را برحسب  6تا  3های شکل

(0) به ازای حالت اوليه ،زمان 
(0)و   

در یک  
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تاثير  در این نمودارهادهند. نشان میمحيط غيرمارکوفی 

مورد بررسی  یدوقطبی و حرکت اتم-کنش دوقطبیبرهم

(0)به ازای  3شکل  در قرار گرفته است. 
مشاهده  

-برهم با افزایش قدرت یدر غياب حرکت اتم که کنيممی

به صفر ميل سامانه  تنيدگیدرهمدوقطبی -کنش دوقطبی

-دوقطبی کنشرا همراه با برهم یحرکت اتم اگرکند. می

تر تنيدگی سریع( درهم4نظر بگيریم )شکل  در دوقطبی

 . کندميل میبه صفر 

0 2 4 6 8
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0به ازای  : تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب 3شکل    و

(0) 
.0K  1، (سبز، )خط پيوستهK  خط، قرمز(، -)نقطه

5K  ،12آبی(،  )خط چينK   چين، مشکی(.)نقطه 
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5به ازای  : تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب 4شکل    و

(0) 
. 0K 1، (سبز، )خط پيوستهK  خط، قرمز(، -)نقطه

5K  ،12آبی(،  )خط چينK  .)نقطه چين، مشکی( 
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0به ازای  : تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب 5شکل    و

(0) 
.0K  1، (سبز، )خط پيوستهK  خط، قرمز(، -)نقطه

5K  ،12آبی(،  )خط چينK  .)نقطه چين، مشکی( 

(0)به ازای حالت اوليه  5شکل در  
به وضوح دیده  

کنش در حضور برهم یدر غياب حرکت اتم شود کهمی

چند که در نهایت واهمدوسی اتفاق  طبی هردوق-دوقطبی

 تنيدگیدرهماما با افزایش آن فرایند ميرایی  ،افتدمی

 (6کت اتمی )شکل نظر گرفتن حر کاهش یافته اما با در

تنيدگی سامانه درهمو  یابدمیدامنه نوسانات کاهش 

 رسد.تری به صفر میطی زمان کوتاه 5نسبت به شکل 
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5به ازای  انه دوکيوبيتی بر حسب : تالقی یک سام6شکل    و

(0) 
.0K  1، (سبز، )خط پيوستهK  خط، قرمز(، -)نقطه

5K  ،12آبی(،  )خط چينK  .)نقطه چين، مشکی( 

 گیرینتیجه -4

-کنش دوقطبیدهند که در غياب برهمنتایج نشان می

حرکت  افزایش ،شدهذکر بل دوقطبی برای دو حالت اوليه 

به تالقی و شود میتنيدگی حفظ درهمتمی منجر به ا

-. اما با در نظر گرفتن برهمرسدصفر میمقدار پایای غير

-اتم حالت اوليهانتخاب بسته به  ،دوقطبی-کنش دوقطبی

 کنيم:تنيدگی متفاوتی را مشاهده میدیناميک درهم ،ها

(0)به ازای  
-کنش دوقطبیبرهم قدرت با افزایش 

تنيدگی يزان واهمدوسی کاهش یافته و درهممدوقطبی 

به  امارسد سامانه بعد از گذشت زمان زیادی به صفر می

(0)ای از 
. رودتر از بين میتنيدگی سامانه سریعدرهم 

حضور دوقطبی در -طبیکنش دوق، اگر برهمچنينهم

تر رخ تنيدگی سریعميرایی درهمفرایند  باشد حرکت اتمی

دوقطبی -کنش دوقطبیلذا هميشه وجود برهم دهد.می

 شود.تنيدگی نمیمنجر به حفظ درهم
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روش تبدیل فوریه زمان کوتاه بررسی اخت تار نوری نازک شده به وسیله در حین س نحوه برانگیزش مدهادر این مقاله  -چکیده 

ست.  صهکارآمدی این روش  ،با انطباق نتایج تئوری و تجربیشده ا شخ شان دادهنانوتار /یابی میکروتاربرای م ست ن این . شده ا

روی قطر نهایی ساختار، تعداد مدها و ثابت انتشار مدها کنترل داشته و  ساخت را بهینه کنیم دهد تا فرایندازه مینتایج به ما اج

 .باشیم

 

 .ی، میکروتار/ نانوتارتار نوری نازک شده، تبدیل فوریه زمان کوتاه، تزویج مدی، تحول مد -کلید واژه

 

Mode evolution in a tapered optical fiber via short time Fourier transform 

Forugh Jafari1, Omid Reza Ranjbar Naeini1, Zeynab Chenari1, Pegah Zarafshani1,2, Hamid 

Latifi1,2 

1. Laser & Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
2. Department of Physics, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

 

latifi@sbu.ac.ir 
 

 
Abstract- we demonstrated the mode evolution during the tapering process of single mode 

optical fiber through the short time Fourier transform analysis. We propose this method for 

characterization of tapered fiber. This results allow us to be able to optimize the tapering 

process to control the radius of tapered fibers, the number of modes and their propagation 

constants. 
 

Keywords:  Tapered fiber, short time Fourier transform, mode coupling, mode evolution, microfiber/nanofiber 
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 مقدمه -1
که ابعادشددان  تارهای نوری نازک شددده به دلیل آن

شونده در آنها شر  سه با طول موج نور منت ست  قابل مقای ا

افزایش  ،های جالبی چون حصدددر اپتیکی شددددیدویژگی

میدان میراشددونده، افزایش گرادیان شدددد میدان، افزایش 

شدددد میدان و افزایش پاشددندگی موجبر از خود نشددان 

ها موجب شدددده تا از تارهای نوری . همین ویژگیدهندمی

تا ها را میکرو که آن تا/رنازک شددددده  هم   (MNF)ر نانو

ند در حوزهمی یک نام یک چون اپت های مختلف فوتون

یددک، نزد میدددان اپتیددکغیرخطی،  یددکاپتکوانتومی، 

 .[1]شودپالسمونیک و سنجش استفاده 

گذردهی باالیی داشددته باشددد  MNFکه  برای این

آنجایی که  باید شدددرذ گذار آدیاباتیک را ارضدددا کند اما از

ای همراه هها با تغییر شدکل موجبر اسدتوان MNFسداخت

ست، ت شده، ظهور مدهای مرتبه باالتر را ئا وری مد جفت 

. هر چه مدهای بیشدتری برانگیخته [2]کندپیش بینی می

شت. اطالع دقیق از MNF شوند،  اتالف باالتری خواهد دا

گذردهی و اتصددددال  های موجبر برای کنترل  مد تزویج 

 [3].استفوتونیکی به یکدیگر امر مهمی  هایالمان

 تئوری -2

وقتی تار نوری از دو طرف متقارن کشدددیده شدددود، 

ساس بقای حجم، مطابق پیش سعه یافته بر ا بینی مدل تو

طبق این مدل قطر کمر  .نمایی خواهد بود MNFپروفایل 

MNF [4]آیدبه دست می (1)از رابطه. 

2
2/

2/

0

hL
zLforw er

hL 




 (1)   
 

شکل  ست. MNFشماتیک  1در  طور که در همان آمده ا

 wطول ناحیه گذار،  Lشکل نشان داده شده است پارامتر 

شدن  0rقطر کمر،  طول  hو شعاع تار نوری قبل از نازک 

 باشد.کمر )طول ناحیه داغ شعله( می

 

 تار نوری نازک شده:1شکل  

شود، می توان از تأثیر هسته اولیه وقتی که تار نوری نازک 

در این وضددعیت غالف حکم هسددته و هوا چشددم پوشددید، 

یدا می جایی  .دکنحکم غالف را برای موجبر جدید پ از آن

که اختالف ضددریب شددکسددت هسددته و غالف در سدداختار 

جدید نسدددبت به قبل بسدددیار بزرگتر اسدددت دیگر تقریب 

هدایت ضدددعیف برقرار نخواهد بود و تبهگنی بین مدهای 

احتمال تزویج  ؛ با اینکه[5]شددودخانواده  شددکسددته میهم

توان بین مدهایی که کمترین اختالف ثابت انتشار را دارند  

تر است ولی چنانچه فرایند کشش متقارن باشد، تنها بیش

شوند که تقارن سمتی یکسانی با مد مدهایی برانگیخته می

. ظهور EH11و  HE12ثل م، [6]پایه داشدددته باشدددند

برانگیختگی ند منجر به توامی MNFتقارنی در هرگونه بی

و افزایش )مدهای هدایتی و مدهای تابشدددی( سدددایر مدها

به جز مد پایه سدددایر مدهای . اتالف در طیف نهایی شدددود

شی تبدیل  سند به مد تاب شان بر هدایتی وقتی به قطر قطع

 [3].دشوشوند و بخشی از توان به این شکل تلف میمی

اختالف فاز و فرکانس فضدددایی بین دو مدی که در        

MNF  به  3و  2کنند به ترتیب از رابطه با هم تداخل می

 دست می آید:

hijdzzrzrL

L

jiij )())](())(([)(
0

  

  (2)  

dL

d
LK

ij

ij



2

1
)(                                    (3) 

شده در باال، فرمول ها در شار مد  iی ذکر  ثابت انت

iام و K  ضایی شدمیفرکانس ف اختالف فاز  ɸ همچنین. با

تبدیل . کنندکه با یکدیگر تداخل می اسدددت بین دو مدی

 فوریه برای تشددخیم محتوای فرکانسددی سددیگنال روش

سب متغیر  سیگنال بر ح ست ولی هنگامی که  سبی ا منا

مسدددتقلش ناپایا باشدددد این روش برای تشدددخیم نحوه 

کند. تبدیل فوریه تغییراد محتوای فرکانسدددی کفایت نمی

فرکانسی است -های تحلیل زمانزمان کوتاه از جمله روش

هدف را برآورده می ند، در این روش از طریق که این  ک

های ضرب سیگنال در یک تابع پنجره، سیگنال به قسمت

شددود، به طوری که در هر قسددمت ری تقسددیم میتکوچک

تبدیل توان سدددیگنال را پایا در نگر گرفت و با گرفتن می
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فوریه، فرکانس هر قسددمت را به دسددت آورد. چون طیف 

 یک سیگنال ناپایا است در حین ساخت،  MNFعبوری از

از طیف تبدیل ید بافرکانسی -برای تشخیم محتوای زمان

تاه  مان کو یه ز فتفور ما  گر به چنین طیفی، طیف ن (

ساخت در می شده حین فرایند  گویند(. مدهای برانگیخته 

. برای تمییز مدها از دهندن را نشددان مینما خودشدداطیف 

یکدیگر، نیاز به حل عددی معادله مشدددخصددده تار نوری 

 [7].است

 

 MNFروش ساخت  -3

ساخت  شکل MNFچیدمان  شده  2در  شان داده  ن

 0.1یک منبع نوری با پهنای  از چیدماناین در . سدددتا

سی طیف ستفاده  تارنانو/تاریکروم عبوری نانومتر برای برر ا

مورد بررسی قرار  توسط آشکارساز،طیف و سپس  شودمی

  می گیرد.

 
 : چیدمان ساخت تار نوری نازک شده2شکل 

 

گهمد توسدددط گیره تار نوری تک نده در های ن دار

ض ست خود ثابت عمو سیژنا شعله اک سط  -، تار نوری تو

سدشود تا به دمای نرمبوتان گرم می به سپس  .شدگی بر

شیده شش،  .شودمی طور متقارن از دو طرف ک در حین ک

 . شودطیف عبوری توسط آشکارساز رصد می
 

 تحول مدی -4

دهد، یراد زمانی طیف عبوری را نشددان میتغی (3)شددکل

را نشان  درصد گذردهی تار نوری نازک شدهودی ممحور ع

با افزایش طول تار نوری نازک  ،شدددت زمانذدهد، با گمی

سانی افزایش اثر ک شده بر یابد. میشش، فرکانس طیف نو

ساناد، تداخل  شأ این نو بین مدهای مختلف با مد پایه من

  است.

 
  حسب تابعی از میزان کشیدگی برگذردهی میکروتار : 3شکل 

صهاز ح        شخ شار مدهای مختلف  ل معادله م ثابت انت

مد به دسددددت نانومتر 1554.5در طول موج  ، نمودار آ

در  پاشددندگی مدهای مختلف بر حسددب شددعاع تار نوری

فرکانس  3الی  1از طریق روابط  .آمده اسدددت 4شدددکل 

به حاسددد ید فضدددایی م  بردار تئوری مون همچنین و گرد

با تعیین طولطیف مای تجربی  منطبق ،  (h)ناحیه داغ ن

شود که بدر این حالت  .دش شاهده می  ا کاهش ابعاد تار م

 .گی مدهای مرتبه باالتر ممکن می شودنوری، برانگیخت

 
 پاشندگی مدهای مختلف بر حسب تابعی از شعاع تار نوری: 4شکل 

که طیف  را ایطیف نمای تار نوری نازک شددده ،5شددکل 

شان میآمده است،  3شکل در گذردهی آن  در این  دهد.ن

شده شکل سم  شش ر سب طول ک ضایی بر ح ، فرکانس ف

شاهده می ست. م صی امکان شود که در طولا شخ های م

باالتر وجود دارد و پس از آن، شدددکل گیری مدهای مرتبه 

یه قطع می ناح به  مدها  ند.برخی از  تطبیق نمودار  رسددد

 ،HE12مدهای  نمای تجربی، برانگیختگیتئوری بر طیف

EH11، HE21  وTM01 هد.را نشددددان می  ظهور د

چون تقارن سددمتیشددان با مد  EH11و  HE12مدهای 

ولی برانگیختگی باشدددد. پایه یکسدددان اسدددت، طبیعی می

ها قارن حین  عدمناشدددی از  TM01و  HE21ی مد ت

 فرایند ساخت است.
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 و تعیین مدهای برانگیخته شده  MNFطیف نمای : 5شکل 

در اثر لرزش تار نوری حین اسدددت ممکن تقارنی بی

. اتفاق بیافتد MNFحضددور ذراد در کمر یا  نازک شدددن

به برانگیختگی مدهایمی این عوامل ند منجر   هدایتی توا

تمیز . عالوه بر این، مرتبه باالتر و نیز مدهای تابشددی شددود

ضددروری  با اتالف کم، MNFبرای داشددتن  بودن تار نوری

با وجود اینکه اتالف باال پیامد برانگیزش مدهای  .اسدددت

ساخته شده در مقایسه  MNFاست ولی  LP11خانواده 

 تر است.متقارن، نسبت به دوشکستی حساس MNFبا 

 نتیجه گیری -5

ش تبدیل فوریه زمان توسدددط رودر این بررسدددی، 

برانگیخته شدددده حین فرآیند مدهای کوتاه، تعداد و نوع 

مدهایی که تقارن سمتی یکسانی . ساخت مشخم گردید

تقارن حین فرآیند به دلیل شددکسددت با مد پایه نداشددتند، 

شدند ساخت، همین امر باعث باال رفتن اتالف  ؛برانگیخته 

MNF یابی روش مذکور برای مشخصه. ساخته شده گردید

MNFاست. ها مناسب   
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گردید. برای این منظور در  یسازهیشبپروسکایتی مسطح خورشیدی در ساخت سلول مشترک در این مقاله، اثر مهندسی سطح  –چکیده 

 IL1، دو الیه گردندیمی که در حین ساخت ایجاد سطح یهایناهموار واسطهبمجاور،  یهاهیالمرز مشترک الیه فعال سلول خورشیدی با 

اپتیکی، تابع دی  یهایبررسمشخصه در  نیترمهم عنوانب. و به ساختار متعارف سلول پروسکایتی اضافه گردیددر نظر گرفته   IL2و 

بر کارایی سلول خورشیدی  IL2و  IL1 یهاهیالخامت ض ریتأثبروگمن تخمین زده شد. در ادامه  مؤثروری ، توسط تئالکتریک دو الیه

 دهندیمنتایج نشان  . بررسی گردید، شده دادهجهت مدل توسعه   FDTD یسازهیشبروش و  TMMتئوری  روشپروسکایتی  با استفاده از 

که باید در ساخت سلول پروسکایتی مسطح در نظر  دنباشیمالیه فعال دارا  یجزئشدیدی بر جذب  ریتأث IL2و  IL1 یهاهیالکه ضخامت 

 د.  نگرفته شو

 .بروگمن مؤثروری محيط ئ، تFDTD و  TMM، روش مشترک سلول خورشيدی پروسکایتی، مهندسی سطح - كليد واژه

 

Simulation of the interface layers effect on the efficiency of planar 

perovskite solar cell  

Gholamhosain Haidari1*, Forough Hodaei1 

1 Department of Physics, Faculty of Sciences, Malayer University, Malayer, Iran 

Abstract - In this paper, the effect of interface engineering in the construction of a planar perovskite solar cell was simulated. 

For considering the interface between active layer and adjacent layers, the two layers IL1 and IL2 were added to the 

conventional structure of the solar cell, due to the surface roughness created during the fabrication. As the most important 

property in optical investigations, the dielectric function of two interface layers, were estimated by the Bruggeman effective 

medium theory. The effect of the thickness of IL1 and IL2 layers on the efficiency of perovskite solar cell was investigated by 

using TMM theory and FDTD simulation for this developed model. The results show that the thickness of the IL1 and the IL2 

layers have a severe effect on the parasitic absorption of the active layer, which should be considered in the formation of planar 

perovskite solar cell. 

Keywords: Perovskite solar cell, Interface engineering, TMM and FDTD method, Bruggeman effective medium theory. 

 

                      سلول خورشیدی  کاراییبر  هاهیالسطح مشترک  ریتأث یسازهیشب

 پروسکایتی مسطح 

 1فروغ هدایی ،1*یدريح نيغالمحس

 ریمال ر،یعلوم، دانشگاه مال دانشکده ک،یزيگروه ف 1
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 مقدمه -1

به ساختار بلورین مشابه با ساختار نمونه  یپروسکایتساختار 

 . ساختارهای پروسکایتی فرم كلیگرددیبرم 3CaTiO اوليه

3ABX  كه برای سلول خورشيدی باشندیمرا دارا 

3PbI3Nh3Ch ، كاتيونA ،یون متيل آمونيوم B  سرب وX 

( 3PbI3Nh3Ch. متيل آمونيوم سرب یدید )باشدیمهاليد 

آن  و باشدیم eV ~1/55 مستقيم باندگپبا  رسانامهينیک 

یک جذاب خوب برای طيف مریی تابش  عنوانب را

 كه كندیمخورشيدی در ساختار سلول خورشيدی معرفی 

مياساكا و  .معرفی شد 2009در سال نيز برای اولين بار 

های های ارگانومتاليک را در سلولهمکارانش پروسکایت

به كار بردند و  (DSSC)خورشيدی حساس به رنگينه 

در ادامه . ]1[آوردند به دسترا  ٪3.8بازدهی در حدود 

های خورشيدی محققان متعددی به بررسی سلول

ی را درباره یتوجه جالبپروسکایتی پرداخته و نتایج 

 .به دست آوردند ساختهای مختلف بازدهی باال با روش
جدای  .]2[اندكردهرا گزارش   ~٪22بازدهی محققان  راًياخ

 یهاسلولع انواهنوز  همه موارد مثبت ذكر شده،

نياز به بازدهی  پروسکایتی( یهاسلولاز جمله خورشيدی )

تا در رقابت با منابع انرژی و طول عمر بيشتری دارند 

برای ساخت سلول خورشيدی شوند.  تریاقتصادفسيلی، 

 یامرحلهالیه نشانی چرخشی تک و دو  یهاروشمسطح 

ک یکی ناز یهاهیال در این ميان مهندسی سطح. داردوجود 

بسيار مهم در غلبه یافتن بر نقاط ضعف  یهانهیگزاز 

این تحقيق جهت  در. ]4و3[باشدیمخورشيدی  یهاسلول

دو ،  هاهیالتماس مشترک سطح  به وابستهبررسی اثرات 

و  "دهنده حفرهالیه عبور /الیه پروسکایتی"بين   مؤثرالیه 

نسبت  "دهنده الکترون عبورالیه  /پروسکایتیالیه "

Iبه ترتيب  هاهیال)این  ميدهیم L1  وI L2 یگذارنام 

( دو roughness) ناهمواری واسطهبه درواقع(. گردیدند

محل تماس را یک الیه  توانیمالیه در محل تماس، 

باالیی و پایينی  یهاهیالكامپوزیتی دانست كه تركيبی از 

اثرهای  یسازهيشبدر این تحقيق به . (1)شکل  است

Iمنتج از در نظر گرفتن این دو الیه تداخلی اپتيکی  L1  و

I L2  بر طيف جذبی الیه فعال سلول خورشيدی )شامل

است.  شدهپرداخته( یجزئاثرات تداخلی و طيف جذبی 

 از روش تفاضل محدود در حوزه زمان )برای این منظور 
FDTD  ).استفاده گردید 

 یسازهیشبدر  مورداستفاده یهاروش -2

 FDTD یسازهیشبروش  2-1

حل معادالت عددی  یهاروشیکی از  FDTDروش 

بودن  سرراست FDTD مزیت اوليه روش. باشدیمماكسول 

 یهامؤلفه بطوریکهبوده  "یی"سلول مکعبی آن در كار با 

 یسازهيشبالکترومغناطيسی در نقاط مختلف فضای  ميدان

مستقيم و بدون نياز به معکوس كردن ماتریس  طوربه

در نظر گرفتن پاشندگی محيط  منظورب. گردندیممحاسبه 

اپتيکی نياز به دانستن تابع دی الکتریک  یهایبررسدر 

 –حقيقی   موهومی )یا معادل آن ضریب شکست -حقيقی

توسط  سلول پروسکایتیمواد كه برای  باشدیم( موهومی 

شده  یريگاندازه ،تجربی مرتبط یهاروشبواسطه محققان 

از  FDTD یسازهيشببرای انجام . ]5[ (2)شکل  است

 .گردیدلومریکال استفاده  یافزارنرممحيط 

 

سطح  كهییازآنجا: نمایش نوعی سلول پروسکایتی مسطح. 1شکل 

مجاور   یهاهیالد، ندار ییهایفرورفتگدر یکدیگر  هاهیالمشترک 

MAPbI3  با دو الیهHTL  وETL   د دنجایگزین گردی مؤثربا دو الیه

در  استفاده موردمدل ،  IL2و  IL1كه با در نظر گرفتن  بيترتنیابه

 FDTDاز این سلول جهت شبيه سازی   ، توسعه داده شد.یسازهيشب

 استفاده شده است.

 ( Bruggemanبروگمن ) مؤثرمحیط روش  2-2

 برحسبموهومی -در نظر گرفتن تابع دی الکتریک حقيقی

Iبرای الیه  موجطول L1  وI L2  این دو  ی نيست.اسادهكار

     Au:100 nm 

    Spiro-MeOTAD 

    (HTL) : 400 nm 

nm 050: 3PbI3Nh3Ch   

TiO2 (ETL) : 50 nm 

 جهت تابش نور

IL1 

IL2 

     FTO : 400 nm 
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ساختاری دارند كه تركيبی از  درواقعالیه حدس زده شده 

 .دنباشیمجنس دو الیه مجاور سطح مشترک 

 
 (k( و موهومی )n: نمایش مقدارهای ضریب شکست حقيقی )2شکل 

مربوط به ماده پروسکایتی. تمامی ضریب                 بر حسب طول موج 

 .انداقتباس گردیده    ]5[شکست های مورد استفاده از مرجع 

برای غلبه بر این مشکل یک راه استفاده از روش محيط 

بروگمن  مؤثر. در این تحقيق از روش محيط باشدیم مؤثر

I یهاهیال کیالکترجهت محاسبه تابع دی  L1  وI L2 

 :]6[استفاده شد

(1) 
0

2
)1(

2 2

2

1

1











eff

eff

eff

eff
ff









  

تابع دی الکتریک دو  2ε و 1εكسر حجمی ،  fكه در آن  

efو   محيط مجاور fε  باشندیم مؤثرتابع دی الکتریک الیه .

efانتخاب گردید. برای تعيين  5/0برابر  f در این بررسی fε 

 یسینوبرنامهكدی در محيط متلب  ،بر اساس روش بروگمن

 گردید.

 (TMM) ماتریس انتقالروش  2-3

می باشد.  ی حاكم بر این روش به  فراوانی  در دسترس ئورت

به صورت  یاهیچندالدر این روش، ماتریس كلی سيستم 

  : شودیم زیر تعریف 
(2)    [

B
C

] = {∏ [
Cosδr

iSinδr

ηr

iηrSinδr Cosδr

]k
r=1 } [

1
ηk+1

] 

𝛈فاز ضخامت هر الیه،  𝛅𝐫، هاهیالتعداد  Kكه 
𝐫 

هدایت   

sهر الیه كه برای  قطبش  ظاهری نوری برای متفاوت  pو 

نسبت (، R) ( و بازتابشT، توان عبور )تیدرنها. باشدیم

  ،بازتاب شده یا عبور كرده شدتبه  𝐄𝐨|𝟐|شدت ورودی

 . A =1-T-R : از عبارت استو جذب  گرددیمتعریف 

سلول  یسازهيشبدر این تحقيق برای بررسی صحت انجام 

، از مطابقت FDTD یسازهيشبروش  لهيوسبهخورشيدی 

بدست آمده از روش سلول پایه   یسازهيشب یهاجواب

FDTD  با روش تئوریTMM .جهت روش  استفاده گردید

TMM  شداستفاده از كدی در محيط متلب. 

 بحث و نتایج-3

Iدر ابتدا برای سلول پایه بدون  L1  وI L2 توان توان بازتاب ،

پایه مربوط به كل ساختار سلول جذبی و توان عبوری 

ذكر گردید، از  2همانگونه كه در شکل  گردید. یسازهيشب

، جهت ضریب شکست مواد مورد استفاده در طول ]5[مرجع 

 موج های مختلف استفاده گردید. 

 از : عبارت استپایه سلول و ضخامت ساختار 
  Au/Spiro/Perovskite/TiO2/FTO 

100 nm/400 nm/500 nm/50 nm/400nm 

 TMMبا روش  شدهمحاسبهمطابقت خوب توان بازتاب كل 

 یسازهيشبنمایشی از صحت (، 3)شکل  FDTDو روش 

در نظر گرفته  تواندیم FDTDبر اساس روش  گرفتهانجام

ساختار، توان كل  یطال در انتها یفلز هیبه علت ال شود.

 .به صفر است کینزد یعبور

 

و جذب مربوط به سلول  عبورتوان كل  بازتاب،  یهایمنحن:  3شکل 

بازتابيده شده  كل توان. FDTDتوسط  شدهیسازهيشب پایهپروسکایتی 

  است. شده دادهنشان  مقایسه دو روش،  جهت نيز   TMMبه روش 

جذب خوبی برای كل  دهدیمنشان  3كه شکل  گونههمان

 قرمزمادونساختار وجود دارد. این جذب در محدوده 

با توجه به گاف پروسکایت  كه كندیمكاهش پيدا  شدتبه

( معقول به nm 800)حدود  باشدیم eV 1.5 كه نزدیک

. در ادامه ساختار سلول پروسکایتی متعارف را رسدیمنظر 

ساختار به را  IL2و  IL1 ی مفروض الیهتوسعه داده و دو 

برای این دو الیه به  نمونه های مختلف،  اضافه كردیم. در 

، nm10 ،nm20 ،nm30 یهاضخامتصورت همزمان 

nm40 ،nm50 در هر  یگر، را در نظر گرفتيم. به عبارت د
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 ترتيبو به این  دنباشیمیکسان  IL2و  IL1نمونه ضخامت 

با سهم یکسان  ، كه در مرز مشترک دو الیه دنگردیماضافه 

الیه های تا  گرددیممجاور كسر  یهاهیالاز ضخامت 

 د. نبه دست آی مورد نظر ضخامت با   IL2و  IL1مفروض 

 تابع ، FDTDو یا  TMMجهت انجام كليه محاسبات روش 

با  IL2و  IL1 یهاهیالموهومی –دی الکتریک  حقيقی

 گردیدند.  محاسبهبروگمن  مؤثر محيطاستفاده از  تئوری 

فصل مشتركی  یهاهیالبا توجه به اینکه مرتبه ضخامت 

بسيار كوچک و از مرتبه  چند ده نانومتر انتخاب گردیده 

در مقایسه با  FDTD یسازهيشباست، استفاده از روش 

در  رونیازا باشد. ترقيدق تواندیم TMMروش تئوری 

الیه پروسکایتی  یجزئجذب  یسازهيشب

(Ch3Nh3PbI3=MAPbI3 ) از تنها ، شدهدادهسلول توسعه

. این جذبی است كه در الیه گردیداستفاده  FDTDروش 

و به توليد اكسيتون  افتدیمسلول خورشيدی اتفاق  فعال

گرفتن بازده كوانتومی داخلی  با در نظر. گرددیممنجر 

جریانی  ندیفرآدر  توانندیمدرصد، تمام این اكسيتونها  100

 یجزئسلول خورشيدی وارد شوند. بنابراین این طيف جذبی 

نمایشی از بازده سلول خورشيدی نيز  می تواند  الیه فعال

 در نظر گرفته شود. 

 

ول خورشيدی سل MAPbI3الیه  یجزئطيف جذبی :  4شکل 

 IL1 یهاهیالمختلف  یهاضخامتبرای  ، شدهدادهتوسعه  پروسکایتی

سطح  یهاهیالضخامت صفر به معنی عدم در نظر گرفتن . IL2و 

 هانمونه یهمهدر  سلول خورشيدی . ضخامت كل باشدیممشتركی 

 .است شدهانتخاب nm 1450مقدار ثابت 

        آشکار  3در مقایسه با شکل  4كه از شکل  گونههمان

نزدیک به قسمت الیه فعال  یجزئجذب  گرددیم

بيشترین شدت طيف خورشيدی مربوط طيف ) ماوراءبنفش

 IL1ضخامت الیه  ريتأثتحت  شدت بهبه این ناحيه است( 

 از. دهدیمو كاهش شدیدی را نشان  رديگیمقرار  IL2و 

مهندسی سطح در ساخت سلول پروسکایتی مسطح  رو نیا

روش ساخت  كهینحوبه شودیماز اهميت زیادی برخوردار 

انتخاب گردد كه مرز تيزی در فصل  یاگونهبهباید تجربی 

دارای  هاهیال گرید عبارت بهمشترک دو الیه ایجاد گردد و یا 

 باشند. (Roughnessناهمواری ) كمترین

 گیرینتیجه -4

 MAPbI3/HTL یهاهیالدر سطح مشترک  ناهمواری ريتأث

بر عملکرد سلول خورشيدی پروسکایتی  MAPbI3/ETLو 

 یهیدوالبرای این منظور  و بررسی گردید.  یسازهيشب

تار متعارف سلول معرفی و به ساخ IL2و  IL1مفروض 

در  هیدوالناهمواری  واسطهبهگردیدند. پروسکایتی اضافه 

كامپوزیتی است كه از  ینوع بهفوق  یهاهیال درواقع ،مرز

است. برای تخمين تابع دی  شدهليتشکدو ماده مجاور آن 

موهومی( دو الیه مفروض از روش محيط -الکتریک )حقيقی

با استفاده از سلول بروگمن استفاده گردید. در ادامه  مؤثر

طيف جذبی ، FDTD پروسکایتی توسعه داده شده و روش

گردید. نتایج  یسازهيشبالیه فعال سلول خورشيدی  یجزئ

در ناحيه  مهم  ژهیو بهكه  دهندیم  نشان  یسازهيشب

نزدیک به ماورا بنفش تا نزدیک به انتهای طيف مریی، 

و  IL1 یهاهیالضخامت به  شدت بهالیه فعال  یجزئجذب 

IL2  وابسته است و با افزایش ضخامت الیه های مفروض، از

مهندسی سطح . بنابراین جذب كاسته می گرددميزان 

پروسکایتی مسطح باید بسيار  یهاسلولمشترک در ساخت 

  مورد توجه قرار گيرد.
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پرداخته شده است. لیزر مورد استفاده  Z-از روش جاروب خطی دو ماده آلی ارگانیک با استفادهبررسی خواص اپتیک خطی و غیردر این کار تجربی به  -چکیده 

𝑘𝑤  نانومتر و در شدت  532یک لیزر دیود پمپ پیوسته کار با طول موج  در این بررسی
𝑚2⁄77.4 خطی خطی و ضریب جذب غیرباشد. ضریب شکست غیرمی

گیاه براسیکا نسبت به گیاه زوفا دارای مقدار  𝛥𝑇𝑝−𝑣های روزنه بسته برای هر دو ماده مشاهده شد که دو ماده بدست آوردیم و با استفاده از نموداررا برای هر 

 .برای گیاه زوفا مشاهده نشد خطی چشمگیریچنین جذب غیرباشد همبیشتری می

 .، مواد آلی ارگانیکZ-بخطی، روش جارواپتیک خطی، اپتیک غیر -کلید واژه 

 

 

Linear and nonlinear optical properties investigation of two organic materials by 
using Z-scan technique 

Marzieh Salimi Ashkeso, Arezoo Salehzad, Samira Mehri, Ayub Tahmasebi, Akbar jafaridolama 

Atomic and Molecular Group, Department of Physics, Faculty of Science, Urmia University. 

Abstract- In this experimental work the properties of linear and nonlinear optical of two organic materials were investigated by 

using the Z-scan technique. The laser used in this study is a continuous diode pump at 532nm wavelength and at 77.4 kw/m2 

intensity. The nonlinear refractive index and absorption coefficient were obtained for both materials and by using the closed aperture 

curves ΔTp-v for Cruciferous plant is higher content than the Hyssopus officinalis L. Significant nonlinear absorption was not 

observed for the Hyssopus officinalis L. 

Keywords: Linear optic, Nonlinear optic, Z-scan technique, Organic materials. 

 

 

 

-خطی دو ماده آلی ارگانیک با استفاده از روش جاروببررسی خواص اپتیک خطی و غیر
Z  
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 مقدمه -1

ها در اپتیک، امروزه با توجه به تنوع مواد آلی و کاربرد آن

 .باشند... این مواد دارای اهمیت باالیی میفتونیک، پزشکی و 

پذیری باال، توان به انعطافهای این مواد میاز جمله ویژگی

. ]2و1[ها اشاره کرد دسترسی آسان و کم هزینه بودن آن

غیرجایگشتی در این مواد باعث ایجاد -πهای وجود الکترون

ر های بسیاری دشود که کاربردخطی باالیی میهای غیرپاسخ

. اولین ماده مورد استفاده در این کار تجربی ]3[صنعت دارند 

باشد یک ماده آلی طبیعی از خانواده گیاهان براسیکا می

 شامل انواع و بوده کلم به خانواده متعلق براسیکا سبزیجات

 خطر کاهش در گیاهان این مصرف باشند. آن می مختلف

 و عروقی قلبی هایبیماری مانند های حادبیماری به ابتالء

. ماده دوم انتخاب شده برای این ]6-4[مؤثرند  سرطان

 Hyssopus officinalis) آزمایش گیاه زوفا با نام علمی 

L.)از   و باشد که یک گیاه دارویی از تیره نعنایان استمی

آسم و بعنوان ضد اسپاسم و های خشک آن در درمان شاخه

سرطانی اثرات ضدچنین هم ]9-7[ دشوقارچ استفاده میضد

 این ماده نیز مشاهده شده است.

خطی این در این مقاله به بررسی خواص اپتیک خطی و غیر

 پرداخته شده است. Z-دو ماده با استفاده از روش جاروب

 آزمایش -2

برای بدست آوردن محلول هر دو ماده ابتدا دو گرم از  مواد:

و محلول  این مواد را با مقدار مناسبی از آب مقطر جوشانده

 UV-Visحاصل صاف شده است. از ترکیبات حاصل طیف 

 شود.مشاهده می 1گرفته شده است که در شکل

تکنیک جاروب: این روش یک روش ساده و حساس برای 

خطی مواد است. لیزر مورد استفاده گیری ضرایب غیراندازه

نانومتر  532در این یررسی یک لیزر پیوسته کار با طول موج 

شود و با منتشر می Zباشد. پرتو لیزر در راستای محور می

متر وارد سانتی 10برخورد به یک عدسی با فاصله کانونی 

ها شود. دو آشکارساز به منظور ثبت دادهخطی میمحیط غیر

تعبیه شده است، به طوری که آشکارساز اول شدت عبوری 

بدون وجود روزنه را ثبت کرده و ضریب شکست غیرخطی 

𝑛2 گیرد که با رسم نمودارهای مربوط به ضریب را اندازه می

دره داشته باشیم نشان دهنده  -شکست اگر ترتیب قله

باشد و ضریب شکست منفی و پدیده خود واکانونی می

آشکارساز دوم با قرارگیری در پشت یک روزنه، ضریب جذب 

 .]11و10[گیرد را اندازه می 𝛽غیرخطی 

 هانتایج و داده -3

های مواد آلی رنگزا، توانایی این مواد در جذب ویژگی یکی از

های پایه و باشد که این ویژگی به سطوح انرژی حالتنور می

برانگیخته بستگی دارد. با انتقال الکترون بین ترازهای مختلف 

 افتد.ها اتفاق میانرژی این جذب

-UVجذبی خطی هر دو ماده بوسیله دستگاه طیف سنجی 

Vis  گیری شده و در شکل زیر آورده شده است:اندازه 

 

 : طیف جذب خطی سبزی براسیکا1کل ش

 : طیف جذب خطی گیاه زوفا2شکل 

 

با بررسی نمودارهای جذب خطی برای هر دو نمونه مشاهده 
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-شود که سبزی براسیکا و گیاه زوفا به ترتیب در طول موجمی

در  باشند و سپسنانومتر دارای یک قله می 408و  542های 

افتد و در ادامه هر دو نمونه یک افت به نسبت شدید اتفاق می

کنند و با این روند کاهشی به مقدارهای نسبتاً ثابتی میل می

 استفاده از رابطه زیر:

𝛼 = −
1

𝐿
𝑙𝑛𝑇 (1)  

𝐿 که در آن = 1𝑐𝑚 ضخامت سل آزمایشگاهی و𝑇  میزان

توان دهد ضریب جذب خطی را میعبور نور را نشان می

 بدست آورد.

های مربوط به نمودار آشکارساز دو هر هایداده از استفاده با
شدت ضریب شکست غیرخطی برای این دو ماده در 

𝑘𝑤 𝑚2⁄ 77.4 اند( نشان داده شده4،3های )در شکل: 

 

 برای سبزی براسیکا Z-: منحنی روزنه بسته جاروب3شکل

 

 برای گیاه زوفا Z-: منحنی روزنه بسته جاروب4شکل 

خطی از رابطه و بدین ترتیب برای محاسبه ضریب شکست غیر

 کنیم:زیر استفاده می

𝑛2 =
∆𝑇𝑝−𝑣

0.406(1−𝑆)0.25𝐾𝐼0𝐿𝑒𝑓𝑓
 (2)  

𝐿𝑒𝑓𝑓 که در آن =
1−𝑒−𝛼𝐿

𝛼
Lو ضخامت موثر نمونه است  =

6.89mm  باشد،می ∆𝑇𝑝−𝑣  اختالف گذردهی نرمالیزه شده
𝐾، عبوری =

2𝜋

𝜆
 شدت پرتو لیزر درکانون است 𝐼0  بردار موج، 

𝑆 و = 1 − exp (
−2𝑟𝑎

2

𝜔𝑎
2 باشد که در آنگذار خطی روزنه می  (

 𝑟𝑎  شعاع روزنه وωa  .شعاع پرتو روزنه است 

روزنه بسته و به  Z-با بررسی نمودارهای سیستم جاروب

شود که هر دو واسطه پاسخ غیرخطی هر دو ماده مشاهده می

باشند که نمونه دارای ضریب شکست غیر خطی منفی می

 نشان دهنده پدیده خود واکانونی است.

برای خطی که فقط حال برای محاسبه ضریب جذب غیر

( از رابطه زیر 5شکل )سبزی براسیکا مشاهده شده است 

 کنیم:استفاده می

∆𝑇(𝑍) = 1 −
𝛽𝐼0𝐿𝑒𝑓𝑓

2√2(1+𝑋2)
   (3)  

 

 

 برای سبزی براسیکا Z-: منحنی روزنه باز جاروب5شکل 

 

-وجود یک کمینه در نمودارهای حاصله برای سیستم جاروب

Z دهد که در محیط جذب روزنه باز سبزی براسیکا نشان می

𝛽ضریب جذب غیرخطی منفی ) وافتد دوفوتونی اتفاق می <

روزنه بسته  Z-های سیستم جاروبتقارن منحنی. ( است0
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دهد که جذب در محیط اتفاق مربوط به گیاه زوفا نشان می

  افتد.مین

نتایج بدست آمده برای این دو ماده در جدول زیر آورده 

  شده است:

 ها: نتایج به دست آمده برای نمونه1جدول 

𝛼(𝑐𝑚−1) 𝑛2 = (𝑐𝑚2

𝑊⁄ ) 𝛽(𝑐𝑚
𝑊⁄ )  

0.69 0.49 × 10−11 1.6 ×  براسیکا 10−4

1.27 2.7 ×  زوفا - 10−11

 

 گیرینتیجه -4

دراین کار تجربی به بررسی خواص غیرخطی مرتبه سوم دو 

 ماده آلی ارگانیک از دو خانواده مختلف با استفاده از روش

های روزنه پرداخته شده است. با توجه به نمودار -Zجاروب

یابیم که عالمت درمیدره  -بسته برای هردو ماده و ترتیب قله

ضریب شکست منفی است که نشان دهنده پدیده خود 

خطی برای هر دو ماده باشد. ضریب شکست غیرواکانونی می

باشد و با بررسی نمودارها برای هر می𝑚2/𝑤 11−10 از مرتبه 

بیشتر از  ای گیاه زوفابر 𝑇𝑝−𝑣∆ شود کهدو ماده مشاهده می

. با بررسی اطالعات مربوط به روزنه   باز استسبزی براسیکا 

خطی چشمگیری مشاهده نشد و برای گیاه زوفا جذب غیر

 باشد.می   4𝑚/𝑤−10برای سبزی براسیکا این مقدار از مرتبه

از این مواد به دلیل خاصیت غیرخطی )تغییر ضریب شکست 

های نوری توان در سوئیچدر اثر اعمال میدان نوری( می

کرد که کاربردهای زیادی از جمله در علم فوتونیک  استفاده

چنین استفاده از این مواد در ها دارد، همبرای انتقال داده

 باشدهای مهم این مواد میصنعت پزشکی یکی دیگر از کاربرد

]12[. 
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شوند که در آن از یک لیزر دیود بررسی می Z-ماده آلی ارگانیک با استفاده از روش تک پرتوی حساس جاروبدر این مقاله خواص نوری غیرخطی دو  -چکیده

دره  در هر دو ماده بیانگر ضریب شکست -دهد ترتیب قلهنانومتر در یک شدت استفاده شده است.  تحلیل نمودارها نشان می 532پمپ پیوسته کار با طول موج 

دهد که زعفران دارای غیرخطیت های بدست آمده برای نمونه ها نشان میظهور اثر خودواکانونی داللت دارد همچنین بررسی نمودار غیرخطی منفی است که بر

 بهتری نسبت به چای ترش است و همچنین آستانه جذب دوفوتونی باالتری دارد.

 .، مواد آلی ارگانیکZ-بخطی، روش جارواپتیک خطی، اپتیک غیر -کلید واژه 

 

 

Investigating non-linear optical properties of organic materials by using Z-

scan technique 

Arezoo Salehzad, Marzieh Salimiashkeso, Ayub Tahmasebi, Samira Mehri Akbar jafaridolama 

Atomic and Molecular Group, Department of Physics, Faculty of Science, Urmia University. 

Abstract- This experimental work is about the non-linear optical properties of two organic materials based on Z-scan method. The 

laser that used in this experimental method is a continuous wave diode pump laser at 532 nm wavelength and experiments were 

performed at one intensity. The depicted curves and the peak-valley arrangements show the non-linear refractive index for both 

matter is negative which indicates the self-defocusing effect. The analysis of the depicted curves for both materials shows that the 

sample of saffron has a better non-linearity than the sample of Hibiscus Sabdariffa and also has higher two-photon absorption 

threshold.  

Keywords: Linear optic, Nonlinear optic, Z-scan technique, Organic materials. 

  Z-بررسی خواص نوری غیرخطی موادآلی ارگانیک با استفاده از روش جاروب
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 مقدمه -1

به سبب تنوع و رنگ  یکه مواد آل دهدینشان م شاتیآزما

از خود  یمرئ هیدر ناح یخوب یکه دارند جذب خط یخاص

 یالکترون فعال مواد آل انیکنش م. با برهم]1[ دهندینشان م

 یرخطیغ ینور یهامواد پاسخ نیا ،ینور یکیالکتر دانیو م

 ،یژگیو نیکه هم ]2[ دهندیاز خود نشان م یریچشمگ

 ،یمختلف پزشک یهانهیدر زم هااستفاده از آن بسب

 .]2و1[ و... شده است کیفوتون ک،یالکترون

هستند که به  کیارگان یترش دو نوع ماده آل یو چا زعفران

از  یخوب اریبس یکه دارند خواص ضد سرطان یباتیسبب ترک

اندازه  یبرا یمختلف یهاروش .]4و3[ دهندیخود نشان م

 نیمواد وجود دارند که در ا یرخطیغ ینور بیضرا یریگ

با استفاده از روش  بیضرا نیمقاله هدف بدست آوردن ا

 است. Z-جاروب

 آزمایشمواد و روش انجام  -2

 اهیگ نی. ا]5[ استمالواسه  یترش از خانواده یمواد: چا

. زعفران متعلق به ]4[باشد دارای خاصیت ضد سرطانی می

است که  ییایمیماده ش 150 یو حاو ]6[ بوده انیگونه زنبق

-سلول ]7[ت اس دیکاروتنوئ ین که نوعکروسی هاآن انیاز م

 گریاز د ]3[ دهدیقرار م ریرا تحت تاث یسرطان های

اشاره  آراییبه صنعت رنگ و هنر کتاب توانیآن م یکاربردها

 .]8[ کرد

 یس سی 10 در را هاگرم از آن1مواد  نیمحلول ا هیته یبرا

بر  قهیدق 5و سپس به مدت  ختهیشده ر دهیآب مقطر جوش

. محلول بدست آمده را صاف نموده و مدهییقرار م تریه یرو

و  میزرییمتر م یلیم 6.89درون سلول موردنظر با ضخامت 

 .مدهییقرار م  Z-جاروب ستمیماده را در س یسلول حاو

 یروش تک پرتو کی( 1)شکل  Z-: روش جاروبروش

 یریگاندازه یبرا ییبها خیبار توسط ش نیحساس است که اول

 زری. ل]9[ دیگرد ارائه یرخطیشکست غ بیجذب و ضر بیضر

کار  وستهیپ ودپمپید زریل کی،  یبررس نیمورد استفاده در ا

 . باشدینانومتر م 532با طول موج 

 

 Z-ای از سیستم جاروبطرح ساده :1 شکل

شده  هیثبت داده ها تعبشکارساز جهت آدو  ستمیس نیا در

را  یرخطیشکست غ بیآشکارساز اول ، ضر کهیبه طوراست 

در حضور  یعبور یشکارساز دوم، شدت نورآ و گیردمیاندازه 

گیری اندازهرا  یرخطیجذب غ بیروزنه را ثبت کرده و ضر

ی مربوط به روزنه بسته دره در نمودارها -قله بیترت کند.می

 دهیو وقوع پد نفیم یرخطیشکست غ بیضردهنده نشان

 .]10[ دباشیم ینکانوواخود

 هانتایج و داده -3

مواد آلی رنگزا توانایی بسیار باالیی در جذب نور در محدوده 

ئی( را دارا هستند. این طیف نانومتر )ناحیه مر 400-800

از نوارهای جذبی بسیاری است که باهم، همپوشانی  لمتشک

دارند که به دلیل انتقاالت الکترونی مابین ترازهای مختلف 

 گیرد.انرژی صورت می

-نمونه یجذب خط فیط ،دستگاه اسپکتروفتومتربا استفاده از

 (.3و  2) شکل به صورت زیر بدست آمد  ها

 

 

 طیف جذب خطی چای ترش :2شکل 
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 طیف جذب خطی زعفران :3شکل 

شود که در محدوده طول ( مشخص می2با توجه به شکل)

نانومتر با افزایش طول موج، میزان جذب  400-500موج 

خطی افزایش یافته و در ادامه یک افت نسبتا شدیدی را شاهد 

های باالتر به طور هستیم که با افزایش طول موج در محدوده

( 3میگیرد. با بررسی شکل )تقریبی مقدار ثابتی به خود 

ترین نانومتر این ماده بیش 400شود در طول موج مشاهده می

یک کاهش تدریجی در  پسمیزان جذب خطی را دارد 

و در ادامه شود نانومتر دیده می 400-500موج محدوده طول

گیرد. به یک افت شدید در نهایت مقدار ثابتی به خود می

 رابطه: ار جذب خطی با استفاده ازمقد

    )1( 

نانومتر برای چای ترش و زعفران به ترتیب  532در طول موج 

میباشد  و  برابر با 

میزان عبور نور رانشان  Tضخامت سلول و  L که در این رابطه،

 دهد.می

روزنه بسته، ضریب شکست  Z-با استفاده از روش جاروب

ها بدست آمد که نمودارهای مربوطه در شدت  غیرخطی نمونه

 اند.( نشان داده شده4کیلووات بر مترمربع در شکل)0.75

برای محاسبه ضریب شکست غیرخطی از روابط زیر استفاده 

 شده است:

𝑛2 =
∆𝑇𝑝−𝑣

0.406(1−𝑆)0.25𝐾𝐼0𝐿𝑒𝑓𝑓
 (2)  

 

 
 

 

با  زعفران (b)و  چای ترش (a) روزنه بسته -Zمنحنی جاروب :4شکل

 2kw/m 75.0شدت 

 

Lو ضخامت موثر نمونه است  که در آن =

6.89mm  باشد،می ∆𝑇𝑝−𝑣  اختالف گذردهی نرمالیزه شده
 شدت پرتو لیزر درکانون است  𝐼0بردار موج،  ، عبوری

باشد که در آنگذار خطی روزنه می  و 

 𝑟𝑎  شعاع پرتو روزنه است.  شعاع روزنه و 

شود برای هر مشاهده می (4)همانطور که از نمودارهای شکل 

-خطی منفی )بنابر ترتیب قلهدو نمونه، ضریب شکست غیر

آید که این واکنش به دلیل پاسخ غیرخطی دره( بدست می

 محیط مادی است. 

چنین برای بدست آوردن ضریب جذب غیرخطی از روش هم

بهنجار های گذار شود. منحنیروزنه باز استفاده می Z-جاروب

کیلووات بر مترمربع بدست 0.75شده برای نمونه در شدت 

 ( نشان داده شده اند:5در شکل )
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چای ترش با  (b)زعفران و   (a)روزنه باز -Zجاروبمنحنی . 4شکل

 2kw/m 75.0شدت 

 Z-با تحلیل نمودارهای بدست آمده برای سیستم جاروب

شود که روزنه باز برای هر دو ماده یک کمینه مشاهده می

که  (نشان دهنده ضریب جذب غیرخطی منفی بوده )

 باشد. بیانگر وقوع جذب دو فوتونی در محیط می

ها با استفاده از معادالت مذکور، ضرایب نوری غیرخطی نمونه

 اند:آورده شده 1در جدول

 2kw/m 75.0ها در شدت . ضرایب نوری غیرخطی نمونه1جدول

 

 گیرینتیجه -4

 یخط یبه مطالعه خواص نور ،یبررس نیبه طور خالصه در ا

ترش پرداخته شد. خواص  یچا ی زعفران ورخطیو غ

از روش  با استفاده 2kw/m 0.75 در شدت هانمونه یرخطیغ

طول موج  درکار  وستهیپ ودپمپید زریلو یک  z-جاروب

 قرار گرفتند که مشاهده شد یمورد بررس نانومتر 532

∆𝑇𝑝−𝑣  نیو همچنبرای زعفران بشتر از چای ترش است 

روزنه   Z-جاروب یحاصله برا یدره در نمودارها-قله بیترت

و  باشدیم یمنف یرخطیشکست غ بیدهنده ضرنشان بسته

-با مقایسه نتایج بدست در .دهدیرخ م یخودواکانون دهیپد

یابیم که زعفران نسبت به چای ترش غیرخطیت بهتری می

چنین دارای آستانه جذب و همدهد میاز خود نشان 

عدم تقارن  دوفوتونی باالتری نسبت به چای ترش است.

روزنه بسته نشان  Z-نمودارهای مربوط به سیستم جاروب

 دهد که در محیط جذب صورت گرفته است. می
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 وتودینامیک درمانی، میدان مغناطیسی، لیزر.ف :د واژهلیک

 

Treatment of brain tumor by combination of methods of photodynamic 

theraphy and magnetic therapy 

Mohammad Amin Keyvan, Fatemeh Rezaei, Yeganeh Aghamohammadi Bonab, Forough 

Sheykh, Shadi Tashakori. 

 

 

های فوتودینامیک درمانی و مغناطیس ترکیب روش درمان عارضه تومور مغزی با

 درمانی 

 ، فروغ شیخ، شادی تشکریبناب محمدامین کیوان، فاطمه رضائی، یگانه آقامحمدی

 .یطوس نیالد ریدانشگاه خواجه نص ک،یزیف دانشکده ،یعتیتهران، شر

 نیدر ا .پردازدیم درمانی سیطو مغنا درمانی کینامیفوتودهای روش بیترک لهیوسه ب یمقاله به مطالعه درمان تومور مغز نیا -چکیده 

کر است که . الزم به ذشودیم تولید 2O1 منفرد ژنیآن اکس ی جهیکه در نت شوندیفعال م زریحساس به نور توسط پرتو ل یروش، داروها

 یرماند زریل ندیرآفدر  یسیمغناط دانیمقاله اثر افزودن م نیوه، در ا. بعالباشدمی یسرطان یهابرنده سلول نی، عامل از بمنفرد ژنیاکس

 نژیاکس شتریت بیحالل منجر به دهی لیزر،اعمال میدان مغناطیسی به همراه تابشدهد که نتایج نشان میقرار گرفته است.  یمورد بررس

 عیرفه و سرروش موثر، مقرون به ص کیروش،  نیکه ا گویای این مطلب است یاضیر یسازهیشبهمچنین، نتایج . شودمی در خون انسان

 باشد.می درمانی نامکیفوتودبهبود عملکرد  یبرا

Tehran, Shariati, Khaje Nasir Toosi University of Technology, Physics Faculty. 

Abstract- This paper studies on brain tumor treatment through the combination of Photodynamic Therapy and magnetic field 

therapy. In this method, the photosensitizers are activated by exposing to the laser beam, which as a consequence, the singlet 

oxygen (1O2) is  generated. It should be mentioned that singlet oxygen is a factor in the killing of the cancerous cells. 

Furthermore, in this paper the influences of the addition of a magnetic field are investigated in the process of laser therapy. 

The results show that the effect of magnetic field with laser irradiation lead to dissolving of more oxygen in human blood. 

Furthermore, the results of mathematical simulation illustrated that this method is this method is an effective, low-cost, and 

fast approach in improvement of influence of PDT therapy. 

Keywords: Photodynamic therapy, magnetic field, laser. 
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 مقدمه -1

های بدخیم موجود وسیله سلول اغلب تومورهای مغزی به

د که این بیماری بسیار مهلک بوده نآیوجود می در مغز به

ها از کند . این سلولهای عصبی را ویران میو سلول

باشند . های خود بزرگ شونده و چندتایی میدسته سلول

ز جمله جراحی، های گوناگونی ابرای درمان سرطان، روش

درمانی، پرتودرمانی و فوتودینامیک درمانی وجود شیمی

-فوتودینامیک درمانی یک روش موثر درمان با بهره دارد.

های سرطانی از جمله بیماری بهبود گیری از لیزر در

در  یدرمان به شیوه فوتودینامیک باشد.سرطان مغز می

عوارض به دلیل  مقایسه با شیمی درمانی و پرتودرمانی،

این الزم به ذکر است که . باشدمیتر گزیده جانبی کمتر،

جهت درمان تومورهای سال است که  30 روش تقریباً

مورد استفاده قرار گرفته است و نیز تحت مغزی 

 .[1]باشد میهای بالینی دقیق پژوهش

در به دلیل نقش موثر اکسیژن در فوتودینامیک درمانی، 

در حضور در بافت مغز این مقاله، میزان پخش اکسیژن 

شده  محاسبهمیدان مغناطیسی بر مبنای مدل کراگ 

همچنین، از داروی حساس به نور  .[2]است 

جهت درمان استفاده شده  (ALA)آمینولِوالینیک اسید 

 است.

 مبانی نظری-2

گیری از تکنیک بطور کلی دو نوع روش در بهره

. در نوع اول، فعل و [3] فوتودینامیک درمانی وجود دارد

های یونی، تولید اکسیژن منفرد انفعال نور و رادیکال

)2O1( ع دوم، که به علت اثر بخشی در نو .[4]کند می

بیشتر نسبت به نوع اول در این مقاله مورد استفاده قرار 

گرفته است، داروهای حساس به نور توسط پرتو لیزر در 

سپس،  .[5]شوند موج مشخصی برانگیخته میطول

 2O1در مغز به اکسیژن منفرد  )2O3 (اکسیژن حالت پایه

. الزم به ذکر است که در اینجا، [4]شود برانگیخته می

2O1
باشد. های سرطانی میعامل از بین برنده سلول 

های فعال مولکول اکسیژن اکسیژن منفرد یکی از حالت

های آخرین ا تغییر اسپین یکی از الکترونباشد که بمی

آید. عوامل زیادی از جمله داروی وجود میتراز اکسیژن به

موج پرتو لیزر و غلظت استفاده شده، شدت نور، طول

اکسیژن موجود، تعیین کننده میزان کارایی اکسیژن 

 .[6]باشند منفرد می

منظور انتخاب داروی حساس به نور مناسب، چند عامل به

( دارو نباید دارای سمیت باشد. 1باید در نظر گرفته شود: 

( 3( باید قابلیت ارسال راحت به تومور را داشته باشد. 2

( در آب محلول 4بتواند توسط پرتو لیزر برانگیخته شود. 

( در 6( مقرون به صرفه بوده  و همچنین، 5باشد. 

ترس باشد. برخی از داروهای حساس به نور کارآمد دس

ALA  (5- aminolevulinic acid ،)عبارت اند از: 

 . Metvixia [6 ,7]فوتوفرینها، پورفرینها، و 

های اکسیژن محدود به از مولکول %98در شرایط عادی 

از اکسیژن در خون  %2باشند و تنها حدود هموگلوبین می

که تنها اکسیژن حل حل شده است. این در حالی است 

باشد شده در خون قابلیت پخش در بافت مغز را دارا می

طور کلی، نسبت بین اکسیژن مقید و اکسیژن حل . به[8]

بیان  (ODC)شده توسط منحنی انحالل اکسیژن 

طبق قانون هنری به میزان دی اکسید  ODCشود. می

. [9]خون و دما بستگی دارد  PHکربن موجود در خون، 

تواند میدان مغناطیسی می [10]همچنین، طبق مرجع 

حاللیت اکسیژن را در آب افزایش دهد. لذا، در این مقاله 

اثر میدان مغناطیسی بر میزان انحالل اکسیژن در خون 

 مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 

 ریاضیتئوری و معادالت  2-1

توان معادله منظور بررسی میزان اکسیژن حل شده، میبه

  : [11]صورت زیر تعریف کردبه را پیوستگی

(1                   )           .
2 ( )

C
D C A r

t


  

 

تابعی  A(r)غلظت موضعی اکسیژن است.  Cکه در آن، 

و اثر بیانگر ترخ مصرف متابولیک ه به شعاع است که وابست

 :[5] که عبارت است از باشدمیلیزر بر میزان اکسیژن 

(2 )

3
2

1 1
( ) ( ).( )

1 1
t a

d p
A O

oa ot

A r S I
k k

C C
k k

 

 

 

 تعریف شده [11] در مرجع علت تعددبهپارامترهای تابع 

نرخ مصرف متابولیکی اکسیژن توسط  که در آن  ستا
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قرار دارد، که  aI( در پارامتر0بافت است. نرخ اثر لیزر)

 :[11]توان به صورت زیر تعریف کرداین پارامتر را می

(3                        )02.303 10 Cx

a

a

C
I

hcN

   

 

رابطه غلظت اکسیژن حل شده
2

dO
C  در خون و فشار

توان توسط قانون هنری اکسیژن موجود در خون را می

 صورت زیر نوشت: به

(4         )                              2 22

.d O OO
C a P

 

در رابطه فوق، 
2Oa  اکسیژن در خون ضریب حل شدگی

 است و مقدار آن برابر است با:

(5 )

2 2 20.0031 / /Oa mLO mmHgO dLBlood 

با افزودن میدان مغناطیسی متغیر به شرایط آزمایش، 

)جمله )H بهکه نمایانگر تغییر غلظت ایجاد شده-

به معادله پیوستگی  است واسطه تاثیر میدان مغناطیسی

 .شوداضافه می

این مطالعه از میدان مغناطیسی متغیر استفاده شده در 

بر میزان انحالل میدان مغناطیسی  عملکرداست. نحوه 

اکسیژن در اکسیژن و بافت در رابطه زیر بر حسب شدت 

 :مغناطیسی نشان داده شده است

(6                )            
2

4 ( )O solB nH     

(7                       )                     
8

HdB
U

n
  

( مشتق گرفته 6(، از رابطه )7برای دستیابی به رابطه )

و  ضریب شکست n( ،7. همچنین در رابطه )ده استش

solمیزان اکسیژن حل شده در بافت و
2O  میزان

 طبق قانون آووگادروباشند. یاکسیژن حل شده در خون م

-صورت زیر میبه  Tو دما Vو حجم P رابطه مابین فشار 

 :باشد

(8                               )            PV nRT 

عبارت زیر  (8) رابطه مشتق زمانی در طرفین اعمالبا 

 :شودحاصل می

(9                        )               
P T

V nR
t t

 


 
 

 و برای رابطه بین میدان مغناطیسی متغیر و دما داریم:

(10      )             2

2 ( )

4

O solH TT

t Q

  



 

 رسیم به: در قانون آووگادرو، می فوق با جاگذاری روابط

(11 )
2

2( ) ( )O sol

T
H nR H T

t
  

 
   

 
 

2
( )2O sol

H
nRT H

t
 


 


 

)مشتق دما نسبت به  ا که تغییرات دمایی نداریماز آنج

-صورت زیر ساده می( به11زمان صفر است( و معادله )

 :شود

(12 ) 
2

2

1
( ) 2 ( )O sol

O

nRT H
H H

a V t
  


 


        

حجم  Vمیدان مغناطیسی متغیر، Hکه در آن 

میزان اکسیژن  دمای بدن است. Tثابت گازها، و Rرگ،

برابر solبافتحل شده در 

5با 3 3

22.9 10 /cm O cm Blood mmHg  می-

و میزان اکسیژن موجود در خون باشد 
2O برابر با 

5 3 3

2167.58 10 /cm O cm Blood mmHg  

( میزان تغییر غلظت اکسیژن را به 12معادله ) .باشدمی

دهد. این رابطه واسطه حضور میدان مغناطیسی نشان می

شود تا میزان عملکرد درمان ( افزوده می1به معادله )

PDT .با افزودن میدان مغناطیسی مشخص شود 

 نتایج و بحث 2-2

شماتیکی از مدل کراگ که نمایانگر نحوه گسترش 

 ( نشان داده شده است.1است در شکل )اکسیژن در بافت 

 
 : نمایی از مدل کراگ جهت نمایش نحوه توزیع اکسیژن.1شکل 
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(، تحوالت غلظت اکسیژن با و بدون 1با حل معادله )

درنظر گرفتن مصرف متابولیک و در غیاب میدان 

 ( نشان داده شده است.2مغناطیسی در شکل )

  
صورت تابعی از به ف متابولیک: غلظت اکسیژن با و بدون مصر2شکل 

 باشد. نقطه شروع مکان، شعاع مویرگ تا شعاع نهایی بافت می .فاصله

 

شود با مصرف متابولیک، از میزان همانطور که مالحظه می

مچنین، عملکرد تابش همزمان هگردد. اکسیژن کاسته می

مغناطیسی بر میزان غلظت اکسیژن مورد لیزر و میدان 

مورد بررسی قرار  3در شکل  PDTنیاز برای درمان 

 گرفته است.

 
. تاثیر تابش همزمان لیزر و میدان مغناطیسی بر غلظت 3شکل 

 اکسیژن.

اعمال میدان  ،شودهمانطور که در شکل فوق مالحظه می

عبارتی منجر به افزایش غلظت اکسیژن شده است. به

 ژنیغلظت اکس یعمق نفوذ و حت شیباعث افزا دانیم

لذا، غلظت اکسیژن منفرد نیز  شده است.در بافت  گانهسه

دنبال آن افزایش یافته که این عمل منجر به موثرتر به

در نهایت نیز  شود.بافت سرطانی می بیعمل تخرشدن 

ای بین اعمال میدان و لیزر و پخش نرمال اکسیژن مقایسه

ارائه گردیده  4در بافت در شکل ی لیزر بدون میدان و ب

 است.

 
 .ژنیو پخش نرمال اکس زریو ل دانیاعمال م نیب ایسهیمقا: 4شکل 

 

گردد از بین سه مالحظه می 4همانطور که در شکل 

وضعیت موجود تابش همزمان میدان و لیزر میزان 

اکسیژن را افزایش داده و این امر کمک به پروسه درمان 

 نموده است.

 گیرینتیجه -3
اثر تابش همزمان لیزر و میدان مغناطیسی بر مقاله، دراین 

بررسی شده است. نتایج  PDTعملکرد درمان مبتنی بر 

میزان  توانداند که میدان مغناطیسی مینشان داده

 اکسیژن مورد نیاز برای درمان را افزایش دهد.
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و ضریب  مایعات ارائه شده است ضریب پخش گرماییگیری سنجی ماره برای اندازهروش جدیدی مبتنی بر تکنیک انحراف مقالهدر این 

مخزن پخش حاوی محلول یکنواخت آب و شکر در سیستم  بدین منظورشده است. گیری اندازهآب  درصد ساکارز در ۱۰محلول  سره

خاطر شود. بهنگه داشته می 𝑇1و  𝑇0 ی متفاوتهایک سیستم خنک کننده آبی در دما توسط آنگیرد و دو انتهای سنج ماره قرار میانحراف

با گذشت زمان در  .شوددیگر میشود و موجب شارش جرم از یک سمت به سمت ایجاد میدر سیستم گرادیان دمای خطی  ،اختالف دما

در نهایت این دو پدیده به حالت تعادل  .گرددمی آن نیز باعث شارش ماده در جهت عکسشود که ایجاد مینیز محیط گرادیان غلظت 

جابجایی  اعثب د ورواز بین می و سپس گرادیان غلظت با قطع کردن اختالف دما ابتدا گرادیان دما. شارش خالص جرم صفر شود تا رسندمی

 شود. ضریب سره محاسبه می سپسفریزهای ماره گرادیان ضریب شکست و  انحرافاز روی میزان  .دشومیفریزهای ماره 

 گرادیان دما  –ضریب سره  –ماره  یانحراف سنج -کليد واژه

 

 

Measuring the soret coefficient of liquids using moiré deflectometry  

Ahad Saber1, Samira Rezaei1, Sahar Golmohamadi1 

Department of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 56199-11367, Iran.  

A new method is introduced to measure the thermal diffusion coefficient, based on moiré deflectometry. The soret coefficient 

of sucrose-water solution of 10% is measured. A cell containing the homogeneous solution of sucrose and water solution is 

placed in a moiré deflectometry system. Using a water cooling system, the two end of the cell is held on different temperatures 

𝑇0 and 𝑇1. This causes a linear temperature gradient inside the solution and a mass transfer occurred from one side to other 

side. A concentration gradient is also occurred over time, which causes mass transfer in opposite direction. Finally these two 

phenomena reach to equilibrium and the net mass transfer gets zero. By cutting off the temperature difference, first, the 

temperature gradient, and then the concentration gradient, disappears, and causes the displacement of moiré fringes. The moiré 

fringes deflections are used to measure the refractive index gradient inside the cell and then the soret coefficient is derived.  

Keywords: Moiré deflectometry, Soret coefficient, Temperature gradient.  

 

   سنجی مارهبا استفاده از انحراف مایعات در گیری ضریب سرهاندازه

 1محمدی، سحر گل1، سميرا رضایی1احد صابر 

   ۵۶1۹۹-113۶7، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، کد پستی دانشکده علوم -1
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 مقدمه -۱

دارای ناهمگنی دمایی باشد، حرکت مولکولی  یاگر محيط

معروف  گویند که به اثر سرهمیناشی از آن را پخش گرمایی 

در  این اثر توسط دانشمند سوئيسی چارلز سره[. 1] است

سره مشاهده کرد که  [. 2ت ]کشف شده اس 1۸7۹سال 

 ای حاوی محلول یکنواختی از نمک دروقتی دو انتهای لوله

شود، غلظت نمک در انتهای دماهای مختلفی نگه داشته می

شود. بنابراین تر میسردتر بيشتر از غلظت آن در انتهای گرم

او نتيجه گرفت که به خاطر گرادیان دما نمک شارش 

یابد و در حالت تعادل باعث ایجاد گرادیان غلظت در می

 ياتش مطالعه وشود. سره این پدیده را با جزئمحلول می

  [. 3]فرمولبندی کرد 

 انی در مطالعه استخرهای خورشيدیاثر سره اهميت فراو

بواسطه وجود [ ۵] هاو ساختار ميکرونی اقيانوس[ 4]

ها، محلول نمک و گرادیان دما در آنها، جریان همرفت ستاره

 وکربن جهت استخراج بهينه نفت خاممخازن طبيعی هيدر

انتقال جرم از های بيولوژیکی به خاطر و سيستم [۶]

 دارد. [ 7]غشاهای سلولی در اثر گرادیان دمایی 

های مطاله اثر سره شامل مطالعات آن به همراه روش

های اپتيکی به . روش[۸]همرفتی و بدون همرفتی است 

واقعی و قابل -هایی دقيق، غيرمخرب، زماندليل اینکه روش

اعتماد هستند، پتانسيل فراوانی برای مطالعه پخش گرمایی 

گيری دارند. تاکنون از روش انحراف باریکه ليزر برای اندازه

 [.۹]ضریب سره استفاده شده است 

بکار برده اثر سره  برای مطالعهروش جدیدی  مقالهدر این 

. این است سنجی مارهانحراف روش که مبتنی بر شودمی

های گيریهای قدرتمند برای اندازهیکی از روش روش

های بسيار کوچک نور را اپتيکی است و قادر است انحراف

گيری کند. مزیت انحراف سنجی ماره نسبت به اندازه

های اپتيکی دیگر، سادگی بکارگيری آن، کم هزینه روش

های خارجی است. دن و حساسيت پایين نسبت به لرزشبو

گيری سنجی ماره تاکنون کاربردهای زیادی در اندازهانحراف

 های شفاف داشته است. از آنخواص فيزیکی و نوری محيط

مطالعه گرادیان ، [10] گيری ضریب پخش مایعاتدر اندازه

و مطالعه  های پاشنده، مطالعه محيطا و مایعاتدما در هو

 . [11] و رویه نگاری استفاده شده استاجسام فازی 

 ماره  سنجیانحرافتکنیک  -۲

گيری انحراف نور در عبور یا بازتاب از اجسام فازی به اندازه

شود. سنجی ماره ناميده میکمک فریزهای ماره، انحراف

 سنج شامل دو توری است که در فاصلهچيدمان یک انحراف

𝑧  هم زاویه ه شان نسبت باند و خطوطگرفتهاز همدیگر قرار

نهی تصویر برهم که ازفریزهای ماره  گام. دارد 𝛼کوچک 

شود، برابر تشکيل میتوری اول روی توری دوم و توری دوم 

  است با:

(1                     )                 𝑑𝑚 =
𝑑

𝛼
   

به  فرودیاگر پرتو نور ها است. گام هر یک از توری 𝑑که  

روی توری  آنتصویر  ،منحرف شود 𝜃به اندازه توری اول 

واهد شد و باعث جابجایی جابجا خ 𝑧𝜃دوم به اندازه 

  خواهد شد:  ℎفریزهای ماره به اندازه 

(2 )                                    ℎ =
𝑧𝜃

𝛼
    

های غيریکنواخت با استفاده از معادله مسير نور در محيط

دیان ضریب محيطی با گرا نور از اگر نشان داد کهتوان می

𝑑𝑛(𝑥) کستش

𝑑𝑥
آنگاه راستای انتشار اوليه نور به  عبور کند، 

 [. 12منحرف خواهد شد ] 𝜃(𝑥)مقدار 

(3                           )𝜃(𝑥) =
𝐿

𝑛0

𝑑𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
  

ضریب شکست  𝑛0طول محيط در راستای انتشار نو و  𝐿که 

اگر این باریکه نور از محيط در محل فرود نور است. 

باعث جابجایی فریزهای آنگاه سنج ماره عبور کند، انحراف

 ماره به اندازه 

(4    )                         ℎ(𝑥) =
𝐿𝑧

𝑛0𝛼

𝑑𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
   

توان مقدار گرادیان ضریب به عبارت دیگر میخواهد شد. 

 شکست را از ميزان انحراف فریزهای ماره حساب کرد: 

(۵    )                          𝑑𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
=

𝑛0𝑑

𝐿𝑧𝑑𝑚
ℎ(𝑥) 

 گرمایی  پخش -۳

صورت گيرد، آنگاه شارش جرم  𝑥در راستای فقط اگر پخش 

  :[۸] به صورت زیر خواهد بود 𝑥در جهت 

(۶       )𝐽𝑥 = −𝜌𝐷
∂c

∂x
− 𝜌𝐷𝑇𝐶0(1 − 𝐶0)

𝜕𝑇

𝜕𝑥
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ضریب 𝐷𝑇  ضریب پخش ماده مرجع و 𝐷غلظت،  𝐶که 

صفر   𝐽𝑥هددر حالت پایا شارش مای است. پخش گرمای

خواهد بود و در نتيجه بين گرادیان دما و گرادیان غلظت 

  :شودرابطه زیر برقرار می

(7                  )𝜕𝑐

𝜕𝑥
= −𝑆𝑇𝑐0(1 − 𝑐0)

𝜕𝑇

𝜕𝑥
        

 گيری آن باید و برای اندازه ضریب سره است 𝑆𝑇که 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
𝑇��و 

𝜕𝑥
 

با توجه به اینکه هدایت گرمایی و  گيری کنيم.را اندازه

چند مرتبه بزرگی با هم تفاوت دارند،  به لحاظ زمانی پخش

توان اثرات آنها را از هم دیگر تفکيک کرد. پخش گرمایی می

افتد و در وال خيلی سریعتر از پخش جرمی اتفاق میمعم

نتيجه بالفاصله بعد از برقراری اختالف دما، گرادیان دمایی 

   توان ثبت کرد وشود که آثار آن را میایجاد می
𝜕𝑇

𝜕𝑥
را  

های دیرتر اتفاق گيری کرد. تغييراتی که در زماناندازه

جه آثار است. در نتي گرادیان غلظتبه دليل  ،افتدمی

مشاهده شده در زمانهای بلندتر مربوط به هر دو گرادیان 

گيری آن و در نظر گرفتن دمایی و غلظتی است و با اندازه

𝑐��توان مقدار گرادیان غلظتی، گرادیان دمایی می

𝜕𝑥
را نيز  

مشخص کرد و از روی آنها ضریب سره را محاسبه کرد. از 

له پس از قطع اختالف توان بالفاصطرف دیگر این کار را می

شود مربوط دمایی نيز انجام داد، اثراتی که در ابتدا دیده می

به گرادیان دما و گرادیان غلظت است و بعد از گذشت زمان 

رود و آن چه باقی نسبتا کوتاهی گرادیان دما از بين می

ماند مربوط به گرادیان غلظت خواهد بود. بنابراین می

 بلندترهای ب شکست در زمانگيری گرادیان ضریاندازه

  .دهدا گرادیان غلظت را بدست میميمستق

 نتایج تجربی چیدمان آزمایش و  -۴

( 1در شکل ) واره چيدمان آزمایشگاهی مورد استفادهطرح

در این آزمایش از ليزر دیودی با  است. نمایش داده شده

𝜆طول موج  = 655𝑛𝑚  .ابتدا نور ليزر استفاده شده است

شود و به جبهه موج کروی باز می BEتوسط پاالیه فضایی 

 𝐶شود، سپس با استفاده از یک عدسی همگرا تبدیل می

شود. نور موازی شده از مخزن پخش عبور موازی می

کند. مخزن پخش روی سطحی قرار گرفته است که می

دمای آن با استفاده از یک سيستم خنک کننده آبی در 

شود. دمای سطح باالیی نگه داشته می 𝑇0  ر ثابتمقدا

 

   آزمایش چيدمان یوارهطرح: 1 شکل

، برابر است. ارتفاع مخزن پخش 𝑇1مخزن با دمای محيط، 

است. پس از اینکه نور از مخزن پخش عبور   2.2𝑐𝑚حدود 

رسد که از دو توری با سنج ماره میکرد به چيدمان انحراف

𝑑 های یکسانگام = 0.2𝑚𝑚  تشکيل شده است. فاصله

شود. خاب میبين دو توری برابر با یکی از فواصل تالبوت انت

  D5200 سنج ماره دوربين نيکونپس از چيدمان انحراف

جهت ثبت الگوی فریزهای ماره قرار گرفته است. فریزهای 

های از پيش ماره تشکيل شده روی توری دوم در زمان

 شوند و در کامپيوترثبت می تعيين شده توسط دوربين

   د.نشومیذخيره 

برای بررسی پخش گرمایی ابتدا مخزن پخش را به مدت 

داریم تا حالت نگه می 𝑇1و  𝑇0ساعت در اختالف دمایی  24

کنيم و در سپس اختالف دمایی را قطع میپایا ایجاد شود. 

های مختلف پس از قطع کردن اختالف دمایی زمان

 ج( -)الف 2در شکل کنيم. فریزهای ماره را ثبت می

 10درست قبل از قطع کردن اختالف دما، فریزهای ماره 

ساعت پس از آن نشان داده شده  12دقيقه پس از آن و 

 است. 

 

 10: فریزهای ماره )الف( در موقع قطع کردن اختالف دمایی، )ب( 2شکل 

 ساعت پس از قطع اختالف دما  12دقيقه پس از قطع اختالف دما و )ج( 
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𝑡در زمان جابجایی فریزهای ماره  = 10𝑚𝑖𝑛  نسبت به𝑡 = 0 ،

𝑡همچنين  = 10𝑚𝑖𝑛  نسب به𝑡 = 12ℎ گيری شده و در اندازه

 نمایش داده شده است.  3شکل 

 

𝑡های : جابجایی فریزهای ماره )الف( بين زمان3شکل  = 𝑡و  0 = 10𝑚𝑖𝑛  و

𝑡های )ب( بين زمان = 10𝑚𝑖𝑛  و𝑡 = 12ℎ  

 نویسيم: ( را به شکل زیر می7برای محاسبه ضریب سره رابطه )

(۸ )                𝑆𝑇 = −
𝜕𝑛

𝜕𝑇
 
𝜕𝑛

𝜕𝑥
|𝑇

𝐶0(1−𝐶0)
𝜕𝑛

𝜕𝐶
 
𝜕𝑛

𝜕𝑥
|𝐶

  

𝑛��که 

𝜕𝑥
|𝑇  تغييرات ضریب شکست در دمای ثابت و به خاطر

𝑛��گرادیان غلظت، 

𝜕𝑥
|𝐶  تغييرات ضریب شکست در غلظت ثابت و

( ۵که مقادیر آن با استفاده از رابطه ) به خاطر گرادیان دما است

طبق مرجع شود. ف( و )ب( محاسبه میل)ا 3و نمودارهای شکل 

𝑛��مقدار [ 13]

𝜕𝐶
 𝐶∘13درصد ساکارز در بازه دمایی  10برای غلظت  

𝑛��است. همچنين  0.155تقریبا ثابت و برابر با  𝐶∘20تا 

𝜕𝑇
در این  

توان از رابطه زیر بدست بازه رفتار خطی دارد که مقدار آن را می

 آورد. 

(۹     )𝜕𝑛

𝜕𝑇
(𝑇) = −(2.557 𝑇 + 51.55) × 10−6/∘𝐶 

𝐶0  درصد  10غلظت اوليه ساکارز د آب است که در این آزمایش

 ب سره محاسبهضری (۸با استفاده از این مقادیر و رابطه )است. 

 ( نمایش داده شده است. 4شده است و در شکل )

درصد  10پژوهش ضریب سره برای پخش گرمایی محلول در این 

روش  ساکارز در آب به صورت تابعی از دما و با استفاده از

گيری شد. نتایج آزمایش به خوبی با سنجی ماره اندازهانحراف

 نتایج سایر مقاالت سازگار است. 

 

 

 

 بر حسب تابعی از دما در آب  شکر  %10محلول : ضریب سره 4شکل 
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پراش از لبه گوه وقتی که در  گیری ضریب پخش مایعات استفاده شده است.از لبه گوه فازی برای اندازهفرنل از طرح پراش  مقالهدر این 

گیرد، الگوی فریزهای مربوط پخش قرار می داخل مخزنوقتی گوه  .گیرد، شامل فریزهای مورب با گام یکسان استمحیط یکنواخت قرار می

ثبت و در کامپیوتر ذخیره  CCDطرح پراش از لبه گوه با استفاده از دوربین  .شوندمدوله میمحیط پخش در فریزهای گوه نایکنواختی به 

توزیع ضریب  ،فاز فریزها آید. از روی توزیعشوند و توزیع فاز آنها بدست میشود. فریزهای پراش به کمک روش تبدیل فوریه تحلیل میمی

آب  –درصد ساکارز  ۲ضریب پخش محلول با این روش  آید.پخش بدست میاز روی آن ضریب شود و شکست در مخزن پخش محاسبه می

𝐷و آب  = (0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5)𝑐𝑚2/𝑠 شود. گزارش می 

  ، پله فازی، ضریب پخش، ضریب شکستفرنل پراش -کليد واژه

                   

 

Study of diffusion in liquids using Fresnel diffraction from the edge of a 

phase wedge 

Ahad Saber1, Sahar Golmohamadi1 

Department of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 56199-11367, Iran. 

In this paper the Fresnel diffraction pattern from the edge of a phase wedge is used to measure the diffusion coefficient of 

liquids. The diffraction pattern of the wedge contains oblique fringes of equal spacing when its surrounding medium is 

homogeneous. If the wedge is installed in a cell containing the diffusion liquids, the diffraction fringes of the inhomogeneity 

of the diffusion media are modulated in the wedge fringes. The diffraction pattern is recorded using a CCD and stored in a 

computer. The fringes are analyzed using the Fourier transform method and their phase distribution are derived. The refractive 

index profile inside the diffusion cell is calculated and the diffusion coefficient is derived. For diffusion of sucrose-water 

solution of 2% and water we derived the diffusion coefficient as 𝐷 = (0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5)𝑐𝑚2/𝑠.  

Keywords: Diffusion coefficient, Fresnel diffraction, Phase step, Refractive index 

 

 

 از لبه گوه فازی  فرنل با استفاده از پراش در مایعات مطالعه پخش

 1محمدیسحر گل، 1احد صابر

   ۵۶1۹۹-11۳۶7، دانشگاه محقق اردبيلی، اردبيل، کد پستی دانشکده علوم -1
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  مقدمه -1

درک بهتر پدیده انتقال جرم که بواسطه ناهمگنی در محيط 

داروسازی دارد شود، نقش کليدی در بيوشيمی و ایجاد می

های حامل اکسایشی در مطالعه پخش مولکول[. 1]

طراحی و عملکرد باتریهای  نکات درها از مهمترین محلول

Li-ion [ 2است.]  با توجه به اهميت فرآیند پخش در

های بيولوژیکی، رشد ختلف دیگر مانند سيستمهای مزمينه

زیادی در  مطالعاتها، ها و جداسازی ایزوتوپکریستال

های اپتيکی که شامل روش زمينه پخش صورت گرفته است

 [، تکنيک ماره۶-1سنجی ]های مختلف تداخلمانند روش

همچنين پراش از پله فازی است.  [۹و8] نگاری، و تمام[7]

بکار برده شده است مایعات ی ضریب پخش گيربرای اندازه

سنجی با وجود مزایای بسيار های تداخلروش [.10]

های گيریاعتماد بودن نتایج، اندازه زیادشان مانند قابل

واقعی، به ارتعاشات محيط حساس غيرمخرب و نتایج زمان

ای دارند. از طرف دیگر پراش از هستند و چيدمان پيچيده

سنجی این معایب را بودن مزایای تداخللبه پله فازی با دا

های پخش، محلول های پایين. در اختالف غلظترا ندارد

در راستای پخش به کندی  تيغهتوزیع شدت پراشيده از لبه 

سازد میمشکل را تحليل فریزها  در نتيجه کند وتغيير می

 گيری را پایين آورد. تواند دقت اندازهو می

در این مقاله از الگوی پراش فرنل از لبه یک گوه فازی برای 

شود. با این کار امکان مطالعه فرآیند پخش استفاده می

محيط پخش، که در مدوله کردن تغييرات شدت بواسطه 

نتيجه وجود گرادیان ضریب شکست ایجاد شده است، در 

گيری شود و در نتيجه اندازهفریزهای مورب گوه فراهم می

 گيرد. تر صورت میدقيق فاز

گيری در اندازه همچنين الگوی پراش از لبه گوه فازیقبال 

استفاده شده است  ضریب شکست مایعات و جامدات شفاف

[11 .] 

  پراش فرنل از گوه فازی -۲

و ضریب  𝛼با زاویه راس گوه فازی طرح شماتيک از یک 

قرار گرفته  𝑛که در محيطی با ضریب شکست  𝑛0شکست 

نمایش داده شده است. باریکه موازی و  1در شکل  است،

شود، میتابانده  عمود بر سطح گوه، 𝜆به طول موج تخت نور 

طوری که قسمتی از نور از داخل گوه و قسمت دیگر از 

برابر  𝑦 محيط بيرون آن عبور کند. ضخامت گوه در ارتفاع

𝑦با  𝑡𝑎𝑛 𝛼  است، در نتيجه ارتفاع پله را به صورت 

(1  )                         ℎ = 𝑦(𝑛0 − 𝑛) 𝑡𝑎𝑛 𝛼 

ای روی صفحه خواهد بود. توزیع شدت بهنجار در نقطه

 [:12آید ]مشاهده از رابطه زیر بدست می

(2 )   𝐼𝑛 = 𝑐𝑜𝑠2 (
𝜙

2
) + 2(𝐶0

2 + 𝑆0
2) 𝑠𝑖𝑛2 (

𝜙

2
) ±

(𝐶0 − 𝑆0) 𝑠𝑖𝑛(𝜙) 

𝜙که  =
2𝜋

𝜆
ℎ  و  گوهبين جبهه موج عبوری از اختالف فاز

های فرنل هستند. انتگرال  𝑆0و  𝐶0و  استف محيط اطرا

مشخصه اصلی الگوی پراش از لبه گوه، فریزهای موربی 

ه شوند. نشان دادهستند که در راستای لبه گوه تشکيل می

که به زاویه راس و ضریب که گام این فریزها  شده است

از رابطه شکست گوه و ضریب شکست محيط بستگی دارد، 

 : [11] آیدزیر بدست می

(۳ )                                𝜌 =
𝜆

(𝑛0−𝑛) 𝑡𝑎𝑛 𝛼
 

گيری ضریب اندازه عدم قطعيت در[ 11با توجه به مرجع ]

اگر ضریب  است. 5−10شکست با این روش از مرتبه 

شکست محيط متغير باشد، آنگاه دیگر گام فریزهای مورب 

 ثابت نخواهد بود. 

 پخش -3

برای  ،پخش محيططبق قانون دوم فيک، توزیع غلظت در 

توصيف به صورت زیر  ،𝑦پخش یک بعدی در راستای 

 :شودمی

(۴  )                                 𝜕𝐶(𝑦,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶(𝑦,𝑡)

𝜕𝑦2   

,𝐶(𝑦ضریب پخش و  𝐷که  𝑡)  غلظت در نقطه𝑦  و زمان𝑡 

 : نمایش هندسی پراش فرنل از لبه گوه فازی.1شکل 
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و  𝐶1های برای دو محلول با غلظت (۴)واب معادله ج است.

𝐶2  که در شروع پخش در نقطه𝑦 = اند، از هم جدا شده 0

 [:1۳به شکل زیر است ]

(۵    )        𝐶(𝑦, 𝑡) =
𝐶1+𝐶2 

2
+

𝐶1−𝐶2

2
𝑒𝑟𝑓 (

𝑦

2√𝐷𝑡
) 

تابع خطا است. اگر بازه تغييرات غلظت کم  𝑒𝑟𝑓 (𝑥)که 

  [:۳] خطی استباشد، رابطه بين ضریب شکست و غلظت 

(۶               )          𝑛(𝑦, 𝑡) = 𝑎𝐶(𝑦, 𝑡) + 𝑏 

متوسط شيب منحنی ضریب شکست و غلظت به کار  𝑎که 

مقداری ثابت است. توزیع ضریب شکست در  𝑏برده شده و 

  به صورت زیر خواهد بود: 𝑡مخزن پخش در زمان 

(7        )    𝑛(𝑦, 𝑡) =
𝑛1+𝑛2

2
+

𝑛1−𝑛2

2
𝑒𝑟𝑓 (

𝑦

2√𝐷𝑡
) 

ضریب  𝑛2و  𝐶1ضریب شکست متناظر با غلظت  𝑛1 که

است. اختالف نمایه ضریب  𝐶2شکست متناظر با غلظت 

,𝛥𝑛(𝑦را با  𝑡2و  𝑡1های شکست در زمان 𝑡2, 𝑡1)  نشان

   دهيم: می

(8)            𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2, 𝑡1) = 𝑛(𝑦, 𝑡2) − 𝑛(𝑦, 𝑡1) 

   ( داریم:8( در )7با جایگذاری رابطه )

(۹   ) 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2, 𝑡1) =
𝑛2−𝑛1

2
(𝑒𝑟𝑓 (

𝑦

2√𝐷𝑡2
) −

𝑒𝑟𝑓 (
𝑦

2√𝐷𝑡1
)) 

 هادارد، که محل آن فرینهدو نقطه  𝑦بر حسب  𝛥𝑛نمودار 

دست به نتيجهصفر قرار دادن  ( و۹گيری از رابطه )با مشتق

   آید:می

(10            )                  𝑦1,2 = ±
√2𝐷𝑙𝑛(

𝑡2
𝑡1

)

√
1

𝑡1
−

1

𝑡2

      

 هایزمان نقاط فرینه در( با تعيين مکان 10طبق رابطه )

𝑡1  و𝑡2 اگر گوه در داخل آید. ضریب پخش بدست می

در دو  اختالف فاز فریزهای پراشمخزن پخش قرار گيرد، 

( به صورت زیر خواهد 1با استفاده از رابطه ) زمان مختلف

 بود: 

(11)       𝛥𝜙(𝑦, 𝑡1, 𝑡2) =
2𝜋

𝜆
𝑦[𝑛(𝑦, 𝑡1) −

𝑛(𝑦, 𝑡2)] 𝑡𝑎𝑛 𝛼 =
2𝜋

𝜆
𝑦 𝑡𝑎𝑛 𝛼 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡1, 𝑡2) 

 

  .چيدمان آزمایش: 2 شکل

 

آب و آب در  –درصد شکر 2فریزهای پراش پخش محلول : ۳ شکل

tهای زمان = 10, 30, 60, 120 min. 

 

t )الف( هایفاز فریزهای پراش در زمان: ۴ شکل = 30min  )و )ب𝑡 =

120 𝑚𝑖𝑛. 

 نتایج تجربی -4

نمایش داده شده است. ابتدا  2چيدمان آزمایش در شکل 

گيرد، نصف مخزن گوه فازی در داخل مخرن پخش قرار می

شود، سپس محلول تر پر میپخش با محلول سبک

تر با استفاده از سرنگ به قسمت پایين مخزن تزریق سنگين

 )الف( 

 ( ب)
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𝜆شود. باریکه تکفام نور با طول موج می = 632.8𝑛𝑚  با

شود باز و موازی می 𝐶و عدسی  𝐵𝐸االیه فضایی استفاده از پ

کند. طرح پراش از لبه گوه و سپس از مخرن پخش عبور می

ثبت و در  𝐶𝐶𝐷در صفحه مشاهده تشکيل و توسط دوربين 

فریزهای پراش مربوط به  ۳شود. شکل کامپيوتر ذخيره می

𝑡های آب و آب را در زمان –درصد شکر 2پخش محلول  =

10, 30, 60, 120 𝑚𝑖𝑛 دهد. نشان می 

توزیع شدت در راستای لبه گوه با استفاده از روش تبدیل 

در آید. شود و فاز فریزهای ماره بدست میفوریه تحليل می

های فاز فریزهای پراش در زمان )ب(، ۴)الف( و  ۴شکل 

𝑡 = 30, 120 𝑚𝑖𝑛  نمایش داده شده است. شکل به ترتيب

 ها و همچنينشکست در این زمان توزیع ضریب )الف( ۵

 دهد. اختالف آنها را نمایش می )ب( ۵شکل 

گيری غلظت به دقت اندازه گيریاندازه عدم قطعيت در

( مقدار ۶دارد. با استفاده از رابطه )ضریب شکست بستگی 

𝛥𝑛آن برای  =   آید.درصد بدست می 0.07،  10−5

𝐷مقدار ضریب پخش برای بازه زمانی نشان داده شده  =

(0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5)𝑐𝑚2/𝑠  بدست آمده

است که در توافق خوبی با مقادیر گزارش شده در مقاالت 

 است. 

 

𝑡های : )الف( توزیع ضریب شکست در مخزن پخش در زمان۵ شکل =

30, 120 𝑚𝑖𝑛 و )ب( تفاضل آنها.  

 گیرینتیجه -5

الگوی در این کار ضریب پخش مایع در مایع با استفاده از 

 در این روش که  .پراش از لبه یک گوه فازی بدست آمد

مدوله فریزهای پراش محيط پخش در فریزهای گوه 

با استفاده از روش تبدیل فوریه  هافریز تحليل ،وندشمی

تحليل فریزها به دليل مدوالسيون . پذیردصورت می

غييرات کم فریزهای گرادیان ضریب شکست در فریزهای ت

در نتيجه و  تر استخطی گوه، نسبت به تيغه فازی دقيق

کم ضریب شکست که به اختالف غلظت تغييرات ثبت 

   پایين وابسته است، امکان پذیر است.
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لیزرهای فیبری فمتوثانیه قفل مدی بر پایه آینه حلقوی تقویتگر  سالیتونی در انفجارهایرخداد به مطالعه  مقالهدر این   –چکیده 

پرداخته می لیزری از جمله توان پمپ حلقه اصلی و طول فیبر غیرفعال حلقه اصلی  کاواک پارامترهای مختلفتغییر غیرخطی به ازای 

بدست  لف در کاواکازای گردش های مخت هروجی بپالس خو انرژی شکل طیفی تحول ل عددی معادله شرودینگر غیرخطی . با حشود

می دست ببه پالس خروجی پایدار جهت دستیابی از پارامترهای مورد بررسی  گستره تنظیم هر یکو با بررسی این نتایج،  خواهد آمد

آورد و نشان خواهد داد که  به ارمغان میاز میزان اثر گذاری هر یک از پارامترهای مورد بررسی کاواک را  بهتری نتایج حاصله درک .آید

 از مقادیر بهینه منجر به رخداد انفجارهای سالیتونی در طول گردش های مختلف خواهد شد. انحراف تا چه اندازه

 .ليزر فيبری فمتوثانيه، آینه حلقوی تقویتگر غيرخطی، انفجارهای ساليتونی -کليد واژه

 

 

Soliton Explosions in Femtosecond Lasers Mode-locked with Nonlinear 

Amplifying Loop Mirror 

Sahar Hajizadeh Nazari, Atoosa Sadat Arabanian and Reza Massudi 

Tehran, Evin, Shahid Beheshti University, Laser and Plasma Research Institute 

Abstract- soliton explosion in mode-locked femtosecond lasers based on a nonlinear amplifying loop mirror for different 

laser parameters, such as the pump power and the length of the passive fiber of the main loop is studied. By numerical 

solving of the nonlinear Schrödinger equation the spectral shape evolution and the output pulse energy are obtained for 

various cycles in the cavity. By examining these results, the appropriate range of each parameter for achieving a stable output 

pulse are acquired. The results provide better understanding of the extent of the effect of each of the cavity parameter and 

show how deviation from optimal values may lead to the occurrence of soliton explosions for different rounds. 

Keywords: femtosecond fiber laser, nonlinear amplifying loop mirror, soliton explosions. 

 

 

ینه بر پایه آ قفل مدی شده فمتوثانیه لیزرهای فیبریانفجارهای سالیتونی در  رخداد

 حلقوی تقویتگر غیرخطی

 سحر حاجی زاده نظری، آتوسا سادات عربانيان و رضا مسعودی

 تهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده ليزر و پالسما
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 مقدمه -1

ليزرهای  توسط توانایی توليد پالس های کوتاه با انرژی باال

از کاربردهای  را برای بسياری نهاآ فمتوثانيهفيبری 

در ليزرهای  . قفل مدی[1]صنعتی مناسب کرده است

ک تعامل پيچيده بين اثرات یه واسطه اصوال ب فيبری

برهم کنش پيچيده  خطی و غيرخطی حاصل می شود.

اثرات خطی و غيرخطی در طی ساليان گذشته منجر به 

ند مان ،رخداد پدیده های جالبی در ليزرهای قفل مدی

به دليل  پدیده این در است.شده  1انفجارهای ساليتونی

کاهش یا افزایش بيش از حد فاز غير خطی پالس انتشاری 

و بعد  ه نویز می شوديشبو پاشيده پالس از هم در کاواک، 

اوليه  پایدار دوباره به حالت ،گردش درون کاواکاز چند 

خود بر می گردد و این روند در طول رفت و برگشتهای 

انفجارهای ساليتونی همواره در واقع بعدی تکرار می شود. 

  .در ناحيه گذار بين حالت پایدار و حالت نویزی هستند

معادله پيچيده با حل عددی  ین پدیده نخستين بارا

این  2002 در سال .]2[مشاهده شد 2الندائو -برگگينز

 دیده 3رخداد برای اولين بار در ليزر تيتانيوم سفایر

به  4 آنتوئين اف . جی .رانگنيز  4201ر سال د. ]3[شد

ی ليزرهااین پدیده را در  همراه همکارانش برای اولين بار

 5قفل مدی بر پایه آینه های حلقوی تقویتگر غيرخطی

(NALM )آنها این . [4]ددنبه صورت تجربی مشاهده کر

. ابتی از ليزر مشاهده کردندث رفتار را به ازای پارامترهای

مانند توان و طول فيبر  یپارامترهایله اثر در این مقا

حلقه اصلی بر انفجارهای ساليتونی در ليزرهای  غيرفعال

شبيه سازی . بررسی می شود NALMقفل مدی بر پایه 

از پایداری قفل مدی به ازای  بهتریعددی کاواک درک 

نتایج نشان پارامترهای مختلف کاواک بدست می دهد. 

این پارامترها می توان به یک می دهد که با تنظيم دقيق 

و بدون انفجارهای  کاواک بهينه با پایداری طوالنی مدت

 دست یافت. ساليتونی

                                                 

 

 
1 Soliton explosions 

2 complex Ginzburg-landau 
3 Ti:Sapphire 

4 Antoine F.J. Runge 
5 Nonlinear amplifying loop mirror 

 تئوری -2

قفل مدی شده بر فيبری فمتوثانيه ليزر  شمایی از 1شکل 

از دو بخش حلقه کاواک  را نشان می دهد. NALM پایه

حلقه اصلی تشکيل شده است. NALM  اصلی و حلقه

ایتربيوم که توسط یک ليزر  فعال فيبر تکهیک متشکل از 

 غيرفعال، یک بخش فيبر پمپ می شود nm980 دیود 

 ، یک جفت کننده نوریایزوالتور، یک (SMF 1)تک مد

می کند جفت خارج به از توان درون کاواک را  بخشیکه 

شامل نيز  NALM حلقه .است 6ميان گذر و یک فيلتر

که توسط یک ليزر دیود  ،ایتربيوم فعال فيبرتکه یک 

nm980  تک مد  غيرفعال و یک بخش فيبرپمپ می شود

(SMF 2)  به حلقه اصلی  جفت کنندهیک که توسط

  می باشد. ،تاسمتصل شده 

 
نه آیفمتوثانيه قفل مدی شده بر پایه  فيبری چيدمان ليزر :1شکل 

 .حلقوی تقویتگر غيرخطی

انفجارهای ساليتونی در طول گردشهای مختلف داخل 

وش ميدان پ طيفی تحولبررسی کاواک می تواند با 

معادله غيرخطی  حل از طریق در کاواک الکتریکی مختلط

روش عددی تبدیل فوریه تقسيم  توسط( 1)شرودینگر

 :]5[شود  بررسی 7بازه
2

2 2

' ' 2 '

0

( , )

2

(1 )( ( , ) ( ) | ( , ) | )

A g z
A i A

z T

i
i A z T R T A Z T T dT

T











 
  

 


 

 

   )1( 

                                                               

 ضریب 2 دامنه ميدان الکتریکی، A(z,T) باالدر معادله 

0 و ،ی مرتبه دومپاشندگ 2 0( ) / effn cA    ضریب

                                                 

 

 
6 Band pass filter 
7 Fourier transform split-step 
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) غيرخطی است. ) (1 ) ( ) ( )R R RR T f T f h T    

0.18Rf پاسخ غيرخطی رامان است که در آن تابع   و

( )Rh T  در یک اندازه گيری تجربی سطح مقطع رامان

). ]6[آید سيليکا بدست میزفيوبرای  , )g z   ترم بهره

 و به طور کلی به صورت کاواک استفعال برای فيبر 

( , ) ( ) ( )mg z g z g   تعریف می شود که( )g  

)بهره و  يفیپروفایل ط )mg z  دامنه بهره بوده که به

 د:نشومی  ر گرفتهدر نظ 3و  2 ترتيب به صورت معادالت

20

1
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g z

p z dz
                              )3( 

0 فرکانس مرکزی و  بهره  پهنای فرکانسی محيط

). است )sp z در فيبر فعال  در طول انتشار سيگنال توان

 .[7](یدبر پایه یک مدل تحليلی بدست می آکه است )

يگنال در طول طبق این مدل تحول توان های پمپ و س

 ید:آ به صورت زیر بدست میفعال  فيبرانتشار در 
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        (5) 

به سيگنال و پمپ اشاره  ،به ترتيب ،p و sاندیس های 

که چگونگی  ،توان اشباعی ذاتیIspجذب خطی،دارد،

توان cspو ،اشباع توانهای پمپ و سيگنال توسط خودشان

پمپ و توان سيگنال توسط  اشباعکه چگونگی  ،اشباعی

)می باشد. ،برعکس را توصيف می کنند , )g z  در بخش

) کاواک با غيرفعال فيبرهای ) می شود  جایگزین

 ضریب اتالف در فرکانسهای مختلف در فيبرهای  که

 NALM در بخش محاسباتهمچنين  است. غيرفعال

انتشار دو ميدان ساعتگرد و پاد ساعتگرد به طور جداگانه 

ده شده و برهم نهی ميدانها در جفت کنندر نظر گرفته 

پمپ برای حل معادالت بهره  ه منظورحاسبه می شود. بم

 روشاز  NALMدر خالف جهت سيگنال در حلقه 

با استفاده از مدل  .]8[استفاده شده است 8شوتينگ

اثر هر کدام از پارامترهای کاواک نظير بررسی  عددی فوق

 حلقه اصلی بر غيرفعالتوان پمپ حلقه اصلی و طول فيبر 

پایداری پالسهای  ساليتونی و ميزانانفجارهای  تشکيل

پرداخته  کاواک مختلف گردش هایخروجی کاواک طی 

 می شود.

پایداری قفل مدی بر توان پمپ حلقه اصلی اثر  -3

 کاواک 

در این بخش به بررسی اثر توان پمپ حلقه اصلی بر 

ناپایداری های کاواک و تشکيل ساليتونهای انفجاری در 

شکل تحول  2شکل پالس خروجی خواهيم پرداخت. 

دور گردش در  200پالس خروجی به ازای  و انرژی  طيفی

. نشان می دهدبه ازای توانهای پمپ مختلف  را کاواک

همانطور که از شکل مشاهده می شود به ازای توان پمپ 

mW50  پالس خروجی کامال پایدار بوده و هيچ گونه

در آن مشاهده نمی شود به طوری که انفجار ساليتونی 

دور گردش در  200آن در طول  و انرژی ل طيفیشک

کاواک کامال ثابت است. با افزایش توان پمپ حلقه اصلی 

فاز  ،به دليل افزایش شدت پالس( b)شکل  mW60به 

خود مدوالسيون ناشی از اثرات غير خطی اعمالی بر پالس 

افزایش یافته و در  11و رامان 10تيز شدگی، خود 9فازی

ساليتونهای اپایدار خواهد شد و نتيجه وارد یک رژیم ن

انفجاری در پالس خروجی تشکيل می شود به طوری که 

پالس از هم می پاشد و  175و  125و  60در دورهای 

شبه نویز )رژیمی بين رژیم پالس پایدار و رژیم نویزی( 

نيز مشخص است در این  fمی شود. همانطور که از شکل 

انرژی پالس  تعداد دورها که پالس شبه نویز می شود

مولفه های ناهم فازی کاهش ميابد که این به دليل 

تحت شرایط شبه نویز می نوسانی در کاواک  یفرکانس

 mW80و  mW70با افزایش بيشتر توان پمپ به  باشد.

انفجارهای فاز غيرخطی اعمالی و در نتيجه ( dو  c)شکل 

 در پالس نيز افزایش ميابد. به این ترتيب با توجه ساليتونی

ابيم که کاواک ليزری در توان های پمپ ی به نتایج درمی
                                                 

 

 
8 Shooting methode 
9 Self-phase modulation 

10 Self steepening 
11 Raman 
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باال در رژیم های ناپایداری عمل می کند و پالس در حال 

 نویز است. شبه گذار از رژیم های پایدار به رژیم های 

 
پالس خروجی به ازای توانهای  و انرژی حول شکل طيفیت :2 شکل

( a,e )mW50، b,f )mW60 ،c,g )mW70 ،d,hپمپ مختلف، 

mW80. 

پایداری غیرفعال حلقه اصلی بر اثر طول فیبر  -4

  قفل مدی کاواک

فاز  ،حلقه اصلی (SMF1)غيرفعالبا افزایش طول فيبر 

غيرخطی خود  ناشی از اثرات و فاز غيرخطی خطی

افزایش ميابد.  و رامان تيز شدگی مدوالسيون فازی، خود

عمل کرده و  م ناپایداردر نتيجه کاواک در یک رژی

مشکل خواهد بود.  پایدار دستيابی به حالت قفل مدی

 ل طيفیحلقه اصلی بر شک غيرفعالاثر طول فيبر  3ل شک

دور گردش در کاواک  200 پالس خروجی در طی و انرژی

. همانطور که از شکل مشاهده می کنيد را نشان می دهد

کامال  خروجی متر پالس 10 غيرفعالبه ازای طول فيبر 

گردش در کاواک هيچ  دور 200 پایدار است و در طی

پالس خروجی  و انرژی گونه تغييری در شکل طيفی

با افزایش طول فيبر به (. dو  aمشاهده نمی شود)شکل 

، 80، 40به ازای دورهای انفجارهای ساليتونیمتر  20

و دذ انرژی پالس  می شود مشاهده 190و  150، 120

(. eو  bشکل ) دی ایجاد می شودخروجی افت و خيز شدی

فاز متر  30به  SMF1با افزایش بيشتر طول فيبر 

در نتيجه غيرخطی پالس افزایش بيشتری یافته و 

 خروجی پالس افزایش می یابد و نيز ناپایداری های کاواک

 .(fو  c)شکل شد دشبه نویزی خواه

 
دور  200خروجی در طول  پالس و انرژی شکل طيفیتحول : 3شکل 

به  مختلف  SMF1 غيرفعالگردش در پالس به ازای طول فيبر های 

 متر. c,f  )30متر، b,e) 20متر،  a,d  )10 ،طول

 نتیجه گیری -5

بر پایه  شده ليزرهای فمتوثانيه قفل مدی شبيه سازی

NALM  که با افزایش توان پمپ حلقه اصلینشان داد، 

کاواک وارد یک رژیم  ل افزایش فاز غيرخطی،به دلي

از ناپایدار شده و انفجارهای ساليتونی تشکيل می شود. 

نيز حلقه اصلی  غيرفعالطول فيبر  سوی دیگر افزایش

انفجارهای  پالس و رخدادافزایش فاز غيرخطی منجر به 

طول فيبر سازی  بهينهبا  در نتيجهساليتونی می شود. 

پالس های می توان به  و توان پمپ حلقه اصلی غيرفعال
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 2TiO-CNT توکاتالیستی رنگ متیلن آبی با استفاده از نانوهیبریدوبررسی تخریب ف

  ژل-به روش سلساخته شده 

 

 2، رضا پورصالحی،*1، محمد اکبرزاده پاشا1رضا رحیمی
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چنددیواره عاملدار  کربنی هاینانولوله هایمادهاز پیش با استفادهژل -به روش سل 2TiO-CNT یهیبرید ینانومادهدر این مقاله چکیده: 

محلول در مقادیر  pH و تنظیم( O8H7C( و بنزیل الکل)36H16C4TiO(، بوتوکسید تیتانیوم)COOH-MWCNTکربوکسیل)با گروه عاملی 

(، XRD(، پراش اشعه ایکس )SEM)از میکروسکوپ الکترونی روبشی  2TiO-CNTیابی هیبرید . جهت مشخصهشد ساخته 9و  7، 5، 3

( UV-Visمرئی )-طیف سنجی نوری فرابنفش ( وTEM، میکروسکوپ الکترونی عبوری ) (FT-IR)فروسرخ  طیف سنجی تبدیل فوریه

مطالعات  ست.ادر ساختارهای هیبریدی  2TiOفاز آناتایز و  CNTفاز همزمان بیانگر حضور  ،نتایج پراش اشعه ایکس .گردیداستفاده 

این ساختارها مشابه است.  شناسیو ریختهای مورد مطالعه ساختار هیبریدی شکل گرفته  pHتمام که در دهد نشان میمیکروسکوپی 

توکاتالیستی این ساختارها وکوچکترست. ویژگی فتر و اندازه آنها اکسید تیتانیوم یکنواختتوزیع ذرات دیرسد که در محیط بازی بنظر می

اوال فعالیت  که دهدمی نشان نتایج نانومتر بررسی شد.  397با طول موج  LEDبا بررسی تخریب رنگ متیلن آبی تحت تابش یک المپ 

توکاتالیستی ساختارهای هیبریدی وخالص بیشتر است و ثانیا فعالیت ف 2TiOای از توکاتالیستی ساختارهای هیبریدی بطور قابل مالحظهوف

مربوط به هیبرید ساخته متیلن بلو  توکاتالیستیوتخریب فبیشترین بازده  ست.اتهیه شده در محیط بازی و خنثی بیش از محیط اسیدی 

 است.  pH=9در شده 

 توکاتالیستیوف خاصیتدی اکسید تیتانیوم، -نانولوله کربنی های کربنی، هیبریدکلید واژه: دی اکسید تیتانیوم، نانولوله

Investigation of Photocatalytic degredation of Methylene blue by Sol-gel 

derived CNT-TiO2 nanohybrids  

Reza Rahimi1, Mohammad Akbarzadeh Pasha1,*, Reza Poursalehi2 

1Department of Solid state physics, Faculty of Basic Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran 
2 Department of Nanomaterials, Faculty of Material Engineering,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

Abstract: In this paper, a new sol-gel method was developed for the construction of CNT-TiO2 hybrid in which functional 

MWCNT-COOH, titanium bauxite (TiO4C16H36) and benzyl alcohol (C7H8O) was used to produce these nanostructures. The 

pH of solution was adjusted on 3, 5, 7 and 9. The physical and chemical properties of nanostructured CNT-TiO2 were 

characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-

IR), Transmission electron microscopy (TEM) and ultraviolet-visible optical spectroscopy (UV-Vis). The results of the XRD 

pattern indicate the presence of both the CNT phase and anataze phase of TiO2 in hybrid products. Microscopic studies also 

show that in all adjusted pH the hybrid structures with similar mophology were formed. It seems that in basic environment, 

distibution of TiO2 nanoparticles positioned on the surface of the MWCNT is more uniform and their sizes are smaller. 

Photocatalitic property of synthesizd hybrids was investigated by degredation of Methylene Blue(MB) under irradiation of a 

LED lamp with wavelengh of 397 nm. The results show that i) the photocatalitic activity of hybrid structures are considerably 

more than pure TiO2 and ii) the photocatalitic activity of hybrid structures prepared in basic medium is more than acidic one. 
The most photocatalitic removal of MB was obtained for the hybrid prepared at pH=9.  

Keywords:TiO2, CNTs, CNT-TiO2 hybrid, Photocatalytic property

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/
mailto:m.akbarzadeh@umz.ac.ir


 1396بهمن  12-10       بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

726 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه-1

، یکی از نانوساختارهاتوکاتالیستی وخاصیت فاستفاده از 

های صنعتی در جهان های کاهش آلودگیمؤثرترین روش

های محیطی رنگهای مهم زیستکنندهیکی از آلودهاست. 

سازی، چرم های صنایع مختلف از قبیلآلی موجود در پساب

در میان مواد و... است.  بندی، لوازم آرایشیبستهکاغذسازی، 

با توجه به فعالیت  2TiO پودر توکاتالیستی،وفعال ف

و هزینه  زیست سازگاری ،کاتالیزوری باال، ثبات شیمیایی

تحقیقات بسیاری در  شود.کم به طورگسترده استفاده می

توکاتالیستی این ماده انجام شده وزمینه بهبود خاصیت ف

ناخالصی غیر افزودن دهد که کارهای تجربی نشان می است.

فش به ناز فراب را 2TiOزی گسترش پاسخ نوری فلزی یا فل

دلیل ساختار هها بCNT.]1[ شودناحیه مرئی موجب می

 خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه و استحکامبخصوص و 

-، توجه زیادی را به خود جلب کردهمکانیکی باالیشان

ی ها به گزینهاین خصوصیات موجب تبدیل آن .]2[اند

-گزارش ها نشان می .شودمیخوبی برای ترکیبات پیچیده 

دهد که ساخت مواد هیبریدی متشکل از نانولوله های 

منجر  2TiOاز قبیل کربنی و نانوذرات فلزی یا اکسید فلزی 

بروز خواص جدید  به بهبود خواص این نانوذرات و بعضاً

در این پژوهش  .]3و4[شودشان میمتمایز از عناصر سازنده

را به یک  2TiO-CNTبریدی ی هینانوماده بر آن شدیم تا

های مختلف ساخته و فعالیت  pHژل ساده تحت روش سل

را برای تخریب رنگ متیلن آبی تحت  توکاتالیستی آنوف

تابش نوری که طول موج آن بسیار به ناحیه مرئی نزدیک 

  خالص مقایسه نماییم. 2TiOاست بررسی و با 

 ات آزمایشئیجز-2

عاملدار با گروه عاملی  MWCNTگرم میلی 90ابتدا 

محلول  لیتر اتانول حل کرده ومیلی 28را در کربوکسیل 

دقیقه به طور  30حاصل را به وسیله آلتراسونیک به مدت 

لیتر بنزیل الکل میلی 3سپس  کنیم.یکنواخت پراکنده می

کنیم و لیتر آب دیونیزه را به محلول اضافه  میمیلی 5/0و 

درجه سلسیوس به کمک  ساعت  در دمای صفر 2مدت ب

، 7، 5،  3در مقادیر را  pHزنیم و همزن مغناطیسی هم می

لیتر بوتوکسید میلی 2در مرحله بعدی  کنیم.تنظیم می 9

به آرامی و  راآن کردهمیلی لیتر اتانول حل  6تیتانیوم را در 

-می مرحله قبل اضافه MWCNTقطره قطره به محلول 

دمای صفر درجه سلسیوس  به مدت یک ساعت در و کنیم

زنیم. در مرحله بعدی )به کمک مخلوط آب ویخ( هم می

محلول حاصل را سانتریفیوژ کرده و رسوب حاصل را جدا 

کنیم تا بوتواکسید . این عمل را چندبار تکرار میکنیممی

دست شود. سپس رسوب  به زدودهمحلول  ازتیتانیوم اضافی 

درجه سلسیوس  40ساعت در دمای  48آمده را به مدت 

ای با ساعت در کوره2در آون خشک و پس از آن بمدت 

مشابه  بطورکنیم. درجه سلسیوس کلسینه می 400دمای 

را نیز خالص  2TiO ها، نانوذراتنانولوله افزودنو با حذف 

های الکترونی روبشی از میکروسکوپکنیم. سنتز می

(SEM)  و عبوری(TEM) ،پراش اشعه ایکس(XRD)  ،

و طیف سنجی نوری (FTIR)  تبدیل فوریه مادون قرمز

برای بررسی نانوساختارهای  (UV-Vis) فرابنفش-مرئی

 کنیم.شده استفاده میتولید

 نتایج-3
و  2TiOنانوساختارهای  ینوع و فاز بلورجهت بررسی 

2TiO-CNT پراش اشعه ایکس استفاده شده است که  ، از

 o5/26=2پراش در قله دهد.نشان می رایجه آننت 1شکل

( و یک قله ضعیف پراش در زاویه 002مربوط به صفحه )
o44=2را نشان  های کربنیموجود در نانولوله گرافیت

های هیبریدی در پراکندگی در نمونه هایقله سایردهد. می

،  9/37˚،  3/25 ˚های در زاویه و o44>2< o10محدوده

به ترتیب مربوط  که 5/75˚و 1/70˚،  8/62˚،  54˚،  1/48˚

(، 211(، )105(، )200(، )004(، )101به صفحات  )

های نقشهمرتبط با ( می باشد 215و ) (220(، )204)

اشد. با افزایش رسوب بمی 2TiO فاز آناتاز بلورشناسی

، مشاهده MWCNTاکسید تیتانیوم بر سطح نانوذرات دی

 های کربنی کاهشهای پراش نانولولهقلهشدت شود که می

رسوب شدید و متراکم ذرات  ناشی ازکه این امر یابندمی

2TiO است.های هیبریدی در نمونهها بر بدنه نانولوله 

شده را های هیبریدی ساختهنمونه SEMتصاویر 2شکل

دهد. از این تصاویر مشخص است که در هر چهار نشان می

pH اند.ساختارهای هیبریدی شکل گرفته 
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 های مختلف.pHدر  2TiO-CNTنانوساختار  XRD پراش: 1شکل

پوشانده  2TiOای از نانوذرات ها با الیهبدنه نانولوله

این پوشش  7و  5های  pHرسد که در است. بنظر میشده

 رسد که پوشش نانوذرات تقریبابنظر می شدیدتر بوده است.

. ها را پوشانده استبطور یکنواخت بدنه نانولوله

است که در اینجا ارائه نشده ثابت کرده TEMتصویربرداری 

ها تیتانیوم بر بدنه نانولولهاکسیدکه چند الیه از نانوذرات دی

 اند. نشست کرده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a )3PH=،bدر  2TiO-CNTهیبرید  SEM: تصاویر 2شکل
PH=5،c )PH=7 ،d) PH=9. 

نوع  توانها مینمونه FTIR یابیمشخصهبا استفاده از  

و شیمی سطح  MWCNT و  2TiO پیوند بین نانوذرات 

 FTIRطیف  3شکل شده را بررسی کرد.های ساختهنمونه

قله  دهد.های هیبریدی را نشان میهای تنها و نمونهنانولوله

ها مطابق با  در طیف mc1568-1 ظاهر شده در جذب 

باشد. می MWCNTsارتعاشات  کششی کربن فعال در 

 برای mc 1213-1 و mc 1720-1ظاهر شدن دو قله در

MWCNT های های شیمیایی گروهدهنده واکنشنشان

 mc-1 تا  500شدید بین  هایباشد. باندکربوکسیل می

 در طیف Ti-O-Ti های ساختاریحضور شبکه 700

 هایقلهدهد، در حالی که نشان میرا  های هیبریدینمونه

های آب یا مربوط به مولکول mc 1000-1 تا  700

باشد. عالوه بر این، می Ti هایهای لیگاند دیگر اتممولکول

، 798در   2TiO-MWCNT نوارهای مشخص هیبرید

  Ti دهنده پیوند   کوواالنسینشان cm 40 10-1و  897

– O – C = O)   یا  ( Ti – O – C  به علت واکنش بین 

 MWCNT2 وTiO  .درمحیط اسیدی می باشد 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مختلف.pHدر  2TiO-CNTنانوساختار   FTIR: طیف 3شکل
 

 2TiO ذراتتوکاتالیستی نانووبه منظور بررسی فعالیت ف

میزان تجزیه ترکیب  2TiO-CNT هایو نانوهیبریدخالص 

مدل تحت تابش نور بررسی  به عنوان آالینده متیلن بلوآلی 

 397با طول موج تابشی  LEDمنبع نور یک المپ شد. 

بازاء  و ppm5 غلظت محلول آبی متیلن آبی .نانومتر است

گرم کاتالیست به میلی 5 ،لیتر محلول رنگمیلی 50هر 

تحت دقیقه  180 بمدتها میشود. محلولمحلول افزوده 

میزان ای دقیقه 20در هر بازه زمانی  و گیرندتابش قرار می

با استفاده از طیف عبور  شود.می عبور اپتیکی سنجش

شود. میزان جذب و از آنجا غلظت محلول رنگ خوانده می

تغییرات غلظت محلول رنگ را با زمان در حضور  4شکل

آهنگ تجزیه  5دهد. شکلهای مختلف نشان میکاتالیست

فعالیت  فرض آنکه واکنش مرتبهفوتوکاتالیستی رنگ را با 

 از این اشکال واضح است که دهد. اول باشد، نشان می
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بر حسب  متیلن آبی رنگمحلول تغییرات غلظت  :  نمودار4شکل

 مختلف.  هایکاتالیستنانو در حضور زمان

بویژه هیبریدهای تهیه شده در توکاتالیستی هیبریدها وف

pH  2از  9و 7هایTiO  خالص بسیار بیشتر است. هم چنین

فعالیت  ،محیط در فرآیند ساخت pHبا افزایش 

 6شکلیابد. الیستی هیبریدهای حاصل افزایش میتوکاتوف

 180درصد تجزیه فوتوکاتالیستی متیلن آبی را پس از 

 دهد. دقیقه در حضور نانوکاتالیستهای مختلف نشان می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی هاکاتالیستتوکاتالیستی رنگ در حضور نانووآهنگ تجزیه ف: 5شکل

 .مختلف

بیشترین میزان تخریب نوری رنگ متیلن آبی بمیزان تقریبا 

 2TiO-CNTدرصد در حضور فوتوکاتالیست هیبریدی  75

 بدست آمد.  pH=9ساخته شده در 

 

 گیرینتیجه-4

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 توکاتالیستی متیلن آبیو: درصد تجزیه ف6شکل

های  pHرشد موفقی از نانوساختارهای هیبریدی در تمام 

نیوم مورد بررسی مشاهده شد. نانوذرات دی اکسید تیتا

ها دارای فاز بلوری آناتایز نشست کرده بر بدنه نانولوله

  یباز طیکه در مح ییهاهیبریدنانو رسدبنظر می هستند.

. باشندیم یترکنواختیشناسی ریخت یاند داراسنتز شده

خالص و هیبریدهای  2TiOتوکاتالیستی نانوذراتوفعالیت ف

2TiO-CNT  با استفاده از تجزیه نوری رنگ متیلن آبی

نانومتر بررسی شد.  397وج تحت تابشی با طول م

توکاتالیستی ذرات وشد که هیبریدسازی خاصیت فمشاهده

2TiO دهد. با افزایش ز چشمگیری افزایش میرا بطرpH 

بیشتری  فوتوکاتالیستیآمده فعالیت ساخت، هیبرید بدست

بیشترین بازده واکنش دهد.  از خود نشان می

 درصد 75آبی بمیزان متیلن  تخریب رنگتوکاتالیستی وف

 شد. مشاهده  pH=9 شده درساختهحضور هیبرید  در
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جدید برای ایجاد ضریب شکست منفی با کیفیت عبور بسیار باال، اثرات تغییر  فرامواد ضمن معرفی یک ساختاردر این مقاله ما  –چکیده 

این ساختار در  برای. می کنیمو همچنین پهنای فرکانسی ضریب شکست منفی بررسی  (FOM) 1ثابت شبکه را در میزان کیفیت عبور

می شود که در مقایسه با ساختار های پیشنهادی در این محدوده مشاهده  8.66بسیار باالی  ده فرکانسی تراهرتز، کیفیت عبورمحدو

پهنای فرکانسی  کاهش یافته ولی FOMمقدار باال و قابل توجهی است. مشاهده می شود که با افزایش ثابت شبکه، مقدار  ،فرکانسی

 است.  و پهنای فرکانسی  FOMبین سازشوجود به معنای که این  نفی افزایش می یابدضریب شکست م

 اد.فراموضریب شکست منفی، تشدید الکترومغناطيسی،  ،باندافت الکترومغناطيسی، پهنای   -کليد واژه

A tradeoff between figure of merit and negative refractive index frequency 

bandwidth  

Mehdi Askari1, Abdolnasser Zakeri2, and Alaeddin Sayahian Jahromi3 

1Physics department, College of Sciences, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun 
2Physics department, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz 

3Zarghan Branch, Islamic Azad University, Zarghan 

 

Abstract- In this paper in addition to introducing a novel metamaterial structure for creating negative refractive index with a 

high figure of merit (FOM), we investigate effects of changing the lattice constant on FOM and negative refractive index 

frequency bandwidth. For this structure, at terahertz frequency range, a very high FOM of 66.8 is observed which is a high 

and notable value in this frequency range. We observe that by increasing the lattice constant, the FOM decreases but the 

negative refractive index frequency bandwidth increases, which means a tradeoff between the FOM and the bandwidth. 

Keywords: metamaterial, electromagnetic resonance, negative refractive index, frequency bandwidth, electromagnetic loss. 

 

                                                           
1 Figure of merit 

 ضریب شکست منفی  بین کیفیت عبور و پهنای نوار فرکانسی سازش

 3عالالدین سياحيان جهرمیو  2عبدالناصر ذاکری،  1مهدی  عسکری 

 بخش فيزیک دانشکده علوم پایه، مان فارسی کازرون،سل ازرون، دانشگاهک1
 بخش فيزیک دانشکده علوم پایه، شيراز، دانشگاه شيراز،2

 اسالمی واحد زرقانزرقان، دانشگاه آزاد 3
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 مقدمه -1

یکی از کاربردهای مهم فراموادها استفاده از آن ها برای 

این مفهوم برای اولين  .ایجاد ضریب شکست منفی است

به عنوان یک مفهوم تئوری مطرح  2بار توسط آقای وسالگو

و  و پس از طرح آقای پندری برای ایجاد عملی [1] شد

مورد توجه بسياری از محققين  ،آن کاربردهای مهم معرفی

از شروع مطرح شدن این بحث تاکنون . [2] قرار گرفت

اد ضریب شکست زیادی برای ایج ساختارهای ابداعی

منفی معرفی شده اند که همواره از دغدغه های مهم ابداع 

پهنای فرکانسی محدوده ضریب شکست  ،آن ها کنندگان

به حداکثر  در نتيجهو به حداقل رساندن افت و  منفی

 محدوده های فرکانسی است. عبور در این  رساندن

در این مقاله ما ساختاری را معرفی کرده ایم که در 

محدوده فرکانسی تراهرتز دارای افت بسيار کمی در 

ر ه بمقایسه با ساختارهای پيشنهاد شده تاکنون است. عالو

 نسیاین تاثير ثابت شبکه را بر ميزان افت و پهنای فرکا

شاهده می شود ضریب شکست منفی بررسی کرده ایم. م

 ابدکه با افزایش ثابت شبکه پهنای فرکانسی افزایش می ی

د. یاب نيز به همراه آن افزایش میولی در نقطه مقابل، افت 

د جوتبادلی و ،بنابراین بين کيفيت عبور و پهنای فرکانسی

 ما در کاربرد مورد نظر کدام یک دارد که بسته به اینکه

ه بشبکه، می توانيم  با تنظيم مناسب ثابت دارد اولویت

   خواسته خود برسيم. 

 معرفی ساختار فراماده پیشنهادی -2

تنها شامل یک  ما، سلول واحد ساختار پيشنهادی

 پایهاست که از یک  )RUS( 3شکل Uتشدیدگر شبه 

 تشکيل شده است ،همگی از جنس طال ،بازو دوضخيم  و 

 Uاز ابتدای شروع بحث فرامواد، ساختار های  .(1)شکل 

کل برای ایجاد پذیرفتاری مغناطيسی منفی مورد ش

استفاده قرار می گرفتند. در اینجا ما با وسعت دادن به 

ناحيه پایينی ساختار عالوه ایجاد پذیرفتاری مغناطيسی 

ضخامت  منفی، گذردهی الکتریکی را نيز منفی می کنيم.

mw برابر این تشدیدگر 6.1 پهنای قسمت ،

mdميانی 2.5

 
mbو ارتفاع آن 5.12  است. هر

mwکدام از بازوها پهنای 6.1

 

maو بلندی 13 

                                                           
2  Veselago 
3 shape resonator-U-Semi 

را دارند. به جهت ساده سازی در شبيه سازی، برای این 

ساختار زیر الیه دی الکتریک را در نظر نگرفته ایم ولی در 

ار مذکور را در یک محيط ميزبان از عمل می توان ساخت

 دی 

 

 : ساختار پيشنهادی برای ایجاد ضریب شکست منفی 1شکل 

 xالکتریک قرار داد. طول سلول واحد در جهت محور 

در  m15 را برابر yو طول آن در جهت  m5.27برابر

ن بين الما فاصله گاف با این انتخاب هانظر می گيریم. 

می شود. در  m2برابر  xدر جهت محور  RUSهای 

از  ، ساختار متناوب بوده ولی تنها یک الیهyو  xراستای 

موج در نظر گرفته می شود.  zجهت محور آن در 

 xدر راستای محور  خطیالکترومغناطيسی دارای قطبش 

 منتشر می شود. zراستای بود و در 

 سبات عددینتایج محا -3

 که بر اساس 4HFSSاز نرم افزار  ،در انجام شبيه سازی ها

عمل می کند استفاده می  5روش عددی المان محدود

 از یک سلول واحد با شرایط مرزی دوره ایتنها  کنيم و

( z در راستای انتشار )محور الیهیک  و x-yدر صفحه 

در محاسبات برای گذردهی الکتریکی . استفاده می کنيم

 :اد درود را به کار می گيریممدل الکترون آز مس






i

p




2

2

1)(

 
                                                           

4 oftwareHigh Frequency Structure S 
5 Finite element method 
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pدر این رابطه
 

فرکانس  فرکانس پالسمایی و 

ر برخورد است. برای طال این مقادیر را به ترتيب براب

sradبا /1037.1 16 وsrad /1008.4 13

 
در 

رساناها . با وجود اینکه در مقایسه با ابر[3] ی گيریمنظر م

 -و حتی گرافن، فلزات نجيب رساناهای خوبی در فرکانس

 

: منحنی ضریب عبور برای موج قطبيده خطی که در راستای 2شکل 

 منتشر می شود.  z  محور

برای  های باال نيستند ولی همچنان بهترین گزینه-

این  در. [3]مواد می باشنددر فرا به عنوان رسانا استفاده

 ،فرکانس پالسماییدر بسامدهایی پایين تر از  ،ساختار

منفی به کمک بخش پایينی  () گذردهی الکتریکی

ایجاد شده و  ضخيم ساختار و همچنين بازوهای آن

آن توسط القای یک جریان  پذیرفتاری مغناطيسی

ره ای در ساختار و درنتيجه تشدید چرخشی دای

فرکانس تشدید مغناطيسی در آن به وجود می آید. 

و  بوده کمترمغناطيسی ساختار از فرکانس پالسمایی موثر 

در محدوده فرکانسی مشترکی منفی شده که  و لذا

 این منجر به ایجاد ضریب شکست منفی می شود. 

نظر به اینکه در راستای انتشار، ابعاد ساختار پيشنهادی 

بسيار کوچکتر از ابعاد طول موج تابش فرودی است، از 

 به نظر رسيدهساختار پيوسته  ،دید موج الکترومغناطيسی

 6و در نتيجه با اطمينان می توان از نظریه محيط موثر

جهت اطمينان از با استفاده از این نظریه، استفاده کرد. 

وجود ضریب شکست منفی، پارامتر های موثر ساختار 

پيدا طراحی شده را به کمک روش های بازیابی استاندارد 

پيداست، در  3 گونه که از شکل همان .[4] ممی کني

قسمت  THz755.5فرکانسناحيه باریکی در اطراف 

                                                           
6 Effective medium theory 

فرکانس در حقيقی ضریب شکست منفی است. 

THz779.5  ضریب شکست

inبرابر 021.088.1  که کوچک بودن  می باشد

قسمت موهومی آن، نشان دهنده افت پایين و عبور باال در 

کيفيت  ،در این فرکانس این بسامد است.

)Im(/)Re(عبور) nnFOM ) این ساختار  

 

 : منحنی قسمت حقيقی و موهومی ضریب شکست موثر3شکل 

 
 

 : کيفيت عبور در محدوده فرکانسی ضریب شکست منفی4شکل 

که در این محدوده فرکانسی نسبت به است  8.66برابر

دار بسيار باال و قابل مقادیری که تاکنون گزارش شده مق

  .(4)شکل  توجهی است

، پهنای نوار فرکانسی FOMبا وجود باال بودن مقدار 

نسبتا کم است.  این ساختارضریب شکست منفی برای 

فاصله گاف بين  با توجه به اینکهبرای رفع این مشکل، 

سلول واحد های مجاور نقشی حياتی را در مقادیر 

راوایی مغناطيسی موثر و در گذردهی الکتریکی موثر، ت

 رما برای مقادی ،[5] ضریب شکست موثر دارد نتيجه

، شبيه سازی های xراستای  مختلف این فاصله گاف در

 5 زیادی را انجام دادیم که نتایج بخشی از آن ها در شکل
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با افزایش  ،مشاهده می شود. همان گونه که پيداست

کاهش یافته ولی در عوض  FOM فاصله گاف مقدار

اندازه پهنای نوار فرکانسی ضریب شکست منفی که 

 

با تغيير فاصله گاف بين  FWHMو  FOMتغييراتنحوه : 5شکل 

 .1در شکل  xسلول های واحد در راستای محور 

)به معنای پهنای کامل در  7FWHMدر شکل آن را با 

نصف کمينه ضریب شکست( مشخص کرده ایم افزایش 

شکست  می یابد. بنابراین پهن کردن بازه فرکانسی ضریب

است. FOMمنفی به بهای از دست دادن کيفيت عبور 
وجود  FWHM مقداروFOM FOM مقدارتبادلی بين  لذا  

بسته به اینکه کدام یک از این دو کميت برای ما دارد که 

م فاصله گاف به خواسته در اولویت است می توانيم با تنظي

عالوه بر شکل هندسی خاص ساختار  .خود برسيم

 ،پيشنهادی، عامل دیگر افت پایين فراماده طراحی شده

شکل است.  Uپایه نسبتا وسيع )ضخيم( سلول شبه 

افزایش سطح مقطع بخش پایينی ساختار باعث کاهش 

و در نتيجه شارش جریان در یک الیه نازک   8عمق نفوذ

سانا شده که این نيز منجر به کاهش افت اهمی در سطح ر

 . [6] شودمی 

 گیرینتیجه -4

ریب مقاله ما ساختار فراماده ای را برای ایجاد ضدراین 

 فرکانسی در محدوده شکست منفی معرفی کرده ایم که

با  ست.دارای افت بسيار کم و عبور بسيار باالیی ا تراهرتز

 دارای  THz779.5کانس که در فرFOMمحاسبه 

                                                           
7 Full width at half minimum 
8 Skin depth 

 

 THz779.5: جریان سطحی شبيه سازی شده در بسامد 6شکل 

)نسبت به مقادیر گزارش  است 8.66مقدار بسيار باالی 

می توان به  ،شده تاکنون در این محدوده فرکانسی(

انسی با این وجود پهنای فرکصحت این ادعا پی برد. 

با انجام ضریب شکست منفی مقدار نسبتا کمی دارد. 

اثر فاصله بين سلول واحدها در  ،شبيه سازی های بسيار

FOMمقدار بررا ساختار 

 
و پهنای فرکانسی ضریب 

با شکست منفی بررسی کرده ایم. مشاهده می شود که 

کاهش ولی اندازه  FOMافزایش این فاصله ها، مقدار

لذا افزایش یکی به بهای پهنای فرکانسی افزایش می یابد. 

کاهش دیگری است و برعکس. در نتيجه تبادلی بين 

که بسته به  و پهنای فرکانسی وجود دارد FOMمقدار

اینکه کدام یک از این دو کميت برای ما در اولویت است 

 و مورد نظر به مقدار دلخواه ،فمی توان با تنظيم فاصله گا

 . دست یافت
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 رهششاهین، اصفهان ،مرکز اپتوالکترونیکاشتر، مالک دانشگاه صنعتی  یعلوم کاربرددانشگاهی مجتمع  1
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اند. وی تار نوری رشد داده شدهربر  ZnOنانوساختارهای  ،های تخریب حرارتی و مایکروویوبا استفاده از روش مقاله نیدر ا -چکیده 

 عبوری از شد مطلوب نانوساختارها، چیدمان منبع نور بیرونی برپا شد و بینابو حصول اطمینان از ر FESEMپس از بررسی تصاویر 

ها ایسه آن. با سنجش میزان شدت عبوری از تارهای نوری دارای نانوساختار در سه طول موج مختلف و مقتارهای  نوری ثبت گردید

   ها زان شدتبرابری در می 2/5بررسی و افزایش تا  ZnOبا شدت عبوری از تار نوری بدون نانوساختار، تاثیر حضور نانوساختارهای 

 در مقایسه بادر افزایش شدت تری تاثیر بیشروش تخریب حرارتی  نانوساختارهای حاصل ازحضور چنین . همبه دست آمد

 .دارند روش مایکروویونانوساختارهای حاصل از 

 .چیدمان منبع نور بیرونیکروویو، مایتار نوری، اکسید روی، تخریب حرارتی، نانو حسگر  -واژهکلید 

 

Investigating the effect of ZnO nanorods on sensitivity of optical fiber to 

the visible spectrum 

Amin Javaheri, Seyed mohammad hossein1; Mazaheri, Azardokht2; Davoudi, Mahdi2; 

Yousefi, Mohammad hasan2; Mousavi, Seyed mohammad reza2 

1 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Optoelectronic Center, Isfahan, Shahin Shahr 

2 Institute of Applied Sciences of Malek Ashtar, Department of Physics, Isfahan, Shahin Shahr 

Abstract- In this paper, nannostructured ZnO was grown upon optical fiber by Thermal decomposition and Microwave 

methods. After observing fine FESEM images of nanostructures, external ligth source setup implemented and then the 

transmissional spectrum of fibers recorded. Investigating the effect of ZnO nanostructures have showed improvement in 

detected ligth intensity up to 5.2 order compare with intensity of fiber without nanostructure in three various 

wavelengths. Nanostructures synthesized through thermal decomposition method are more effective than ones which 

created through microwave method in incremented intensity. 

Keywords: Optical fiber nano-sensor, Zinc oxide, Thermal decomposition,Microwave,  External ligth source setup. 

 حساسیت تار نوری بر ZnO هایمیلهحضور نانوبررسی تاثیر 

 نسبت به بیناب مرئی
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 مقدمه -1

 ای است که بر اساسموجبر دوبعدی استوانه یک تار نوری

نی بازتاب کلی داخلی قادر به هدایت نور در مسیرهای طوال

از استفاده  ،های خاص تارهای نوریویژگیبه دلیل است. 

پیشرفت  تجهیزات پزشکی در ارتباطات، حسگرها وها آن

 .]1[ گیری داشته استچشم

خود د که تحت شرایط خاص، از حسگرها، ابزارهایی هستن

 و دهندیبینی شده و مورد انتظار نشان مهای پیشواکنش

اس این میان، نانوحسگرها به دلیل خواص موادِ نانومقی در

تر، حاکمیت )کوچک بودن اندازه، نسبت سطح به حجم بیش

 تریتر(، حساسیت بیشتعداد نقص بیش اثرهای کوانتومی و

شان دارند مواد حجیممقایسه با  عوامل خارجی درنسبت به 

 .]2[ اندکردهو به همین علت توجه زیادی را جلب 

هستند که دیدترین حسگرهایی حسگر تار نوری از جمله ج

اع به انو شانموقعیت و عملکردبر اساس نقاط اندازه گیری، 

ترین حسگرهای شوند. یکی از رایجمیتقسیم  مختلفی

 بر مبنای س شدت است کهنوری بر اسا، حسگر تار تارنوری

 به چنینهم .]3[د کنمیعمل  تار موج داخلشدت تغییرات 

      یت و ایجاد انتخابگری در حسگر منظور افزایش حساس

شتن با برداشود که از غالف جایگزین استفاده می ،نوریتار 

بخشی از غالف تار نوری، بخش حساسه بر روی آن 

 شود.جایگزین می

ی متفاوت تار نوری نسیت به سایر هابه دلیل ویژگی

 تحمل دماهای عدم و  ایاستوانهچون شکل ها همزیرالیه

تی تخریب حرارهای رشد سازگار مانند ، بایستی از روشباال

 ادهبه منظور رشد نانوساختار بر روی آن استف و مایکروویو

 نمود.

 رساناهای اکسید فلزیترین نیمترین و کاربردییکی از مهم

ه منظور ساخت بتواند به عنوان جایگزین غالف یمکه 

 ( است.ZnO)اکسید روی  نانوحسگر تار نوری استفاده شود،

تقیم، گاف نواری پهن و مس چونهایی همبه سبب ویژگی

، گسیلنده ]4[( meV 60انرژی بستگی اکسیتونی بزرگ )

تریک ، دارا بودن خاصیت پیزوالک]6و  5[نور در بیناب وسیع 

، ]8[ها چون فوتوکاتالیستوارد بسیار زیادی همدر م ]7[

و  کیفوتوالکترونیابزارهای ،  ]9[ترانزیستورهای اثرمیدان 

 هافوتوولتایی، لیزر فرابنفش، سلول خورشیدی و حسگر

 .]10[شوند ستفاده میا

 روش تحقیق -2

       بیانبه ترتیب پژوهش  عملیدر این قسمت مراحل 

 د.نشومی

 یباریک سازی تار نور -1-2

 زدایشکاهش قطر غالف تار نوری از فرآیند منظور به 

مک ک بارا  قسمتی از محافظ و روکش ابتداشود. می استفاده

ده بر تار نوری سوار شو سپس داریم میبر بردارابزار روکش

درصد  20درون هیدروفلوئوریک اسید پایه نگهدارنده را 

  ر، آنت مدت زمان مورد نظپس از گذش نماییم.ور میغوطه

    کرده و با استفاده از میکروسکوپ نوری قطر   را خارج 

ری تار نوبرای تهیه  ،1شکل  مطابق .سنجیمتار نوری را می

 .نیاز استدقیقه مورد  75، مدت زمان میکرون 60قطربا 

 
 آهنگ کاهش قطر تار نوری برحسب مدت زمانتجربی : نمودار 1شکل 

 درصد. HF 20 ماندگاری تار نوری در اسید

 روی تار نوریبر  ZnO رشد نانوساختار  -2-2

 از دو روش  ZnO به منظور رشد نانوساختاردر این پژوهش 

 شود.میتی و مایکروویو استفاده تخریب حرار

بر روی تار نوری زدایش  ZnO رشد نانوساختاربه منظور 

استات  g 39/0به روش تخریب حرارتی ابتدا مقدار شده 

 Godaze saz)ا درون کوره ر( Merck- 108802)روی 

21PC  -furnace )با دمایC350 پس از  قرار داده و

 و مواد حاصل را در    ساعت آن را خارج کرده 12گذشت 

ml 60 نماییم و پس از قراردهیاریونیزه حل میآب دوب    

ساعت  3 به مدترا  ار نوری در داخل محلول، مجموعهت

      قرار C90با دمای( 5028T  -raeus ovenHe)درون کوره 

 .دهیممی

موالر  04/0وی ابتدا محلولی حانیز در روش مایکروویو 

 تترامین نتیلم و هگزا( Merck-108833نیترات روی )

(Merck-818712 )( در حالل متانولSigma-Aldrich- 

ی در داخل ر نورتا دهیرتهیه نموده و پس از قرا( 34860
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دقیقه درون دستگاه  1به مدت را محلول، مجموعه 

با ( Daewoo microwave oven- KOC-1B0K)مایکروویو 

 .هیمدقرار می W 1100توان 

 چیدمان مورد استفاده  -3-2

ان بر روی میز ZnO ر بررسی تاثیر حضور نانوساختاربه منظو

 م.یایمناستفاده می 2کل تزویج نور به تار نوری از چیدمان ش

 

 ی.نسبت به بیناب نورسنجش حساسیت تار نوری چیدمان : 2شکل 

به نور آن  جیوه( است و -)آرگونالمپ فرابنفش منبع نور، 

ویج آید و به درون تار تزجانبی بر تار نوری فرود می طور

    شود. به منظور حذف نور زمینه، مجموعه منبع نور ومی

 .ندداده شدای غیر شفاف قرار بهدرون جعتار نوری 

 تحلیل نتایجنتایج و  -3

به نانوساختارهای رشد یافته مربوط به  FESEMویر اتص

 3 هایدر شکلروش تخریب حرارتی و مایکروویو به ترتیب 

، شوددیده می 4طور که در شکل همان .اندآورده شده 4و 

رشد داده شده روی تار نوری دارای  ZnOهای نانومیله

 ودی هستند. روش مایکروویو باو عم ، منظمیکسانساختار 

 را وجود مدت زمان رشد بسیار کوتاه، نتایج بسیار درخشانی

 ارائه نموده است.

 
ری نانوساختارهای رشدیافته بر روی تار نو FESEM: تصویر 3شکل 

 به روش تخریب حرارتی

 
به طور عمودی نانوساختارهای رشدیافته  FESEM: تصویر 4شکل 

 مایکروویووش بر روی تار نوری به ر

در  نوری هایتارثبت شده توسط آشکارساز حاصل از شدت 

 7، 6هایدر شکل ZnOنانوساختارهای  عدم حضورو  ضورح

حضور  ،شودطور که مشاهده میاند. همانآورده شده 8و 

   و  اندزویج بهتر نور به تار نوری شدهنانوساختارها سبب ت

 بر روی بخش ZnOدر نتیجه با به کارگیری نانوساختارهای 

سگر را نسبت به توان حساسیت ححسگرها، می حساسه

 بیناب نوری بهبود بخشید.

 
ده ش: بیناب نور ثبت شده توسط آشکارساز حاصل از نور تزویج 5شکل 

  تار نوری بدون نانوساختاربه 

 
ده شبیناب نور ثبت شده توسط آشکارساز حاصل از نور تزویج : 6شکل 

 یروش تخریب حرارت بهرشد یافته  نانوساختار دارایتار نوری به 
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ده شبیناب نور ثبت شده توسط آشکارساز حاصل از نور تزویج : 7شکل 

 روش مایکروویو رشد یافته به تار نوری دارای نانوساختاربه 

 بدونشدت رسیده به آشکارساز از طریق تار نوری 

ش رو ، تار نوری دارای نانوساختار رشد یافته بهنانوساختار

 به و تار نوری دارای نانوساختار رشد یافته تخریب حرارتی

 .ندشوداده می نشان mIو  I، tIمایکروویو به ترتیب با روش 
در ثبت شده  شدت، 7 و 6، 5های با استفاده از شکل

 ت بههای دارای نانوساختار را نسبآشکارساز حاصل از نمونه

وج طول مبرای  نماییم.محاسبه مینمونه بدون نانوساختار 

nm 545  ه عبارت است ازدمبه دست آنسبت: 

24.2
12004500

12008600

545

545 





I

I t

18.2
12004500

12008400

545

545 





I

I m
 

 :آیدبه دست می nm 435ای طول موج بر و

23.5
12002500

12008000

435

435 





I

It

85.4
12002500

12007500

435

435 





I

I m
 

 :آیددست میبه  nm 404برای طول موج  و نیز

6.4
12001700

12003500

404

404 





I

I t

6.3
12001700

12003000

404

404 





I

I m
 

با در معادالت فوق میزان نویز دستگاه است.  1200عدد 

برای سه طول موج دلخواه، توجه به محاسبات انجام شده 

 .شودمیتزویج نور افزایش  سبب ZnOحضور نانوساختارهای 

زم ال شرایط با بهبود تزویج نور به درون تار نوری، در نتیجه

به منظور استفاده از تار نوری دارای پوشش غالف 

نانوساختار، در تولید حسگر حساس به عوامل محیطی 

 .شودها و گازها( فراهم می)مانند تغییرات دما، حضور الکل

 گیرینتیجه -4

ی گرفته حاکهای آزمایشگاهی و محاسبات صورتگیریاندازه

ین عنوان غالف جایگز بهحضور نانوساختارها از آن است که 

زان در میبرابری  2/5تا  1/2سبب افزایش  ،بر روی تار نوری

میزان ترین بیش شده است.ار نوری ت به تزویج شدهشدت 

به  nm 435های نزدیک برای طول موج ،تزویج نور افزایش

وات ختارها در ادانانوسبه کارگیری . در نتیجه با دست آمد

ی نسبت به بیناب مرئها را توان حساسیت آنآشکارساز می

 پوششتار نوری دارای  استفاده از چنینهم بهبود بخشید.

افزایش تخریب حرارتی روش  از حاصل شده نانوساختار

 .نشان دادمایکرویوو روش  نسبت بهرا تری یشتزویج ب
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ها مؤلفه بسیار مهمی به منظور شناسایی خواص اپتیکی این محیط ییایقل یبخارها یرخطیشکست غ بیضر یرگیانداره –چکیده 

با را  یرخطیاثرات غ ه است و لذااپتیکی قویا وابست دیاز فرکانس تشد واکوکی به یضرایب غیرخطها شود. در این محیطمحسوب می

بصورت یک بخش  شود کهمیی سوم بیان با پذیرفتاری غیرخطی مرتبه هاپاسخ این سامانه. می توان مشاهده کرد زریشدت کم نور ل

 گیری ضریببسیار دقیق برای اندازه های تجربیپویش طولی یکی از روش. دشودر ضریب شکست محیط نمایان میوابسته به شدت 

با به منظور پیش بینی وابستگی ضریب شکست غیرخطی به عوامل دخیل در روش پویش طولی، در این مقاله شکست غیرخطی است. 

سازی و شبیه های مثبت و منفی از فرکانس تشدیدبه ازای واکوکیهای عبوری از بخار روبیدیوم شدت ،یک روش نیمه تجربیاستفاده از 

 .ته استورد تحلیل و بررسی قرار گرفم

 

 .خود کانونی شدن نورپویش طولی، بخار اتمی، ضریب شکست غير خطی،  -کليد واژه

Study of Nonlinear Refraction in Rubidium vapor Using Z-Scan Technique 
 

Mohammad sadeghi gougheri1, Maliheh Ranjbaran1, Mohammad Mehdi Tehranchi1,2, Seyedeh Mehri Hamidi1, 

Seyed Mohammad Hosein Khalkhali3. 

 
1 Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

2 Physics Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
3 Physics Department, Kharazmi University, Tehran, Iran 

3 Physics Department, Kharazmi University, Tehran, IranAbstract- Measurement of nonlinear refractive index in alkali 

vapors is a very important method in identifying the optical properties of these mediums. In these mediums, the nonlinear 

refraction is strongly dependent on the detuning from the optical resonance frequency and therefore nonlinear effects can be 

observed at low laser intensity. The response of these systems is expressed by the third-order nonlinear susceptibility, which 

appears as an intensity-dependent term in the refractive index of the medium. Z-scan is one of the most accurate experimental 

methods for measuring of the nonlinear refractive index. In this paper, in order to predict the dependence of the nonlinear 

refractive index on the factors involved in the Z-scan technique, we have used a semi-experimental method to simulate the 

transmitted intensity thorough the rubidium vapor for the positive and negative detunings of the resonance frequency and the 

results have been analyzed. 

Keywords: Nonlinear refractive index, Atomic vapors, Z-scan technique, Self-focusing of light. 

 

 با روش پویش طولی  ضریب شکست غیرخطی بخار روبیدیوم بررسی

 3لیو سيد محمد حسين خلخا 1، سيده مهری حميدی2و1، محمد مهدی طهرانچی1مليحه رنجبران، 1محمد صادقی گوغری

 تهرانولنجک، ، ه شهيد بهشتیدانشگاپژوهشکده ليزر و پالسما، 1

 ، ایرانتهرانولنجک، ، ه شهيد بهشتیدانشگا ،فيزیک دانشکده 2
 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ،فيزیک دانشکده 3

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

738 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 قدمهم -1

ی بسيار مهمی برای ریب شکست غيرخطی مؤلفهض

از اپتيکی یک محيط غيرخطی است. شناسایی خواص 

توان به بخارهای اتمی می های غيرخطیمحيطجمله 

اند ای را به خود معطوف ساختهتوجه ویژه اشاره کرد که

واکوکی از فرکانس به شدت به  هاآن یضرایب غيرخطزیرا 

امکان  توانندد و بنابراین میدار یبستگ تشدیدشان

مشاهده اثرات غيرخطی را با شدت کم نور ليزر پيوسته 

  فراهم کنند.

دارای های همسانگرد و محيط بخارهای اتمی عالوه بر این،

، لذا در تقریب دوقطبی، اولين باشندتقارن مرکزی می

سهم غيرخطی در قطبش متناسب با توان سوم ميدان 

(3)الکتریکی ) 3Eی سوم، پذیرفتاری مرتبه. ]1[ ( است
(3)هایی از قبيل توليد هماهنگ سوم، ، مسئول پدیده

و اثرات خودکنش مانند خودکانونی  آميختگی چهار موج

با استفاده از  شود.خود گيراندازی نور میو  شدن

خودکانونی شدن نور که از قسمت حقيقی پذیرفتاری 

)ضریب  ضریب کر توانآید، میی سوم بدست میمرتبه

 را تعيين کرد. شکست غير خطی(

گيری ضریب کر، یک شيوه بسيار ساده و دقيق برای اندازه

يت این روش عالوه بر حساس. باشدیش طولی میروش پو

در تعيين اندازه ضریب کر، توانایی تعيين عالمت آنرا باال 

گيری ضریب کر برای اندازهکند، بنابراین نيز فراهم می

 [5] و سزیم ]4و3[ ، روبيدیوم[2]سدیم  ات قلياییبخار فلز

 است.  مورد استفاده قرار گرفتهبه صورت تجربی 

بينی وابستگی ضریب کر به در این مقاله به منظور پيش

یک  با استفاده از ،عوامل دخيل در روش پویش طولی

، و تجربی معادالت نظری روش نيمه تجربی و بهره بردن از

 یهابرحسب واکوکی شدن نور خودکانونی و خودواکانونی

ای که به ازای آن بيشينه ضریب اکوکیو ومختلف بررسی 

 شده است.دهد، تعيين شکست رخ می

  مبانی نظری -2

محيط غيرخطی یک  خودکانونی شدن پرتو ليزر در یک

توسط یک بخش وابسته  و ی سوم استاثر غيرخطی مرتبه

 ،بصورتبه شدت در ضریب شکست محيط 

0 2n n n I  0شود که نمایان میn  ضریب شکست

ضریب کر  .باشدضریب کر می 2nمستقل از شدت و 

  ی،توسط رابطه

(2) (3)

2 2

0 0

3
Re( )

4
n

n c



 , 

با باشد. ، مرتبط می(3)ی سوم،به پذیرفتاری مرتبه

فرض سيستم فاده از فرمول بندی ماتریس چگالی و است

ی سوم برای یک اتم که با پذیرفتاری مرتبه دو ترازی،

در امتداد محور پرتو در حال حرکت است  vسرعت 

 بصورت،

(3) 
4 3

4
(3)

23
20

2

32 ( ) (2 )

4( )3
(1 )

v

ab
v

v

N

h


 








, 

ا، هچگالی تعداد اتم Nشود که در این رابطه محاسبه می

ab یکیعنصر ماتریسی گشتاور دوقطبی الکتر ،h  ثابت

 برابر با: vپهنای خط همگن است. همچنين  پالنک و

(4) 
v baw w kv kv      , 

متناسب با  bawفرکانس ليزر، wعدد موج،  kاست که 

 اختالف انرژی بين حالت برانگيخته و حالت پایه و 

 باشد.از فرکانس تشدید می 1واکوکی

شی از تنها برای بخ ی سوم را( پذیرفتاری مرتبه3معادله )

، دندر امتداد محور پرتو در حرکت vها که با سرعت اتم

ل ککند. برای بدست آوردن پذیرفتاری ناشی از یتعيين م

مع ها را جی اتمبایستی سهم همه ،های بخار قلياییاتم

ی هاهگيری روی تمام مولفکرد. بنابراین باید یک انتگرال

 ،سرعت با تابع توزیع بولتزمن بصورت

(5) (3) (3)Re Re ( )vdv W v   . 

ی بسيار نکته حائز اهميت وابستگی طيف انجام شود.

ی فرکانس های نزدیک محدودهبه فرکانس (3)قوی

ی انتگرال باشد. بنابراین برای محاسبهگذارهای اتمی می

نزدیک ی تقریبی ناحيه (( بایستی5ی )سرعت )معادله

 همگن که پهن شدگی فرکانس تشدید و تحت شرایطی

                                                           
 

1 Detuning 
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دگی )پهن ش خيلی کوچکتر از پهن شدگی ناهمگن

تحت این شرایط سهم  است، در نظر گرفته شود.( دوپلری

های سرعت برخی از مؤلفه مربوط به (5اصلی در انتگرال )

ه برای آنها واکوکی برابر با کاست هاتم
12

v


        

(3)بيشينه مقدار )

v در نتيجه باشدمی(( 3ی )در معادله .

 یضریب کر با رابطه ،محاسبه انتگرالاز  پس

(6) 
2

7

42
4 2

2 2 3 2 2

0

4
10 ( )

3

xab N T
n xe

c h k u





  , 

زمان وافازی گذار  2T ،در این رابطهشود. مشخص می

2اتمی بوده و مقدار آن برابر با 
1T 


باشد. می 

2 Bk T
u

M
 اتمی است که در  پهنای توزیع سرعت

 Mها و دمای اتم Tبولتزمن،  -ثابت استفان Bkآن 

متناسب با واکوکی از  xباشد. پارامتر ها میجرم اتم

2xتشدید بوده و برابر با 
ku

 .است 

ویش منظور بررسی وابستگی تغييرات نور در روش پبه 

ضریب کر، روابط حاکم بر روش طولی به عوامل مؤثر بر 

در پویش طولی در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

گاوسی  در معرض یک پرتو نمونهروش پویش طولی، 

شکلِ کانونی شده قرار گرفته و در راستای انتشار پرتو 

بصورت تابعی از شدت عبوری از نمونه شود. ابجا میج

 ی،موقعيت آن با رابطه

(7) 0

2 2

4
( ) 1

(1 )(9 )

y
T z

y y


 

 
, 

 شدت عبوریتفاضل گيری با اندازهشود. سپس برازش می

 ،توان با استفاده از روابط، ضریب کر را میبيشينه و کمينه

(8) 0.25

00.406 (1 )T S      , 

(9) 0
2

0

n
kI L


 , 

). در روابط باال،]6[ محاسبه کرد )T y  شدت عبوری

،بهنجار شده
0

zy
z

،z ،0فاصله از کانونz محدوده-

 Sرخطی قله در کانون،جابجایی فاز غي 0ی رایلی، 

 Lشدت پرتو در کانون و 0Iپارامتر عبور خطی از روزنه،

 .باشدطول نمونه می

بينی وابستگی پارامترهای مؤثر در تعيين پيشدر راستای 

ضریب ، ولیروش پویش ط ميزان شدت عبوری از نمونه در

( را در 6ی کر بدست آمده از معادالت نظری )معادله

( 7) کنيم. با استفاده از معادله( جایگزین می9ی )معادله

 ،شدت عبوری بصورت

 

(10) 

 7
2

2

4
4 0

2 3

0

2

2 2 2 2

16
( ) 1 [10

3

( ) ]
(1 )(9 )

ab

x

kLI N
T y

c h

T y
xe

k u y y







  

 

 

واضح است که شدت عبوری به دما،  آید.بدست می

واکوکی از فرکانس تشدید و شدت نور ورودی وابسطه 

است، لذا در این مقاله شدت عبوری به ازای واکوکی از 

وابسته است، مورد فرکانس تشدید، که مهمترین مؤلفه 

  بررسی قرار خواهد گرفت.

 نتایج 

بخار اتمی در نظر گرفته شده در این مقاله بخار روبيدیوم 

با طول شکل ای استوانهای است که در یک سلول شيشه

. چگالی ر محبوس شده استمتیميل 20و شعاع قاعده  1

 70برای این سلول در دمای  ی روبيدیومهاتعداد اتم

101.7393گراد برابر با  ی سانتیدرجه 10N   .است 

 ((6ی ))معادله محاسبات نظریبا استفاده از ( 1در شکل )

)طول موج  بخار روبيدیوم 1Dبرای گذار ضریب کر 

1
794.8D nm )1ی واکوکی ، در بازهGHz   تا

1GHz   که شبيه  رسم شده است. این نمودار

دهد  ضریب کر مشتق یک منحنی گاوسی است نشان می

به شدت به ميزان واکوکی از فرکانس تشدید وابسته است 

، ضریب کر مثبت و به ازای های مثبتو به ازای واکوکی

باشد. همچنين های منفی ضریب کر منفی میواکوکی

دهد که بيشينه مقدار ضریب محاسبات نظری نشان می

229.72MHzکر در واکوکی    از گذار تشدیدی

1D   نمایان شده و برابر با
2

11

2 1.54 10 cmn
w

  

 شد.بامی

حسب سازی شده بر شبيهعبوری  هایشدت( 2شکل )
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)شکل های مثبت به ازای واکوکیروبيدیوم مکان سلول 

 .ددهمینشان را  )شکل سمت راست( و منفیسمت چپ( 

کانونی دهنده پدیده خود( نشانالف -2رفتار کلی شکل )

و است  ی حضور بخار روبيدیومشدن نور به واسطه

يشترین مقدار ضریب کر در همانطور که مشخص است ب

225MHz واکوکی   دهد فرکانس تشدید رخ می از

 مقدار محاسبه شده از روابط نظری باتقریبا که 

(229.72MHz  )( ب -2، تطابق دارد. در شکل )

اثر عبور از بخار نيز خود واکانونی شدن پرتو نور در 

شده است که در نهایت منجر به  روبيدیوم نشان داده

 شود.ضریب شکست منفی می

 

های مختلف نسبت به : تغييرات ضریب کر بر حسب واکوکی1شکل 

 فرکانس تشدید.

 

: تغييرات شدت عبوری بر حسب موقعيت بخار روبيدیوم 2شکل 

 نسبت به کانون.

 گیرینتیجه -3

يری ضریب شکست غيرخطی بخارهای قليایی گانداره

های اطالعات طيف سنجی بسيار مفيدی حول فرکانس

در این مقاله ضریب کند. نزدیک تشدیدشان را فراهم می

ی وسيعی برای محدوده شکست غيرخطی بخار روبيدیوم

1GHz)ها از واکوکی   1تاGHz   )صورت ب

محاسبه شده و مشخص شد که بيشينه مقدار  نظری

ضریب شکست برابر با 
2

11

2 1.54 10 cmn
w

  

229.72MHzدر واکوکی  است که   از گذار

  شود.نمایان می  1Dتشدیدی 

های عبوری از بخار روبيدیوم شدتهمچنين در این مقاله 

های يت آن نسبت به کانون به ازای واکوکیبر حسب موقع

است. نتایج حاکی از وجود  سازی شدهمثبت و منفی شبيه

های منفی و ضریب ضریب شکست منفی به ازای واکوکی

های مثبت است. همچنين شکست مثبت به ازای واکوکی

بيشترین مقدار ضریب کر به ازای واکوکی 

225MHz  ات نظری ت که با محاسابرخ داده اس

 همخوانی بسيار خوبی دارد.
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وان به عنته ایم تا بتوان آن را در فرآیندهای زیستی پرداخ فسفاتبافر در این مقاله به بررسی حضور نانوذرات طال در محیط  -چکیده 

عدی مناسب جهت تیمار فوتوگرمایی معرفی کرد. بدین منظور یک ساختار پالسمونیکی که شامل طال روی نانوتوری یک ب محیط یک

شدید تلف نانوذرات را در مد تبعالوه غلظت های مخ بافراست به روش الیه نشانی گرمایی تهیه شده و تاثیر محیط های مختلف 

ر چند دنتایج حاصل، نشان دهنده ی حساسیت محیط بافر به حضور نانوذرات طال پالسمونی ساختار پالسمونیکی  بررسی کرده ایم. 

 طول موج کاربردی است که می توان جهت تیمار فوتوگرمایی از آن استفاده کرد. 

 نانوذرات طال، نمک بافر فسفات تشدید پالسمونی، محيط کشت سلولی، -کليد واژه

 

 

 

Gold nanoparticles in  phosphate buffer  as suitable photo thermal therapy 

environment 

Saeidifard, sajede1; Hamidi, Seyedeh Mehri2  

1Magneto-plasmonic lab, Laser and Plasma Research Institute, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran. 

m_hamidi@sbu.ac.ir 

Abstract- In this paper, we investigated the presence of gold nanoparticles in the pbs environment, which is a fundamental 

buffer in biological processes, in order to make it suitable for photo thermal therapy environment. For this purpose, a 

plasmonic structure consisting of gold onto a one-dimensional nano grating  is prepared by a thermal deposition method and 

after that, the effect of NPs in pbs media with and without NPs has been investigated. The spectroscopy  of the samples has 

been done under different polarizations and a given angle in the various environmental conditions and ploted reflection 

diagram in term of wavelength. Our results show that this media has a good a sensivity in multi wavelength to the presence 

of gold nanoparticles. 

Keywords: Plasmonic resonance, Cell culture medium, Gold nanoparticles, Phosphate buffered saline 

 

 

 

 

 نانوذرات طال در بستره بافر فسفات به عنوان محیط مناسب تیمار فوتوگرمایی 

 2حميدی ، سيده مهری ؛1سعيدی فرد ، ساجده

 آزمایشگاه مگنتوپالسمونيک، پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی، اوین، تهران 1
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 مقدمه -1

تکنولوژی نانو بصورت مطالعه و کنترل ماده در سطح 

نانومقياس تعریف می شود که این مهم کاربردهای بسيار 

گسترده ای در حوزه های مختلف مانند الکترونيک، 

نانوفوتونيک علمی است که به  مکانيک و پزشکی دارد.

ماده در سطح نانومقياس می پردازد که -برهم کنش نور

تحقيقات اساسی و فرصت هایی را برای کشمکشی برای 

درواقع با مطالعه ی  .تکنولوژی جدید فراهم می کند

برهمکنشهای اپتيکی جدید، تکنيک های مواد و ساخت و 

ساز شامل بررسی ساختارهای طبيعی و مصنوعی مانند 

 کوانتومی، نقاط حفره دار، بلورهای فوتونی، الياف

همراه است.  پالسمونيک و موج طول زیر ساختارهای

تکنولوژی زیست ، ولوژی نانو در زیستکاربرد دیگر تکن

است که باعث ایجاد زمينه ی تحقيقاتی جدیدی تحت 

عنوان نانوبيوتکنولوژی شده است. این زمينه نه تنها به 

کاربرد سيستم های زیستی برای توليد نانوساختارهای 

هایی مورداستفاده ميپردازد، بلکه به ظهور و بکارگيری ابزار

مطالعه ی  جهتبرای توليد و دستکاری نانوساختارها 

این . [1] روندها و ساختارهای زیستی اساسی می پردازد

، فوتونيکجدید را می توان نقطه اشتراک شاخه ی 

( که (1بایوفوتونيک و نانونکنولوژی معرفی نمود ))شکل

زمينه ی گسترده ی علم نوین و نانوتکنولوژی بيومدیکال 

کارگيری این زمينه ی خاص در داروسازی یک ه ب  است.

برای تشخيص و درمان بيماری محسوب می  راهکار پرتوان

 [. 2و1شود]

 
: نمایش شماتيکی تداخل زمينه های مختلف و بوحود آمدن 1شکل

 وتونيکنانوبيوف

 نانو، سطح در بيولوژیکی فرایندهای درکاز سوی دیگر، 

[. 3است] انون فناوری توسعه در قوی محرک نيروی یک

با ابعاد  اندام های زنده معموال از سيستم هایی چرا که 

، قسمت های ی کهحالد، در نتشکيل می شوميکرومتر  10

سلولی بسيار کوچکتر بوده و حتی پروتئين های نوعی با 

که ابعاد کوچک ترین  دننانومتر وجود دار 5اندازه ی فقط 

ساده، ایده ی  یانانوذرات انسان است. این مقایسه اندازه 

های بسيار کوچک را کاوه عنوان ه استفاده از نانوذرات ب

می دهد که ما را قادر به جاسوسی بدون مداخالت بيش از 

  می کند. در ماشين های سلولیحد 

اما در این محيط های سلولی، بافرهای متعددی جهت 

کشت و یا مراقبت های خاص استفاده می شود که یکی از 

روش  است.( PBS1مک بافر شده ی فسفات)این بافرها، ن

وجود دارد. در برخی از   PBSهای زیادی برای ساخت 

فرمول های ساخت از پتاسيم استفاده نمی شود، در 

 حاليکه بسياری از آنها دارای منيزیوم یا کلسيم می باشد.

 PHو  4PO2KH و NaCl، .KCl  ،4HPO2Naبا ترکيب 

و غلظت یونی  2یسماست که اسموالر 4/7ثابت در حدود 

به این محيط محلول را در بدن انسان منطبق می کند. 

غير سمی بودن برای سلول ها دليل هم کشش بودن و 

 عنوان به تواند می [. همچنين5و4]است کاربرد بسيار پر 

 شده شناخته ایمنی های آزمایش برای شستشو بافر یک

 پميکروسکو ،4ایمونوهيستوشيمی ،3بالت وسترن جمله از

  .[6گيرد] قرار استفاده مورد 5اليزا و فلوئورسانس ایمنی

در بين تکنولوژی نانو، نانوذرات طال به اما از سوی دیگر، 

دليل ویژگی های منحصر به فرد الکترونيکی، نوری، 

در استفاده  دمایی، شيميایی و بيولوژیکی و پتانسيل 

کاربردهای کاتاليزگری در زمينه های مختلف مانند 

، فيزیک دارو، شيمی، علم مواد و زمينه های زیست

مختلف علمی دیگر توجه بسياری را به خود جلب کرده 

است. جذب نوری قوی نانوذرات طال، ویژگی های 

پراکندگی آنها و فقدان کامل یا کم سمی بودن باعث شده 

 [7سيار مناسب باشند]بیکی زبيوفيآنها برای کاربردهای 

ليل جذب و پراکندگی باال همچنين نانوذرات طال به د

                                                           
 

 

 
1 buffered saline Phophate 

2 osmolarity 
3 blot Western  

4 immunofluorescence 
5 ELISA 

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 

743 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

براساس تشدیدهای پالسمونی سطحی در نواحی قادرند 

درمانی نوری  المانهایعنوان ه مرئی و نزدیک فروسرخ ب

( و یا جستجوگر در تصویرنگاری های PTT) 1گرمایی

ر زیستی موجودات زنده و آزمایشگاهی مورد استفاده قرا

فتن در به محض قرار گرنانوذرات پالسمونيکی . گيرند

به دليل تبدیل ، خودض نور در طول موج های تشدید معر

محيط انرژی فوتون به گرما، گرمای ایجاد شده را به 

از آنها . بطور مثال [8]می کننداطراف نانوذرات منتقل 

توان به منظور تحریک نوری گرمایی فعاليت های می

، جی وونگ 2014. در سال [9]نورونی مغزی استفاده کرد

عنوان ه همکارانش توانسته اند از نانوميله های طال بو  2لی

 یليزرتحریک واسطه برای جلوگيری از فعاليت نورونی با 

من  2017در سال . [10]نزدیک فروسرخ استفاده کنند 

اند از اثر فوتوگرمایی و همکارانش موفق شده 3کيو

نانوذرات کربن برای افزایش تحریک نورونی عصب 

نانومتری فروسرخ  980ليزر سياتيک موش به کمک 

 . [11]استفاده نمایند

در فرآیندهای  PBSدر این مقاله، با توجه به اهميت 

زیستی،  تاثير حضور نانوذرات طال در این محيط را 

بررسی کرده ایم تا بتوان آن را به عنوان یک محيط 

  درنظر گرفت. مناسب جهت تيمار فوتوگرمایی

. 

 شرح آزمایش-2

 ی نمونه هاآماده ساز 2-1

برای آماده سازی نمونه ها در ابتدا از روش الیه نشانی 

 30استفاده کردیم بدین منظور طال به ضخامت گرمایی 

الیه نانومتر  750توری یک بعدی با تناوب روی  نانومتر

نانومتر با  50نانوذرات طال به ابعاد  .شده استنشانی 

و با استفاده  ليزری در محيط آب 4کمک روش کند و سوز

نانومتر  1064به طول موج  YAGاز هماهنگ اول ليزر 

                                                           
 

 

 
1 Photo thermal therapy 
2 Jee Woong Lee 
3 Man Q. Wang 
4 Laser ablation in liquids 

با استفاده از  PBSاز سوی دیگر، محلول  توليد شده اند.

در گام اول  آماده شده اند.زیر  شرحبه رایج ترین روش 

، KClگرم  NaCl ،0.002گرم  0.08حل کردن 

   4PO2KHگرم  0.0024و  4HPO2Naگرم  0.0142

و  PH اندازه گيریو سپس  ر آب مقطرميلی ليت 8در 

ميلی ليتر  10و در نهایت  7.4به مقدار  HClبا  آنتنظيم 

نانوتوری های یک بعدی  به حجم رسانده شد.با آب مقطر 

 PBSنمونه های پالسمونی تهيه شده در محيط به عنوان 

 400و  100با حضور بدون حضور نانوذرات طال و 

 است.  ر شدهغوطه وميکروليتر از نانوذرات 

 روش طیف سنجی: 2-2

 بيضی سنجی یک تکينک اندازه گيرری نروری مبتنری برر

تغييرات حالت قطبش به محض بازتاب از صفحه ی نمونه 

است. نتيجه ی اندازه گيری های بيضی سنجی دو پرارامتر 

ψ  می باشد که زوایای اندازه گيری ناميده می شروند.  ∆و

بره عملکررد اپتيکری و   این دو پارامتر اطالعراتی را راجرع

ریخت شناسی ماده ی مورد بررسی شامل الیه های باالیی 

به مرا مری دهرد. اگرچره بيضری سرنجی یرک روش غيرر 

مستقيم است که در آن مدل سازی ریاضياتی اعمرال مری 

شود تا بتوان اطالعاتی را مربوط به ساختار نمونه ی مرورد 

ای زاویه به از نمونه هاطيف سنجی از بررسی بدست آورد. 

درجه و همچنين بره ازای قطربش هرای  45ی برخوردی 

  به عمل آمده است. 2با چيدمان شکل  Pو  Sنور فرودی 

 

 محلول. چيدمان طيف سنجی بازتابی از نمونه ی : 2کلش
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در این آزمایش، پس از طيف سنجی، نمودار شدت بازتابی 

به ازای هر سه محلول ذکر شده برحسب طول موج رسم 

 ت.شده اس

 و نتیجه گیریبحث 3-

توری یک بعدی نمودار طيف بازتابی نمونه های طال روی 

در  Sدرجه در سه محلول و قطبش  45زاویه ی  به ازای

رسم شده است. همانطور که در این شکل مشاهده  3شکل

با افزایش غلظت نانوذرات، طول موج تحریکی شود، می

در طول  پالسمونی نانوذرات طال به کمک بستره ی توری

 نانومتر تشکيل می شود. 540موج 
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ازتاب نمونه محلول شامل دو غلظت مختلف نانوذرات طيف ب: 3 شکل

 محيط بدون نانوذرات. بهو نرمال شده 

 

نانومتر، در هر دو نمونه، مد تحریک  640در طول موج 

پالسمونی بستره ی توری در هر دو غلظت ظاهر شده 

که خارج از انتظار نيست. از سوی دیگر، قله ی ظاهر  است

نانومتر که به تنهایی به نانوذرات  400شده در طول موج 

طال و یا توری وابسته نيست، را می توان نتيجه ای از بر 

هم نهی امواج پالسمون سطحی انتشاری در توری و امواج 

پالسمونی جایگزیده در نانوذرات دانست که موجب پاسخ 

طول موجی نمونه با غلظت بيشتر نانوذرات شده  چند

چرا که این پاسخ به ازای غلظت کمتر نانوذرات  است.

 ظاهر نشده است.

  نتیجه گیری

 

محيط بافر فسفات به کمک حضور نانوذرات طال به عنوان 

محيط جاذب جهت کاربردهای تيمار فوتوگرمایی معرفی 

نانوتوری شده است. به همين دليل، بستره ی پالسمونی 

طال در محيط بافرفسفات در حضور غلظت های مختلف 

طال مورد تحليل قرار گرفته و نتایج حاکی از نانوذرات 

ميکروليتر  400پاسخ چندطول موجی در نمونه با غلظت 

از نانوذرات توليد شده است. بهره گيری همزمان از 

پالسمون های سطحی انتشاری و جایگزیده به این ترتيب 

د راندمان تيمار فوتوگرمایی در چند طول موج را می توان

 افزایش دهد.
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 فیلترهای اپتیکی  لیزری تخریب در آستانهای های کلوخهنقص بررسی اثر
 

   1اصل جهانبخشزاده، نازلی؛ میری، صادق؛ مشایخیمشایخی اصل، علی؛ انارکی، مهدی؛ رحیم

 مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران1

 

ین ارد استفاده در های موزیر الیهمورد مطالعه قرار گرفته است.  ،یلیزری فیلترهای اپتیک در تخریب نقص های کلوخه ایاثر تحقیق،در این   -چکیده

انجام شد. در ادامه  بر روی نمونه ها nm 1064ی طول موجی الیه نشانی بازتاب باال در ناحیه. پس از تمیزکاری زیر الیه ها، بودند BK7از جنس  تحقیق

ز لیزر با اآزمون آستانه تخریب ناشی نیز در انتها  شد.ز میکروسکوپ نوری انجام نی و AFMو  SEMمیکروسوپ های  با استفاده ازنقص ها  بررسی

میکروسکوپ اده از شده با استفهای تخریب محل در انتها، ها انجام گرفت.، بر روی نمونهµm160با قطر لکه کانونی  mj16استفاده از یک  لیزر پالسی 

 بررسی شدند. ZEISSنوری 

 بذر ای، باریکه الکترونی، آستانه تخریب ناشی از لیزر،خههای کلونقص -کلید واژه

 

Investigation the effect of nodular defects on Laser Damage Threshold of optical 

filters  

 
Mashayekhi Asl, Ali; Anaraki, Mahdi; Rahim Zade Nazli; Miri, Sadegh; Mashayekhi Asl, Jahanbakhsh1 

1PhysicsIranian National Center for Laser Science and Technology 

 

Abstract- In this investigation, the effect of Nodular defects in Laser Induced Damage Threshold of optical filters was discussed. For this 

work, BK7 substrates were used. After substrate cleaning, high reflection coating was performed on substrates in 1064 nm wavelength. 

Then, Nodular defects were researched by AFM, SEM and optical microscopes. Finally, The Laser Induced Damage Threshold (LIDT) 

test was performed by 16 mj Nd:YAG pulsed laser, by 160 µm diameter in beam waist, in 1064 nm, for all samples. Finally, Damaged 

places were investigated by optical microscopes(Zeiss). 

Keywords: Nodular defects, Electron beam, Laser Induced Damage Threshold (LIDT), Seed. 

 

 قدمهم -1

های بازتاب باال الیهدر ( LIDTلیزر ) ریب ناشی ازآستانه تخ     

(HR)های لیزری سیستم محدود کننده برای توسعه ، یکی از عوامل

و  (ns)بسیار کوتاهبا عرض  های لیزریاست. برهمکنش بین پالس

ها و آلودگی)بیرونی عوامل دلیل حضوربه های نازک عمدتًا الیه

لیل به همین د. ]1[دهدرخ می که جاذب انرژی هستند(،یی هاصنق

 هانباشت از ورود نقصدر تمامی مراحل ا باید ،LIDTبرای افزایش 

های قبل از دگیآلوتوان به ها را می منشأ این نقص. جلوگیری کرد

و  ]3[چشمه تبخیر مربوط به های ، آلودگی]2[نشانیفرآیند الیه

. بندی کردتقسیمالیه به درون الیه ها از زیرانتقال آلودگی

یص از ورود نقای جلوگیر دره اولویت نخست را الیتمیزکاری زیر

منجر به افزایش میدان  توانندکه میهایی نقصد، نشانی دارالیه

 LIDTبررسی .]5[های جذبی بیشتر شوندو اتالف ]4[یکیالکتر

، است بوده نکته این مایانگرهای اخیر ننازک در طی سالهای الیه

. ]6[ریب هستندتخ آغازینمحل های کروسکوپی میهای که نقص

، که باعث ایجاد تاس ایکلوخهها، نقص نقص ی از بارزترین اینیک
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پراگندگی و نفوذ رطوبت می شود، در فیلترهای اپتیکی مورد 

، گرمای ]7[1های موضعیاستفاده در لیزرهای توان باال، استرس

که به وسیله ی  ]9[3های میکرونی، و اثرات عدسی]8[2موضعی

دهنده تخریب توان از عوامل شکله اند، را میها تولید شدکلوخه

-های دیهای کلوخه ای در انواع فیلملیزری محسوب کرد. نقص

های کندوپاش، بخار فیزیکی )هم الکتریکی و فلزی که توسط روش

-شوند، یافت میمیتولید ی(تبخیر مقاومتی و هم باریکه الکترون

سال ر طی چند هایی که دگزارش تعداد بسیار باالی .]10[شوند

 هایموضوع نقص گر اهمیتبیان ،انداخیر به این موضوع پرداخته

ها ذرات منشأ کلوخه اپتیکی است. هاینینشادر الیه یاکلوخه

است. انباشت بر روی بذرها و رشد ساختار  4نانومتری به نام بذر

شود ها میها که در انتها منجر به تشکیل کلوخهستونی بر روی آن

به وجود که هایی کلوخه .]10[است 5اندازیسایهاثر خویش لبه دلی

قطر  هستند. ناپیوستگیدارای  خود های پیرامونالیه با ،آیندمی

 توان به دست آورد.ها را از رابطه زیر میکلوخه

D= (8.T.d) 0.5 

D قطر کلوخه، d قطر بذر و T  نسبت به سطح عمقی است که بذر

 .]11[قرار دارد الیه

 به عنوان عاملبذر نشان داده شده است،  1گونه که در شکل نهما

 باعث به وجود آمدن با انباشت مواد بر روی خود ،گیری نقصشکل

ی حاصل که بر روی سطح گنبدها می شود.وار یک ساختار سهمی

 همه  ای هستند.های کلوخهالیه قابل مشاهده هستند، همان نقص

. کنندرفتار میرت یک مخروط نازک، به صوهای الیه در هانقص

-لیزر همچون عدسی محدب رفتار می پالسها در برخورد کلوخه

باعث  ، اینکنندکانونی میکنند و باریکه لیزر را در محل بذر 

، که منجر به تخریب فیلترهای شودافزایش چند برابر انرژی می

 پیوستگی بسیار ضعیف .]12[ شود.می های پاییناپتیکی در انرژی

شود تا در زمان برخورد های پیرامونش باعث میبین کلوخه و الیه

پالس پرانرژی یک لیزر پالسی، از جای خود خارج شود. که به آن 

در اثر برخورد پالس لیزر بر روی کلوخه،  گویند.می 6پدیده خروج

                                                 
1 localized stress 
2 localized heat 
3 effects lens-icroM  
4 seed 
5 shadowing-self 

6 Ejection 

-شود که بروز تخریب را تسریع میدر محل بذر پالسما تشکیل می

 .]11[کند

 
 ]11[ ایاز نقص کلوخه شماتیک: مدل 1شکل 

 آزمایش شرح -2

انی نشبرای الیه BK7های از جنس برای انجام این تحقیق زیرالیه

 هایهیرالزفیزیکی با روش باریکه الکترونی تمیزکاری شدند. در ابتدا 

ه شدند و عمل دقیقه درون محلول سود قرار داد 15به مدت 

یقه دق 5جام گرفت، در ادامه به مدت ها انتمیزکاری بر روی آن

درون  سپسدرصد قرار داده شدند و  15درون اسید کلریدریک 

توسط دستمال مخصوص شستشو  (DIآب -اتانول) 50محلول %

دقیقه درون دستگاه التراسونیک، در  15سپس به مدت  شدند،

آب  در انتها توسط قرار داده شدند، DIو در داخل آب  C060 دمای

DI ردیدند.نیتروژن خشک گ بادو با  شستشو  

در طول موج  (2Sio/2Tio - الیه 21) نشانی بازتاب باالالیه ،در ادامه

nm1064 شد. ها انجامبا روش باریکه الکترونی، بر روی زیر الیه 

 و (البه عنوان الیه با ضریب شکست با) 2TiO از ،نشانیبرای الیه

2SiO (نه عنوان الیه با ضریب شکست پاییب) استفاده شد. 

 ایکلوخه های نقص بررسی -3

ای دارای های کلوخهد، نقصگونه که در مقدمه نیز اشاره شهمان

اندازی، و عدم پیوستگی سایهشدگی، خویشیهایی مثل عدسویژگی

ساختار  2در شکل  های پیرامون خود هستند.مناسب به الیه

، به دست آمده AFMکه توسط میکروسکوپ  یک کلوخههندسی 

1 

 

بذ

 ر

2Hfo 

 کلوخه

2Hfo 

 الیه 23

D/2 

BK7 

d 

 

 
T  
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 . نشان داده شده است

 
مده آها، به دست ایجاد شده بر روی سطح الیهای نقص کلوخهساختار : 2شکل 

 AFMتوسط میکروسکوپ 

می  شود،دیده میای بزرگی که در کنار نقص کلوخه 2در شکل 

 تربسیار کوچکفراوانی را که در مقیاس  ایهای کلوخهتوان نقص

  ه کرد.مشاهد نیز بر روی سطح وجود دارند

و  شدانجام  SEMها توسط میکروسکوپ ررسی ساختار کلوخهب

، استها که مشابه به یک عدسی محدب نمای گنبدی شکل آن

 های موجود بر روی سطح نمونههاکلوخه 3در شکل  مشاهده شد.

 .نشان داده شده است به دست آمده، SEMکه توسط میکروسکوپ 

 
طح سای به وجود آمده بر روی های کلوخهنقص مربوط بهSEM  تصاویر :3شکل

 ها نمونه

هایی که در ناحیه هنگام برخورد باریکه لیزر با سطح نمونه، کلوخه

باریکه  رفتار کرده و های محدبعدسی همچون دتابش قرار دارن

به مقدار انرژی  کنند، که این امر باعث افزایشمی کانونیلیزر را 

موجب رخداد . این شودگیری نقص میدر محل شکل 3تا  2 میزان

المان اپتیکی می شود، ضمن آن که منجر به خروج  ترسریع تخریب

 6پدیده به وضوح در شکل د. اینشواز محل خود نیز میکلوخه 

که  است محل کلوخه هایی ،. نقاط تیره در شکلمشاهده استقابل 

اویر به تص اند.در اثر برخورد باریکه لیزر از جای خود خارج شده

در شکل  ،AFMمیکروسکوپ  با استفاده از هاکلوخهدست آمده از 

  نشان داده شده است. 4

 

 

 

 
 هاییسیعد :های ایجاد شده بر روی سطح الیههاکلوخهتصاویر مربوط به : 4شکل

  AFMتوسط میکروسکوپ به دست آمده . تصاویر با ابعاد میکرونی

 

 (LIDTلیزر) از ناشی تخریب آستانه آزمون -4

آستانه تخریب ناشی از لیزر، بیشترین چگالی انرژی یا چگالی توان 

های اپتیکی بدون تخریب شدن در برابر لیزر می است که المان

 1-21254توانند تحمل کنند. برای انجام این آزمون از استاندارد 

کمترین چگالی انرژیی که در آن  برای انجام این کاراستفاده شد. 

بر روی آن تابیده  پالس لیزر،دید توسط سیب نمیآ آزموننمونه 

افزایش یافت تا  نمونه شد و به تدریج این چگالی در نقاط دیگر

 جایی که نمونه دچار تخریب شد، این مقدار به عنوان چگالی

الگوی کلی آزمون بر تخریب ناشی از لیزر ثبت شد.  انرژی سطحی

های است. دایرهنشان داده شده  5روی یک نمونه آزمون در شکل 

اند و که دچار تخریب نشده استهایی محل گرنمایان سفید رنگ

-هایی که توسط باریکه لیزر تخریب شدهمحل ،های تیره رنگدایره
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 اند.

 
 هاهای آزمون بر روی نمونه: شمایی از محل5شکل

 در طول Nd:YAGلیزر مورد استفاده در این تحقیق، لیزر پالسی 

-هبود. نمون mj16و انرژی  ns 5/1ا عرض پالس ، ب nm 1064موج 

 وتند های آزمون به ترتیب در چیدمان مخصوص این آنالیز قرار گرف

 کرد.اصابت می بر روی نمونه شدنپس از کانونی لیزر هایتک پالس

نرژی به گیری شد. چگالی ااندازه µm160قطر باریکه لیزر در کانون 

 ههر پالس بر مساحت باریک شکل تقریبی، از تقسیم کردن انرژی

د از سه مور LIDTبه دست آمد. مقادیر مربوط به آن  کانوندر  لیزر

 آمده است. 1ها در جدول شماره نمونه

 هامربوط به نمونه چگالی سطحی تخریب: مقادیر 1جدول 

  1 نمونه 2 نمونه 3 نمونه
23/7 18/6 54/6 )2J/cm( Aρ 

 

اده از های تخریب شده با استفنهنموسه مورد از تصاویر مربوط به 

  شده است. نشان داده 6در شکل  Zeissمیکروسکوپ نوری 

 
وسط تکه  لیزر، برخورد پالسها پس از تخریب شدن توسط نمونهتصاویر : 6شکل

 به دست آمد. برابر 500با بزرگنمایی  میکروسکوپ نوری

       گیرینتیجه -5

تخریب زود  اصلی الیلد یکی از هدف از انجام این تحقیق بررسی

باال  های لیزرهای با انرژیم فیلترهای اپتیکی در برخورد پالسهنگا

قبل و بعد از تخریب،  ،هامطالعه سطح نمونه بود.ها به سطح آن

تخریب  اصلی ای یکی از عواملهای کلوخهکه نقص استبیانگر آن 

قایص این ن هستند. پر انرژیهای فیلترهای اپتیکی در برخورد پالس

 باریکهعدسی محدب رفتار کرده و  خورد باریکه لیزر همچونردر ب

چندین  لیزر باریکه انرژی در نتیجه آن ی می کنند،را کانون لیزر

تری بسیار پایین چگالی انرژیفیلتر اپتیکی در تخریب  برابر شده و

های که، ناپیوستگی کلوخه به الیهنتیجه دیگر آن .افتداتفاق می

شود که پس از برخورد پالس لیزر با آن از جای عث میپیرامون با

خروج "خود خارج شده و یک حفره بر جای بگذارد، به این پدیده  

 شود.گفته می "کلوخه 
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ره، با ه فلزی نقالی چهار این کار. برای قرار گرفت مورد مطالعه ،تخریب ناشی از لیزر در این تحقیق اثر زبری سطح بر آستانه  –چکیده 

ها دام از الیه. ضخامت هر کرشد داده شدند یمگنترون کندوپاش های نازک نقره، با روشالیه .قرار گرفتاستفاده  مورد های مختلفزبری

nm 150 .ها با میکروسکوپ نوری بررسی کیفیت سطح نمونه بودZeiss  کروسکوپ می زبری سطح نیز توسط وانجام گرفتAFM ت به دس

ه نشان داد که نتایج به دست آمد انجام شد. W 250 ،Nd:YAGبا استفاده از لیزر پیوسته  یلیزر ا نیز آزمون آستانه تخریبآمد. در انته

 شود.ر مقدار آستانه تخریب لیزری دارد و زبری باال باعث کاهش آستانه تخریب میزبری سطح اثر مستقیمی ب

 ، نقرهآستانه تخریب ناشی از ليزر، کندوپاش مگنترونی ،های فلزیالیه، طحزبری س -کليد واژه

 - PACSکد 

The effect of Surface roughness on Laser Induced Damage Threshold of Ag 

metal layers 

Mashayekhi Asl, Ali;  Anaraki, Mahdi;  Miri, Sadegh; Rahim Zade, Nazli;  Mashaiekhy, Jahanbakhsh1 

1Iranian National Center for Laser Science and Technology, PO Box 14665-576, Tehran, Iran 

Abstract- In this research the effect of roughness was investigated on Laser Induced Damage Threshold. For this work, four 

silver layers with different roughness were used. Thin silver layers were deposited by magnetron sputtering method. The 

thickness of all samples was 150nm. The surface quality of mirrors was investigated by Zeiss optical microscope and then, 

their morphologies were study by AFM microscope. Finally, Laser Induced Damage Threshold (LIDT) test was performed 

for all Ag mirrors by 250W, CW, Nd:YAG laser. The results show that surface roughness has direct effect on amount of 

LIDT, and high amount of roughness will decrease the damage threshold. 

Keywords: Surface roughness, metal layers, LIDT, Magnetron sputtering, Ag. 

PACS No:  

 

 

 

 های فلزی نقرهاثر زبری سطح بر روی آستانه تخریب لیزری الیه

 1جهانبخش ،مشایخی ؛نازلی ،رحيم زاده ؛صادق ،ميری ؛مهدی ،انارکی ؛علی ،مشایخی اصل

 مرکز ملی علوم و فنون ليزر ایران1

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 1396بهمن  12-10       بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 

750 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 مقدمه

 از یدر برابر تخریب ليزری یک فيلترهای اپتيکی متمقاو

های الیه نازک، ليزر و در حوزه موضوعات بسيار مهم

ی کارغالباً . با این حال بهبود این مقاومت است اپتيک

تعدد پارامترهای تأثيرگذار در  آن است، که دليل دشوار

 در ]3[و نيز ساخت زیرالیه استالیه نشانی  هایفرآیند

، قطعات توان باالی ليزری هایتوسعه سيستم مسير

یک عامل  تخریب زود هنگام،اپتيکی با پایداری کم و 

 .]4[شوندمحسوب می هامنفی در این گونه سيستم

که گذاری ساختاری آن ، به دليلاپتيکیمواد  بيرونی حسط

امکان  ،بين حجم ماده اپتيکی و محيط پيرامون آن است

 .]5[تخریب باالیی دارد

باشد که فلزات با آستانه تخریب باال میجمله ره از قفلز ن

این فلز از دسته  .باشددارای زبری سطح نسبتاً پایينی می

مریی و فروسرخ فلزهای با بازتاب بسيار باال در ناحيه 

 صنایع مختلف فراوانی در یکاربردهانقره  است. فلز

از  عی و...اپتيک، الکترونيک، هوانوردی و علوم فضایی، دفا

 . ]2[های نازک داردموجبرهای اپتيکی و الیه جمله در

 

 مباحث نظری -2

aR  یکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده برای تعيين

در حقيقت متوسط انحراف از خط  aRبافت سطح است. 

است.  )ميانگين ارتفاع در پيکسل های مختلف(ميانی

 آید:مقدار آن از رابطه زیر به دست می
L

a
0

1R ( ) z( x )dx
L

   

تابعی برای بيان نقطه به نقطه  z(x)که در این رابطه 

گيری شده و خط مرجع ها بين پروفایل اندازهانحراف

که  کنندمیتحقيقات تجربی پيشنهاد  ]1[ميانی است.

، ریشه ميانگين مربعی توزیع سطح است، که به rmsزبری 

aR  بسيار شبيه است. مقدارrmsR رابطه زیر به دست  از

 آید:می
2

q

a

R z( x, y ) dxdy    

( در صنعت اپتيک کاربرد فراوانی دارد، و qR) rmsRپارامتر 

به طور کلی هرقدر مقدار آن کمتر باشد، نور پراکنده شده 

 .]1[شودنيز کمتر می

آستانه تخریب سطوح اپتيکی با زبری سطح از طریق 

 رابطه تجربی زیر مرتبط هستند:

mE cons tant  
E  ميدان الکتریکی آستانه وσ  زبریrms  سطح است. در

قرار داده  0.5در حدود  3در رابطه  mحالت کلی توان 

 ]6[شودمی

 هاسازی زیرالیهآماده -3

 BK7از جنس  مورد استفاده در این تحقيق زیر الیه های

ط استون ها توسدر ابتدا زیرالیه بودند. برای تميزکاری،

دقيقه درون اسيد  10شستشو شدند و در ادامه به مدت 

HCl 10%  قرار داده شدند و سپس درون محلول سود

به  هازیرالیه ،شستشو شدند. در ادامه فرآیند تميزکاری

قرار داده شدند و  35دقيقه درون اسيد نيتریک % 5مدت 

شستشو  50در مرحله بعد درون محلول آب و الکل %

قرار داده شده و به  DIظرف آب  ونرد نهایتشدند و در 

در دستگاه درجه  65در دمای  دقيقه، 15مدت 

مجددًا  DIو در انتها توسط آب  قرار گرفتند،التراسونيک 

ها در زیرالیهشستشو شده و با باد نيتروژن خشک شدند. 

شستشو داده  DIبا آب  فواصل بين تمامی مراحل فوق

 .شدند

 انجام الیه نشانی -3

ها از روش برای انجام الیه نشانی نقره بر روی زیرالیه

کندوپاش مگنترونی استفاده شد. در هر مرحله سه زیر 

الیه درون دستگاه قرار داده شد و در هر مرحله از یک 

توان مشخص برای انجام الیه نشانی استفاده شد. هدف از 

ها بود. های مختلف بر روی سطح الیهاین کار ایجاد زبری

ر توان مختلف انجام گرفت و امرحله الیه نشانی با چه 4

سعی بر آن شد تا تمامی پارامترهای دیگر بدون تغيير 

مشخصات مربوط به الیه نشانی در جدول  باقی بماند.

 آورده شده است. 1شماره 
 الیه نقرهنشانی چهار پارمترهای الیه: 1جدول

Ag Mirrors 

350 250 150 50 Power(W) 

5/32  7/32  5/14  5/4  Rate (A0/S) 

150 Thickness(nm): 

10-6×8 Background Pressure(torr): 

(1) 

(2) 

(3) 
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به دست  سنج نوریطيفها توسط در ادامه طيف نمونه

 .شودمی مشاهده 1آمد که در شکل 

 

 نقره هایالیهطيف یازتاب : 1لشک

 

 آنالیزهای پس از الیه نشانی -4

 AFM آنالیز 4-1

 AFM از آناليز هاالیهزبری سطح ردن برای به دست آو 

هر چهار نمونه به  rmsRو  aRاستفاده شد. پارامترهای 

 2ها نيز به دست آمد که در شکلپروفایل عرضی آن همراه

 آورده شده است. 2جدول و 

 

 

 

 های نقره: تصاویر دو بعدی مورفولوژی سطح نمونه2شکل

 های نقره: پارامترهای زبری نمونه2جدول

035  250 150 50 Power (W) 

43/6  05/3  54/1  713/0  Ra  (nm) 

15/8  82/3  93/1  908/0  Rrms (nm) 

زبری نيز  ،شود با افزایش توانمشاهده میگونه که همان

 .افزایش یافته است

 

 آزمون آستانه تخریب ناشی از لیزر  4-2

باریکه ليزر پس از خروج از ليزر ، LIDTبرای انجام آزمون 

ساز بر روی نمونه هدف کانونی سيستم کانونی توسط یک

ها توسط شده و با افزایش تدریجی توان، تخریب نمونه

 پس از خروجباریکه ليزر  .بررسی شدآنالین  ميکروسکوپ

با )شکن با باریکه ساز،از ليزر و عبور از یک عدسی کانونی

-توانبرخورد کرده و نور بازتابيده به سمت  (7/7%بازتاب 

تا توان و چگالی سطحی و خطی توان در  هدایت شد سنج

-. تصاویر مربوط به تخریب الیهزمان تخریب محاسبه شود

در  ،های نقره که با ميکروسکوپ نوری به دست آمده است

 شود. مشاهده می 5شکل

 

 

 های نقره: تخریب سطح الیه5شکل

-های سطحی و خطی تخریب نمونهچگالی 3در جدول 

 رده شده است.های نقره آو

50 W 

150 W 

250 W 

350 W 
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 های فلزی نقرههای سطحی و خطی تخریب الیه: چگالی3جدول

350 250 150 50 P(W) 

8/3  3/6  1/8  5/9  ρA (KW/cm2) 

26/234  38/383  42/494  61/582  ρd (W/cm) 

 بحث  -5

 سطح پارامترهایوابستگی بسيار زیادی به آستانه تخریب 

ه تخریب ، آستانباالیی دارد که زبریفلزی  دارد. الیه

به طور مثال در الیه نازک فلزی  .ی دارد و بالعکسترپایين

ابش ليزر اگزایمر قرار دارد، آلومينيوم که در معرض ت

تغيير  .]8[از توان ليزر نيز گزارش شده است 16% جذب

در  قابل توجهی باعث تغييرنيز در روش پردازش سطح، 

زبری و  به رفتار مربوطتغيير که این  .شودمی LIDTرفتار 

  .]7[سختی سطح است

 متعددهای بازتاب به وجود آمدن سطح باعث باالی زبری

شود، و جذب نور ليزر می متعددهای و در نتيجه آن جذب

به شکل قابل توجهی افزایش را نسبت به یک سطح صاف 

 .]8[دهدمی

بستگی  مؤثر تحت تابش آستانه تخریب سطح به ناحيه

سطح با ها و نقایص د ناخالصیتعدا افزایش دليل آندارد، 

در نتيجه آستانه  .است افزایش ناحيه مؤثر تحت تابش

توان گفت رابطه بنابراین می. یابدتخریب سطح کاهش می

 .]9[زبری، یک عامل تعيين کننده است آستانه تخریب با

 نيز هاها، و خراشها، چالهنقایص سطح مثل ترکوجود 

ش کاه نتيجه آن درميدان الکتریکی و افزایش باعث 

 .]10[شدليزری خواهد آستانه تخریب 

و  هاها، خراشترک ،هاوجود نقایص، آلودگیزبری باال، 

ا و نيز افزایش سطح مقطع برخورد باریکه ليزر، هحفره

و در  سطح الیهباعث افزایش جذب انرژی باریکه ليزر در 

 ]2 [می شود LIDTنتيجه کاهش قابل توجه 

 نتایج -6

های متعدد درون تحقيق مشاهده شد که بازتاب در این

شود. یک سطح زبر باعث افزایش ضریب جذب در ماده می

و بسته به زبری سطح الیه فلزی، مقدار قابل توجهی از 

 تواند جذب شود. توان ليزر تابيده شده بر روی سطح، می

حث عنوان شد و نيز با توجه به مطابق با آنچه در ببنابراین 

توان ليزری می و آزمون آستانه تخریب AFMاليز نتيجه آن

گذار در مقدار امتر زبری یکی از پارامترهای اثرگفت که پار

زبری کمتر باشد. های فلزی میآستانه تخریب ليزری الیه

تر های اضافی کمتر و در نتيجه ضریب جذب پایينبازتاب

 های باکه الیهتوان نتيجه گرفت را به همراه دارد. و می

 دارند. باالتریآستانه تخریب زبری کمتر، 
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های دیانگرا حضورنیز در و در فواصل مختلف از منبع گرمایی   محیط متالطم همرفتی آزمایشگاهیهمسانگردی  در این مقاله –چکیده 

 ر با استفادهبدین منظو .شودیمبررسی  همرفتیجبهه موج نور عبوری از محیط متالطم فاز تابع ساختار  دمایی متفاوت با رهیافت بررسی

 ،موج ه جبههای دوکانالبا استفاده از حسگر ماره شده وهای نزدیک زمین تولید کن برقی محیط متالطم همرفتی مشابه الیهاز یک گرم

ن شار تعییانتشود. سپس تابع ساختار فاز این جبهه موج در دو راستا عمود بر راستای جبهه موج عبوری از محیط متالطم بازسازی می

ن ختلف از آمکن و نیز در فواصل همسانگردی محیط متالطم در دماهای مختلف سطح گرم ،گردد. با مقایسه تابع ساختار در دو راستامی

 زایش دمایدهند که محیط متالطم همرفتی، محیطی ناهمسانگرد است. بعالوه میزان ناهمسانگردی با افشود. نتایج نشان میبررسی می

 یابد.کن افزایش میکاهش فاصله تا گرم کن و نیزرمگسطح 

 همسانگردی تالطم تالطم همرفتی، حسگر جبهه موج،تابع ساختار فاز،  -کليد واژه

Investigation the effects of temperature gradients and distance from heat 

source on isotropy of convective air turbulent medium using moiré based 

wave front sensor 

Ebrahim Mohammadi Razi1, 2, Reza Shokoohi 1 

1Faculty of Physics, Department of Basic sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran, P. O. Box:1339 

2Department of physics, Institute of advance Studies in Basic Science, Zanjan, Iran, P. O. Box: 14195-1159 

Abstract- In this paper the isotropy of convective air turbulence in different heights from heat source and in presence of 

different temperature gradients has been investigated using study of phase structure function (PSF). Accordingly for having 

controlled conditions, the convective air turbulence similar to atmospheric mode was produced using electrical heater in the 

lab. The plane wave was propagated through the turbulent medium. The light's Wave front was reconstructed using moiré 

based wave front sensor at the end of the turbulence path. Using the wave front sensor data, the phase structure function of 

the light was calculated in two directions, perpendicular to the light beam path. Comparison of PSF in two directions, the 

isotropy of turbulent medium has been studied in presence of different temperature gradients and in different height from heat 

source. Experimental results show that the laboratory convective air turbulence is anisotropic medium. In addition, the 

anisotropy was strong in high temperature gradients and near the heat source. 

   

Keywords: Phase Structure Function, Convective turbulence, Wave front sensor, Turbulence isotropy 

تی با فاصله از منبع گرمایی بر ناهمسانگردی تالطم همرفگرادیان دما و بررسی اثرات 

 ای دوکاناله جبهه موج استفاده از حسگر ماره

 1رضا شکوهی قهفرخی، 2و1ابراهيم محمدی رازی 
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 مقدمه -1

های مختلفی ارائه شده است که مدل تئوری تالطم با مدل

های ی مدلهاست. همهترین آنتالطمی کلموگروف رایج

تالطمی از جمله مدل کلموگروف بر پایه همگن و همسانگرد 

بودن تالطم استوارند. مطالعه تالطم جوی با توجه به نقش آن 

اهميت است.  های سنجش و ارتباطات حائزدر بسياری از حوزه

های جو به صورت عمودی این فرضيات در عبور نور از الیه

ی نوری از اعتبار باالیی دارند. با این وجود در انتشار باریکه

های نزدیک سطح ميان جو در مسيرهای افقی بخصوص در الیه

ای از این مدل گزارش شده های قابل مالحظهزمين انحراف

، آنچه باعث عدم تطابق رفتار رسد. چنين به نظر می[3-1]است

های تالطمی از جمله مدل کلموگروف تالطم جوی با مدل

است، فرضيات همگنی و همسانگردی تالطم است که این 

بر ميزان  ی آن استوارند. بررسی عوامل موثر ها بر پایهمدل

های دمایی گرادیان نظير جو متالطم ناهمگنی و ناهمسانگردی

های متفاوت با رشی با سرعت و جهتوجود بادهای ب ،مختلف

 جوی بسيار دشوار است. کنترل بودن تالطم قابل غير به  توجه

در این پژوهش سعی شده است تا با ایجاد شرایط کنترل شده 

 هایتاثير گرادیان های نزدیک سطح زمينمشابه الیه تالطم

را بر ميزان و نيز تاثير فاصله از منبع گرمایی دمایی مختلف 

 سانگردی بررسی نمایيم.ناهم

 چیدمان آزمایش -2

در . [4]دهدای از چيدمان آزمایش را نشان میطرحواره 1 شکل

ا ب نانومتر 532با طول موج  Nd-YAG این چيدمان نور ليزر

شده و وارد محيط متالطم  استفاده از تلسکوپ اول موازی

 200×100با ابعاد  کن برقیاز یک گرم شود.می همرفتی

برای ایجاد گرادیان دما و دمای قابل تنظيم  ربع باسانتيمتر م

های نزدیک سطح مشابه الیهنيز ایجاد محيط متالطم همرفتی 

اثرات محيط متالطم بر نور عبوری از  استفاده شده است.زمين 

ی موج عبوری از آن قابل آن به صورت افت و خيز فاز جبهه

وپ دوم عبوری از محيط متالطم توسط تلسک نوربررسی است. 

این نور با استفاده از یک عدسی که کانون آن  شود.دریافت می

حسگر بر کانون تلسکوپ دوم منطبق است با قطر کمتر وارد 

 این حسگری کار نحوهشود. ی جبهه موج میهای دو کانالماره

-بيان شده است. با استفاده از داده [5]در مرجعبه طور مفصل 

ر عبوری از محيط تالطمی در ی موج نوجبهه ،های این حسگر

ی بعد از بازسازی جبهه شود.تلسکوپ دوم بازسازی می یدهانه

. شودمحاسبه می (1رابطه )موج تابع ساختار فاز آن به صورت 

برای بررسی تاثير فاصله از منبع گرمایی بر ميزان 

 80، 20، 3های نور ليزر از ارتفاع ،ناهمسانگردی محيط متالطم

-ری نسبت به منبع از محيط متالطم عبور میسانتيمت 200و

درجه  160-28کن را در بازه در هر ارتفاع دمای گرم کند.

درجه  28بریم. دمای باال میدرجه  10با تغييرات سانتيگراد 

 10000کن خاموش است. در هر دما مربوط به حالتی که گرم

ای تصویر از فریز ماره عمودی و افقی توسط حسگر ماره

شود تصویر در ثانيه ثبت می 30ی موج با سرعت جبهه لهدوکانا

جبهه موج در  30ی موج با سرعت جبهه 10000در نتيجه 

ی موج با سپس تابع ساختار فاز جبهه ثانيه قابل بازسازی است.

ها بر روی آن ی موج محاسبه شده و تحليلاستفاده از جبهه

 شود.انجام می

 و روش کار مالحظات نظری -3

تلسکوپ دوم، تابع  یبازسازی جبهه موج در دهانهپس از 

 [6شود]ساختار فاز آن طبق رابطه زیر محاسبه می

(1)            ,)()()(
2

RrRrD





 

R)(که در آن 


  و)( rR


  به ترتيب مقادیر فاز در دو

Rنقطه 


rRو 


برای بررسی همسانگردی محيط باشند. می

کن که راستای موازی و عمود بر سطح گرم) دو راستا ،متالطم

شود. در تعيين می (دنشومشخص میy  و  xبه ترتيب با 

 لت فاصله گرفتن از منبع گرما، گرادیان دمایبه ع yراستای 

به  کناینکه سطح گرم بعالوه با توجه بهخواهيم داشت.  عمودی

نيز گرادیان  xشود در راستای طور کامالً یکنواخت گرم نمی

اند. . گرادیان دما در دو راستا با هم متفاوت[7]داریم دما

کن به مراتب بيشتر در راستای عمود بر سطح گرم گرادیان دما

باشد. به علت کن میسطح گرم در جهت موازیاز گرادیان 

کن شدت لف از گرمهای مختدمای متفاوت در ارتفاع وجود

همانگونه که در  های مختلف متفاوت است.تالطم نيز در ارتفاع

های حسگر ی موج از دادهبرای بازسازی جبههباال اشاره شد 

این حسگر از دو  شود.ای دوکاناله جبهه موج استفاده میماره

که هر  است ای عمود بر هم تشکيل شدهانحراف سنج ماره

فرود در یک راستا)عمود بر راستای انتشار ( کانال انحراف زاویه 

نماید. با استفاده از الگوریتم هودگين فاز گيری میرا اندازه

ی موج در نقاط مختلف سطح تلسکوپ دوم از روی شيب جبهه

در نهایت تابع ساختار فاز در این  شود.جبهه موج استخراج می

را ه موج از جبهبرای این کار نقاطی  شود.دو راستا تعيين می

به یک فاصله از هم قرار دارند انتخاب و مربع در یک راستا که 

 گيریکنيم. سپس ميانگينها را محاسبه میاختالف فاز آن

 شود.آنسامبلی برای هر فاصله معين برای جبهه موج انجام می

های گيری را بر روی تعداد جبهه موجدر نهایت ميانگين

 لذا در هر دما دو تابع  .دهيمیبازسازی شده در هر دما انجام م
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که با مقایسه این ساختار در دو جهت مختلف خواهيم داشت 

-همسانگردی محيط متالطم بررسی میفاز، دو تابع ساختار 

توان به سه ناحيه به طور کلی رفتار تابع ساختار فاز را می شود.

ای که در آن فاصله بين دو نقطه کوچکتر از تقسيم نمود. ناحيه

0lrمقياس درونی تالطم است)  ناحيه ،)

00لختی) Lrl )  ای که فاصله بين نقاطی که و ناحيه

کنيم بزرگتر از مقياس بيرونی تالطم تابع ساختار را محاسبه می

0Lrاست) ط همگن و همسانگرد که در بازه (. در یک محي

کند تابع ساختار در لختی نيز از مدل کلموگروف تبعيت می

ناحيه اول، دوم و سوم به ترتيب به صورت 
2rrD )(




،35/)( rrD 



)(rDو  ثابت 




خواهد  

-ندازهبود. در این آزمایش به علت اینکه کمترین فاصله قابل ا

ميليمتر است و این  3گيری در روی جبهه موج در حدود 

فاصله از مرتبه مقياس درونی تالطم است لذا رفتار تابع ساختار 

-در ناحيه اول قابل مشاهده نيست. اما ناحيه دوم و سوم را می

 مشاهده نمود. 2توان در شکل 

 نتایج -4

های عتابع ساختار فاز محاسبه شده در دو راستا در ارتفا 2شکل

های مختلف سطح آن را نشان کن و نيز در دمامختلف از گرم

ارتفاع توابع ساختار در راستاهای  با توجه به این شکلدهد. می

کن افزایش مختلف با افزایش دما و نيز کاهش فاصله از گرم

2یابد. ارتفاع تابع ساختار با شدت تالطم، می

nC رابطه مستقيم ،

کن و د. بعبارت دیگر شدت تالطم در سطوح نزدیک به گرمدار

در دماهای باالی سطح آن بيشتر است. بعالوه تابع ساختار در 

کن برهم منطبق ی سطح گرمز دماهایک ادو راستا در هيچ 

نيستند که این امر نشان دهنده ناهمسانگردی محيط متالطم 

ر فاصله از برای بررسی بهتر تاثي در حضور گرادیان دما است.

، 3کن بر ميزان ناهمسانگردی در دماهای مختلف در شکل گرم

کن و در تابع ساختار در دو راستا در دمای مختلف سطح گرم

-دو ارتفاع مختلف رسم شده است. با توجه به شکل دیده می

 سانتيمتری از سطح  3شود که هنگامی که  نور از ارتفاع 

 

 

 

 

 

 

در فواصل  yو  xجبهه موج در دو راستای  : تابع ساختار فاز2شکل 

کن برقی و در سانتيمتری از گرم 200و د( 80ج( 20ب( 3الف( 

 دماهای متفاوت سطح آن.

ناهمسانگردی بيشترین مقدار را دارا است. از  گذردکن میگرم

طرفی در یک دما و ارتفاع هرچه فاصله بين نقاط بيشتر باشد 

 CL ، BSی موج برای بازسازی جبهه موج.ی جبههای دو کانالهر مارهای از چيدمان آزمایش: استفاده از دو تلسکوپ رو در رو و حسگ: طرحواره1شکل 

،M ،G .به ترتيب عدسی کانونی کننده، پرتوشکاف، آینه و توری است 
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مدل تالطمی کلموگروف و  در ناهمسانگردی نيز بيشتر است.

اند محيط های دیگر که برای بررسی تالطم ارائه شدهتمام مدل

گيرند. تالطمی را در بازه لختی همگن و همسانگرد در نظر می

یابد. ایست که در آن تابع ساختار افزایش میبازه لختی بازه

آید این است که حتی در این بازه نيز تالطم آنچه از نتایج بر می

 های تجربی از مدلرود دادهلذا انتظار می سانگرد است.همنا

با توجه به اینکه جو متالطم  کلموگروف تبعيت نکنند. تالطمی

های سطح زمين نيز شرایطی مشابه تالطم بخصوص در الیه

رود نور هنگام ایجاد شده در آزمایشگاه دارد لذا انتظار می

طی ناهمسانگرد را محي ،انتشار در مسيرهای افقی در این الیه

-ها نيز دادهرود که در این الیهاز طرفی انتظار می تجربه کند.

 های تجربی از مدل کلموگروف تبعيت نکند.

 

 

در در دو راستا  تابع ساختار فاز جبهه موجاختالف : 3شکل 

کن برقی و سانتيمتری از گرم 80سانتيمتری ب( 3فواصل الف( 

 .در دماهای متفاوت سطح آن

 گیریجهنتی -5

کن برقی محيط متالطمی در این مقاله با استفاده از یک گرم

نظير محيط تالطمی جوی در آزمایشگاه توليد شد. با استفاده 

از دو تلسکوپ جبهه موج تخت ایجاد و از محيط متالطم عبور 

ی موج نور جبههدوکاناله   ایمارهداده شد. با استفاده از حسگر 

بعد از محيط متالطم بازسازی شد. با در ابتدای تلسکوپ دوم و 

نور عبوری بعد از  ی موججبههاین حسگر های استفاده از داده

تابع ساختار فاز در دو محيط متالطم بازسازی شد. سپس 

با تغيير دمای سطح . گردیدتعيين کن راستای موازی سطح گرم

های دمایی مختلف ایجاد کن محيط متالطمی با گرادیانگرم

امی که محيط متالطم همسانگرد باشد انتظار داریم شد. هنگ

که تابع ساختار به جهت وابسته نباشد و فقط تابعی از فاصله 

اختار فاز در دو راستا مشاهده بين نقاط باشد. با مقایسه تابع س

ای بر تابع ساختار در هيچ دمایی و در هيچ فاصله که ه استشد

يط متالطم یک یکدیگر منطبق نيستند. به عبارت دیگر مح

محيط ناهمسانگرد است. بعالوه ميزان ناهمسانگردی با افزایش 

این  یابد.افزایش می آنکن و نيز کاهش فاصله از دمای گرم

های متالطم دهد که برای تحليل محيطتحقيق نشان می

بعالوه  توان از مدل کلموگروف استفاده نمود.همرفتی نمی

ان دمای بيشتر و نيز فاصله های تئوری اینکه چرا گرادیبررسی

نزدیک به منبع گرمایی باعث افزایش ناهمسانگردی است در 

 حال انجام است.
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تالطم همرفتی  شود.مقاله تاثیر محیط متالطم همرفتی آزمایشگاهی بر میزان همدوسی جبهه موج عبوری از آن بررسی میدر این  –چکیده 

2200100 کن برقی با ابعادهای سطح زمین است. این محیط متالطم توسط گرمایجاد شده مشابه تالطم همرفتی الیه cm  .ایجاد شده است

ی موج نور عبوری از ی موج، جبههای دو کاناله جبهه. با استفاده از حسگر مارهشوداز این محیط همرفتی عبور داده می ی موج تختجبهه

فرض شود. با ی موج محاسبه میتابع ساختار فاز جبهه ،ی موجهای فاز جبههشود. با استفاده از دادهاین محیط در انتهای مسیر بازسازی می

استفاده از تابع ساختار فاز جبهه شود و با خیزهای ضریب شکست محیط که منجر به افت و خیزهای جبهه موج میگاوسی بودن افت و 

گیرد. های دمایی متفاوت بر میزان همدوسی مورد بررسی قرار میشود. در نهایت تاثیر گرادیانهمدوسی نور لیزر محاسبه می ، تابعموج

 یابد.می کاهش بیشتریبا سرعت در محیط متالطم بیشتر باشد میزان همدوسی پرتو نوری  دمادهند که هرچه گرادیان نتایج نشان می

 .تالطم همرفتی، حسگر جبهه موج، همدوسیتابع  -کليد واژه

Investigation the spatial coherence function of light beam propagating 

through convective air turbulence  

Ebrahim Mohammadi Razi1, Reza Shokoohi 1 

1Faculty of Physics, Department of Basic sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran, P. O. Box:1339 

Abstract- In this paper, the effect of convective air turbulence on light beam's coherence function, which propagated through it 

has been investigated. The produced convective air turbulence is similar to convective turbulence of ground layers. This 

turbulence medium has been created by electrical heater with dimensions of 100×200 cm2. The plane wave has been propagated 

through the turbulent medium. The propagated light's Wave front from this medium has been reconstructed at the end of path 

using moiré based wave front sensor. Using the wave front sensor data, the phase structure function of the light was calculated. 

Assuming the Gaussian statistics of refractive index which causes the Gaussian optical phase fluctuations, the coherence 

function of light beam's was calculated. Then the effects of different temperature gradients on the coherence function were 

studied.  The results show that, in high temperature gradients the light beam's coherence function decreases faster.  

   

Keywords: Coherence Function, Convective turbulence, Wave front sensor. 

 همرفتی محیط متالطم باریکه نور عبوری از فضایی همدوسی تابع بررسی

 1رضا شکوهی قهفرخی، 1ابراهيم محمدی رازی 

 ، ایرانبجنورد ،ه بجنورددانشگاعلوم پایه،  دانشکده  گروه فیزیک، 1
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 مقدمه

به دليل گسترش روز افزون کاربردهای  های اخير،در سال

آزاد،  یدر بحث ارتباطات نوری فضا زريمهم استفاده از ل

-باریکه انتشاری رفتار بررسی ،... و یابیتصویربرداری ، هدف

 اهميت حائز موضوعات جمله از جو متالطم در ليزری های

همراه شدن افت و خيزهای دما و فشار با .  [1]باشدمی

هایی نظير جو است. منشا تالطم در محيطحرکت باد، 

تغييرات تصادفی ضریب شکست جو که از آن به عنوان 

شود، ناشی از همين افت و خيزهاست. تالطم اپتيکی یاد می

راتی را يتوزیع تصادفی مکانی و زمانی ضریب شکست تغي

کند که خود را به ی نور عبوری از جو ایجاد میدر باریکه

ی موج زمانی شدت و فاز جبهه صورت افت و خيزهای

-ویژگیدر اثر این افت و خيزها، دهد. باریکه نور نشان می

های پرتو ليزر عبوری از آن از جمله واگرایی، قطبش، 

و درجه همدوسی فضایی و زمانی دچار تغيير  کيفيت پرتو

های نزدیک که منشا تالطم در الیهسطح زمين  شود.می

های گياهی و خاکی به علت داشتن پوششخود است 

کند. در متفاوت ميزان متفاوتی از نور خورشيد را جذب می

دارای دمای متفاوتی  های مختلف سطح زمين نتيجه قسمت

شویم دمای است. از طرفی هر چه از سطح زمين دور می

یابد محيط به علت فاصله گرفتن از منبع گرمایی کاهش می

در یک سطح زمين های نزددر نتيجه نور عبوری از الیه .

را در  یمتفاوت یگرادیان دمامسيرهای موازی سطح زمين 

بررسی  کند.موازی سطح و عمود بر آن تجربه می یدو راستا

پارامترهای مختلف جو متالطم از جمله گرادیان دما، 

های پرتو نور سرعت و جهت بادهای برشی و ... بر ویژگی

رامترها بسيار عبوری از آن به علت کنترل ناپذیری این پا

های اخير نویسندگان در پژوهشبدین منظور . دشوار است

کن برقی محيط متالطم همرفتی خود ابتدا با ساخت گرم

های نزدیک ی آزمایشگاهی نظير تالطم الیهکنترل شده

های حسگر سطح زمين توليد نمودند و با استفاده از داده

های زاویه فرود ی جبهه موج آمار افت و خيزای دوکانالهماره

-های جبههابيراهیتاثير محيط متالطم همرفتی را بر و نيز 

. [3و2]ی موج باریکه عبوری از آن را مورد بررسی قرار دادند

با توجه به اینکه همدوسی فضایی ليزر و نيز تاثير محيط 

متالطم  بر آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است لذا 

های تا با استفاده از داده در این مقاله سعی شده  است

ی موج پس از بازسازی جبهه یای دوکانالهحسگر ماره

همدوسی تابع  ،جبهه موج پرتو عبوری از محيط متالطم

تاثير گرادیان دمای  و نمودهفضایی باریکه را محاسبه 

  .گيردمورد بررسی قرار  آنمتفاوت بر 

 چيدمان آزمایش

-آزمایش را نشان میای از چيدمان طرحواره 1 شکل

با طول موج  Nd-YAG در این چيدمان نور ليزر. [2]دهد

شده و وارد  ا استفاده از تلسکوپ اول موازیب نانومتر 532

با ابعاد  کن برقیاز یک گرم شود.می محيط متالطم همرفتی
2200100 cm برای ایجاد دمای قابل تنظيم  با

-مشابه الیهگرادیان دما و نيز ایجاد محيط متالطم همرفتی 

عبوری از  نور استفاده شده است.زمين  های نزدیک سطح

این  شود.محيط متالطم توسط تلسکوپ دوم دریافت می

نور با استفاده از یک عدسی که کانون آن بر کانون تلسکوپ 

-های دو کانالحسگر مارهدوم منطبق است با قطر کمتر وارد 

به طور مفصل  این حسگری کار نحوهشود. ی جبهه موج می

های این بيان شده است. با استفاده از داده [4]در مرجع

ی موج نور عبوری از محيط تالطمی در دهانه حسگر جبهه

ی موج بعد از بازسازی جبهه شود.تلسکوپ دوم بازسازی می

 [1شود]محاسبه می (1رابطه )تابع ساختار فاز آن به صورت 

(1)       

,)()()(
2

RrRrD


  

R)(که در آن 


  و)( rR


  به ترتيب مقادیر فاز در

Rدو نقطه 


rRو 


در راستای باشند. میy لت به ع

وجود  عمودی فاصله گرفتن از منبع گرما، گرادیان دمای

به طور کامالً  کناینکه سطح گرم بعالوه با توجه به. دارد

 نيز گرادیان دما xشود در راستای یکنواخت گرم نمی

اند. . گرادیان دما در دو راستا با هم متفاوت[3]داریم

مراتب  کن بهدر راستای عمود بر سطح گرم گرادیان دما

در دو  )گرادیان دماباشدمی بيشتر از گرادیان در سطح آن

. به علت های سطح زمين است(راستا تقریباً مشابه الیه

کن شدت تالطم نيز از گرم ارتفاع تغييرات دما نسبت به 

برای بررسی تاثير  های مختلف متفاوت است.در ارتفاع

بر ميزان همدوسی فضایی پرتو مختلف دمای های گرادیان

درجه  160-28کن را در بازه ليزر، دمای سطح گرم

هنگامی که  بریم.ای باال میدرجه 10انتيگراد با تغييرات س
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 درجه 28 محيط آزمایشگاهی دمایکن خاموش است گرم

ای تصویر از فریز ماره حسگر ماره 10000 در هر دما است.

تصویر در ثانيه ثبت  30با سرعت ی موج جبهه الهدوکان

در  مشابهی موج با سرعت جبهه 10000در نتيجه  شده و

در نهایت تابع ساختار . شودمی دهانه تلسکوپ دوم بازسازی

از برای این کار نقاطی  شود.فاز در این دو راستا تعيين می

به یک فاصله از هم قرار دارند در یک راستا را که جبهه موج 

کنيم. سپس ها را محاسبه میانتخاب و مربع اختالف فاز آن

جبهه  برای صله معينگيری آنسامبلی برای هر فاميانگين

گيری را بر روی تعداد در نهایت ميانگين .شودانجام می موج

  دهيم.های بازسازی شده در هر دما انجام میجبهه موج

ای از چيدمان آزمایش: استفاده از دو تلسکوپ رو در : طرحواره1شکل 

برای بازسازی جبهه  ی موجی جبههای دو کانالهرو و حسگر ماره

به ترتيب عدسی کانونی کننده، پرتوشکاف،  CL ، BS ،M ،G.موج

 آینه و توری است.

-تقسيم نمود. ناحيه ناحيه توان به سهتابع ساختار فاز را می

که در آن فاصله بين دو نقطه  ی کوچکتر از بازه لختی

0lrکوچکتر از مقياس درونی تالطم است)  ناحيه ،)

00لختی) Lrl )  ای که فاصله بين نقاطی که و ناحيه

کنيم بزرگتر از مقياس بيرونی تابع ساختار را محاسبه می

0Lr)تالطم است ).  

 

ای دوکاناله جبهه : جبهه موج بازسازی شده توسط حسگر ماره2شکل 

 .کنگرمسطح ی مختلف هادمادر سانتيمتری  80در ارتفاع  موج

 نتایج

ای را جبهه موج بازسازی شده توسط حسگر ماره 2شکل

 80در ارتفاع  در این آزمایش باریکه نوردهد. نشان می

 .کندکن محيط متالطم را طی میسانتيمتری نسبت به گرم

کن خاموش هنگامی که گرمهمانگونه که ادعا شده است 

کن است جبهه موج تخت است. با افزایش دمای سطح گرم

ميزان تالطم شدیدتر شده در نتيجه اعوجاج جبهه موج نيز 

درجه به اوج  160ها در دمای شود. این اعوجاجبيشتر می

توان بر ی موج را میهای جبههاعوجاج د.نرسخود می

کن حسب توابع زرنيکه بيان نمود. هرچه دمای سطح گرم

بهه های جبيشتر شود سهم توابع باالتر زرنيکه در ابيراهی

توان شود. با استفاده از جبهه موج حاصله میموج بيشتر می

تابع ساختار  3شکل  .محاسبه نمود آن راتابع ساختار فاز 

رفتار تابع ساختار در ناحيه  دهد.نشان میفاز جبهه موج را 

اشاره شد در این شکل به طور کامل  قبالً دوم و سوم که در 

به علت اینکه کمترین فاصله قابل  همچنينشود. دیده می

ميليمتر است و  3گيری در روی جبهه موج در حدود اندازه

رفتار تابع  ،این فاصله از مرتبه مقياس درونی تالطم است

مطابق توان مشاهده نمود. ساختار در ناحيه اول را نمی

 کن ارتفاع تابع ساختارافزایش دمای سطح گرم باشکل 

2فاع تابع ساختار با شدت تالطم، یابد. ارتافزایش می

nC ،

بعبارت دیگر افت و خيز زاویه فرود نور در  متناسب است.

 بيشتر است. ،تردمای باال هایگرادیان

 

در حضور گرادیان دمای  تابع ساختار فاز جبهه موجرفتار : 2شکل 

 .سانتيمتر است 80 کنمسير عبور نور ليزر نسبت به گرم ارتفاع مختلف.

کند درجه هنگامی که نور ليزر از محيط متالطم عبور می

یابد. همدوسی همدوسی فضایی و زمانی آن کاهش می

فضایی یا به عبارت دیگر همبستگی فاز جبهه موج نور در 

 شوددو نقطه از جبهه موج با رابطه زیر تعریف می
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فاز   r)(و  rجبهه موج در مکان  r)(که در رابطه باال 
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),(جبهه موج و  21 rrC همبستگی فاز یا تابع همدوسی فاز

با توزیع گاوسی  هر متغير تصادفیبرای  جبهه موج است.

 :داریم

(3)                                    ,2

2

 eei  

کن و عمود بر به علت وجود گرایان دمای موازی سطح گرم

تالطمی محيط، پرتو نور  هایآن و نيز با توجه به جریان

با دمای های هوایی هنگام عبور از محيط متالطم بسته

-و به تبع آن ضریب شکست متفاوتی را تجربه می متفاوت

ای توزیع کاتوره در ضریب شکست افت و خيزهااین  کند.

. در نتيجه تابع همبستگی فضایی به صورت دارندگاوسی 

  آید.زیر درمی
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فضایی فاز جبهه موج عبوری از  همدوسیتابع  4شکل 

 دهد. محيط متالطم همرفتی را نشان می

 

پس از عبور از  پرتو نور در ابتدا تخت فضایی همدوسی: تابع 4شکل 

 های دمایی مختلف. در حضور گرادیان محيط متالطم همرفتی

پيداست با افزایش دمای سطح  4همانگونه که از شکل 

کند. افت پيدا می یکن تابع همدوسی با سرعت بيشترگرم

کن باعث همانطور که قباًل نيز اشاره شد دمای باالی گرم

تر افت و خيز . تالطم قویافزایش قدرت تالطم خواهد شد

همدوسی  باعث کاهشکه  بيشتر جبهه موج را به دنبال دارد

شود. برای بررسی بهتر خط فضایی پرتو ليزر می
1 eC

است از طول  نيز در شکل رسم شده است که معياری

جبهه روی ای فاصلهاین خط  به عبارت .همدوسی فضایی

مقدار  36/0همدوسی  مقداردر آن دهد که موج را نشان می

کن ميزان در دماهای پایين سطح گرم ماکزیمم خود است.

درجه  70همدوسی افت چندانی ندارد اما در دماهای باالی 

 160یابد. در دمای می کاهشسانتيگراد ميزان همدوسی 

کن طول سانتيمتری از گرم 80درجه سانتيگراد و در فاصله 

 سانتيمتر است. 2همدوسی کمتر از 

 گیرییجهنت

 کن برقی محيط متالطمدر این مقاله با استفاده از یک گرم

های نزدیک در الیه نظير محيط تالطمی جویهمرفتی 

با استفاده از حسگر  در آزمایشگاه توليد شد.سطح زمين 

از این  یای دوکاناله جبهه موج، جبهه موج نور عبورماره

تابع از فاز جبهه موج،  محيط بازسازی شد. با استفاده

در حضور گرادیان دما محاسبه شد. با فرض  ساختار فاز

گاوسی بودن افت و خيز ضریب شکست و با استفاه از تابع 

تابع همدوسی فضایی جبهه موج نور ليزر هنگام  ،ساختار فاز

سانتيمتر از منبع گرمایی از محيط متالطم  80که در ارتفاع 

دهند که با د. نتایج نشان مییابد استخراج شانتشار می

یابد. کن تابع ساختار فاز کاهش میافزایش دمای سطح گرم

درجه سانتيگراد  160همدوسی فضایی جبهه موج در دمای 

 سانتيمتر است.  2کمتر از 

 مراجع

 

[1] L. C. Andrews, R. L Philips, Laser beam propagation 

through random media, SPIE Press, 2005. 

 ،. محسن، دشتی. سيف اله، رسولی. ابراهيم مدی رازیمح [2]

های جبهه موج باریکه نور عبوری از محيط تعيين ابيراهی"

، "های دمایی دوبعدی بر آنمتالطم همرفتی و تاثير گرادیان

سومين کنفرانس بين المللی ليزر و کاربردهای آن، دانشگاه 

 .1393تربيت مدرس، 

بررسی آمار " سیف اله، محمدی رازی. ابراهیم ، رسولی. [3]

، "ای دو کانالهسنج مارهتالطم همرفتی با استفاده از انحراف

 .1394کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 
[4] M. Dashti, S. Rasouli, “Measurement and statistical 

analysis of the wave front distortion induced by atmospheric 
turbulence using two channel wave-front sensor moiré 

deflectometry ”, J. Opt., Vol. 14, 095704, 2012. 
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بعنوان الیه مزوپروس در سلول خورشیدی  2ZrOبررسی و مقایسه اثر غلظت خمیر 

 پروسکایتی ابرساختار بدون الیه انتقال دهنده حفره

 2و1، ابوالفضل صفاری2و1، حجت امراللهی بیوکی2و1، ناصر جهانبخشی زاده2و1زرندی ، محمود برهانی2و1اکبر دهقانی تفتیعلی 

 دانشگاه یزدپژوهشی فوتونیک، گروه 1

 اتمی مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزدگروه 2

 چکیده

های دیگر که بر پایه اکسیدهای فلزی مانند ( نسبت به سلول2ZrOسلول های خورشیدی پروسکایتی بر پایه اکسید زیرکونیوم )

TiO2  وZnO باشند. غلظت و شرایط الیه نشانی خمیر شوند دارای پایداری بیشتر و همچنین ولتاژمدار باالتری میساخته می

2ZrO گیرد، نقشی موثر در کارایی پروسکایت در جهت رشد بهتر بلور پروسکایت مورد استفاده قرار می که بعنوان الیه زیرین

رقیق شده و  های یک به پنج و یک به هشت در اتانولابتدا سنتز شده و سپس با نسبت 2ZrOبهتر این الیه دارند. در این مقاله خمیر 

های خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار گرفته ترکیب حاصل بعنوان الیه متخلخل زیرین الیه پروسکایت در ساختار سلول

بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی  2ZrOدهد میزان رقیق کردن خمیر های ساخته شده نشان میاست. مشخصه یابی سلول

 دهد.ر اساس نسبت یک به هشت عملکرد بهتری را نشان میموثر است و سلول ساخته شده ب

 

 

 

 سلول خورشیدی پروسکایتی ،اکسید فلزی کلیدواژه:  اکسید زیرکونیوم،

Keyword: Solar cell Perovskite ،ZrO2 ،Metal oxide 
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 مقدمه -1

 2۰۰۹شود. در سال کار برده میهای خورشیدی بهدر سلولمعدنی اخیراً به عنوان نسل جدیدی از مواد حساس به نور  -های آلیپروسکایت

رنگ، توسط میاساکا معرفی گردید. وی و همکارانش  به شده های خورشیدی حساسخورشیدی پروسکایتی، با اقتباس از سلول اولین سلول

3PbI3NH3CH  3وPbBr3NH3CH شده به رنگکننده در سلول خورشیدی حساسرا به عنوان حساس)DSSCs(  مورد استفاده قرار

[. پارک و همکارانش با 1ها از پایداری کمی برخوردار بود ]ولی به دلیل خوردگی پروسکایت توسط الکترولیت مایع، این نوع سلول دادند.

های جامد ز الکترولیتهمچنین استفاده ا .[2ها را بهبود بخشند ]نشانی پروسکایت توانستند بازده و پایداری این نوع سلولتغییر روش الیه

های مزوپروس [. در سلول3ها را نیز بهبود بخشید ]جای الکترولیت مایع، عملکرد و پایداری این سلولبه spiro-MeOTADمانند 

انش ی حفره( به ترتیب، وظیفه انتقال الکترون و حفره را بر عهده دارند. اسنیس و همکاردهندهی انتقال)ماده HTMو  2TiOپروسکایتی، 

ی انتقال الکترون تواند عالوه بر جذب نور، وظیفهمتوجه شدند که پروسکایت می 3O2Alی متخلخل با الیه 2TiOی با جایگزین کردن الیه

ی حفره نیز دهندهجای انتقالتواند بهمی 3PbI3NH3CH[. از طرف دیگر تحقیقات صورت گرفته، نشان داد که 4را نیز بر عهده بگیرد ]

رسیده است  23 % به بازده در حال حاضر بود؛ ولی %5ی حفره تنها دهندههای پروسکایتی بدون انتقالی سلولرود. اگرچه بازده اولیهکار به

تجاری سازی سلول های خورشیدی [. 5] .می باشد CIGS که این بازده بسیار نزدیک به بازده سلول های خورشیدی سیلیکونی و

 این از سلول ها روبروست که یکی از راههای بهبود پایداری این سلول ها استفاده از اکسیدهای فلزی مثل پروسکایتی با مشکل پایداری

2ZrO است . 

های رقیق شده مختلف خمیر های مختلف و سپس با نسبتیش مادهبعنوان الیه مزوپروس با پ 2ZrOاین پژوهش، از خمیر در 

 بهینه آن بدست آمد.در اتانول مورد یررسی قرار گرفت و حالت 

 
 ی حفره.دهنده: طرح شماتیک از سلول خورشیدی پروسکایتی بدون انتقال1شکل 
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 روش آزمایش -2

 مواد مورد نیاز 2-1

. I3NH3CHو پودر  2PbIپودر  ،2ZrOترپینئول، اتیل سلولز، پودر نانوذرات -، آلفا)FTO(نشانی شده با اکسید رسانای فلزیی الیهشیشه

گیری مشخصات فوتوولتائیک سلول شرکت ادوات نوری نانوساختاری ایساتیس، شریف سوالر و سیگما خریداری شده است. اندازهاین مواد از 

 صورت گرفته است. Keithley2400خورشیدی نیز توسط دستگاه 

 2ZrOروش ساخت خمیر  2-2

در حین چرخش، قطره قطره  ترپینئول به آن-گرم آلفامیلی 5/12اضافه شد سپس  2ZrOگرم پودر  3به  میلی لیتر استیک اسید 5/۰قدار م

 1۰مدت  به ، قطره قطرهوزنی در اتانول( در حین چرخش %1۰)لیتر اتیل سلولز میلی 3۰اضافه شد و در نهایت  دقیقه به آن 5به مدت 

با نسبت های  بدست آمدهخمیر غناطیسی قرار داده شد و گاه هم زن مساعت بر روی دست 5حلول اضافه شد سپس محلول به مدت مدقیقه 

 در اتانول رقیق شد. 8به  1و  5به  1

 روش ساخت سلول خورشیدی 2-3

به عنوان زیرالیه مورد استفاده قرار گرفت.  اهم بر مربع 15با مقاومت ( FTOنشانی شده با اکسید رسانای آالییده با فلورین )ی الیهشیشه

 وشو، آبها توسط مایع شست( با توجه به مدل مورد نیاز الگودهی شد. سپس زیرالیهHClبه روش شیمیایی)پودر روی و  FTOی الیه

نشانی نانومتر با روش الیه 1۰۰ی الکترون با ضخامتی در حدود ی سدکنندهمقطر، استون و اتانول تحت اولتراسونیک شسته شد. الیه

-دیذرات زیرکونیمای از نانودقیقه پخت داده شد. بعد از آن الیه 6۰گراد به مدت درجه سانتی 5۰۰ نشانی و سپس تا دمایچرخشی، الیه

 1۰۰دقیقه در دمای  15به مدت  الیهنشانی شد. زیرثانیه الیه 6۰دور بر دقیقه، به مدت  6۰۰۰نشانی چرخشی با سرعت با روش الیه اکسید

بر  3PbI3NH3CHنشانی برای الیه  گراد پخت شد.درجه سانتی 5۰۰اعت، تحت دمای گراد خشک و سپس به مدت یک سدرجه سانتی

درجه سانتی  7۰در دمای  DMFمیلی لیتر  1در  2PbIمیلی گرم پودر  46۰ابتدا استفاده شد.  وریروش غوطهاز  ی متخلخلروی الیه

درجه سانتی  7۰دقیقه در دمای  15ساعت هم خورد و بعد به روش الیه نشانی چرخشی، الیه نشانی شد. سپس به مدت  12گراد به مدت 

 دقیقه داخل دسی 15دقیقه در محلول مای غوطه ور شده و به مدت  5در مرحله بعدی هر کدام از نمونه ها به مدت  گراد پخت داده شد.

نانومتر با روش  4۰طال با ضخامت در نهایت الیه نازک درجه پخت داده شده و   7۰دقیقه در دمای  15کاتد قرار گرفت و بعد به مدت 

 در خالً بر روی الیه پروسکایت قرار گرفت. اسپاتر

در اتانول رقیق شد و نتایج آن  8به  1 در آزمایش دوم با نسبت و 5به  1نسبت  در آزمایش اول باساخته شده  2ZrOدر این تحقیق خمیر 

 نشان داده شده است. 2شکلدر 

 

 
 های ساخته شدهو ب( پارامتر های مربوط به مشخصه یابی سلول IVالف( نمودار  -2شکل

 ب الف
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  2ب( آزمایش 1مربوط به الف( آزمایش  SEM: تصاویر 3شکل

 نتیجه گیری -3

، با توجه به جدول مشخصات فوتوولتاییکی و تصاویر نسبت مختلف برای رقیق شدن خمیر در اتانول استفاده شددر این پژوهش، از دو 

SEM  ،2برای سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه  8به  1که نسبت رقیق شدن مشاهده شدZrO  رقیق شدن عملکرد بهتری را نسبت به

، کندو در صورت ضخامت زیاد الیه به عنوان یک عایق عمل می باشداکسید فلزی نارسانا مییک  2ZrOداشته است. با توجه به اینکه  5به  1

و پس دلیل این بهبود عملکرد نازک تر شدن  مورد نظر کمتر باشد، عبور الکترون بیشتری را خواهیم داشتالیه  غلظت و ضخامت هرچه

 باشد.می 2ZrOالیه رقیق تر شدن 

 

 منابع -4

 

[1] A. Kojima, K. Teshima, Y. Shirai, T. Miyasaka, "Organometal halide perovskites as visible-light 

sensitizers for photovoltaic cells", Journal of the American Chemical Society, Vol. 131, No. 17, pp 

6050-6051, 2009. 

[2] J.-H. Im, C.-R. Lee, J.-W. Lee, S.-W. Park, N.-G. Park, "6.5% efficient perovskite quantum-dot-

sensitized solar cell", Nanoscale, Vol. 3, No. 10, pp 4088-4093, 2011. 

[3] H.-S. Kim, C.-R. Lee, J.-H. Im, K.-B. Lee, T. Moehl, A. Marchioro, S.-J. Moon, R. Humphry-

Baker, J.-H. Yum, J. E. Moser, "Lead iodide perovskite sensitized all-solid-state submicron thin 

film mesoscopic solar cell with efficiency exceeding 9%", Scientific reports, Vol. 2, pp, 2012. 

[4] M. M. Lee, J. Teuscher, T. Miyasaka, T. N. Murakami, H. J. Snaith, "Efficient hybrid solar cells 

based on meso-superstructured organometal halide perovskites", Science, Vol. 338, No. 6107, pp 

643-647, 2012. 

[5] L. Etgar, P. Gao, Z. Xue, Q. Peng, A. K. Chandiran, B. Liu, M. K. Nazeeruddin, M. Grätzel, 

"Mesoscopic CH3NH3PbI3/TiO2 heterojunction solar cells", Journal of the American Chemical 

Society, Vol. 134, No. 42, pp 17396-17399, 2012.  

 

 الف ب

http://www.opsi.ir/
http://www.opsi.ir/


 

1 

 قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir  این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 

ای برخوردار است. در های فیزیک زیستی و فیزیک مواد نرم از اهمیت ویژههای دینامیکی ذرات در حوزهدستیابی به مشخصه -چکیده 

نگاری زیستی متحرک با استفاده از میکروسکوپی تمامعنوان یک نمونه اسپرم گاوی به بعدیاین مقاله روشی تجربی برای ردیابی سه

نگاشت بازیابی شده از طریق ثبت تمام اطالعاتگیری از چنین بهرهی پردازش تصویر و همدیجیتالی ارائه شده است. اساس این کار بر پایه

 میکرومتر ۱۹/2تفکیک بهتر از تواننانومتر و  ۱۷۵ با اندازه پیکسل معادلپیاده سازی شده دارای  نگاری دیجیتالیتماممیکروسکوپ است. 

  ۵۱/۱2۷ هامیانگین سرعت حرکت نمونه وتعیین  در فضا و زمان هانمونهبعدی مسیر حرکت سهاین میکروسکوپ با استفاده از  .است

.شدگیری اندازهمیکرومتر بر ثانیه 

 

 .نگار دیجيتالیتمامبعدی، ميکروسکوپی ردیابی سهپذیری، اسپرم، تحرک  -ليد واژهک

Three-dimensional tracking of bovine sperm  
by digital holographic microscopy 

Negar Azizi1, Akram Najaflou1, Mohammad A. Charsooghi1,2,  

Rasoul Kowsar3, Reza Masoumi4, Ehsan A. Akhlaghi1,2 
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Abstract- Finding dynamical characteristics of particles has an especial importance in the area of soft and biological physics. This work 

introduces an experimental method to track bovine sperm in three dimension as movable bio particles by applying digital holographic 

microscopy. The work is based on applying image-processing methods and using the obtained information from the hologram record. Pixel 

دیجیتالی  نگاریتمامبعدی اسپرم گاوی با میکروسکوپی ردیابی سه  
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size and Resolution of this microscope measured 175 nanometer and better than 2.19 micrometer respectively. We found the coordinates of 

the particles in three dimension. The average speed of the samples measured 127.51 micrometer per second. 

Keywords: 3D Particle Tracking, Digital Holographic Microscopy, Motility, Sperm.

 

 مقدمه -۱

، امکان دستيابی به مشخصات دیناميکی تکنيک ردیابی ذرات

های فضایی ميکرومتری ای در بازهرا با دقت قابل مالحظهها آن

هایی چون، کند. از این رو در حوزهو حتی نانومتری فراهم می

مواردی از قبيل  فيزیک زیستی و فيزیک مواد نرم برای مطالعه

ها  و برهمکنش بين ذرات ها و باکتریفرآیند انتقال در سلول

ردیابی ذره در صفحه  .کلوئيدی مورد توجه قرار گرفته است

ترین روش برای ردیابی دو بعدی، پيدا است. متداولنسبتا ساده 

 های ویدیوئی استکردن مرکز شدت ذره برای هر تصویر از فيلم

قادر به مشخص کردن مسير  های رایجميکروسکوپاما  .[1]

عدی ذره در طول زمان نيستند. در صورتی که بحرکت سه

تر شدن دستيابی به اطالعات دقيق از موقعيت ذره و نزدیک

هرچه بيشتر به آن چه در واقعيت و در طی فرآیندهای زیستی 

بعدی يدا کردن راه حلی برای ردیابی سهدهد، مستلزم پرخ می

های مختلفی برای اخير روش ذرات ميکرونی است. طی دو دهه

حل مشکالت مرتبط با سنجش موقعيت ذره در عمق پيشنهاد 

از  رات فلورسانینگاری دیجيتالی و ردیابی ذشده است، که تمام

سالمت  .[3و۲] های سرآمد در این زمينه هستندجمله روش

ها و چه در حيوانات یک مذکر، چه در انسان باروری در گونه

همچنين  است. زیستیحقيقاتی مهم در مطالعات تی زمينه

ای با ارزش تلقيح مصنوعی یک کار مهم در گسترش گله

شوند، این شيوه آبستن میها به اصالحی باال است. وقتی که دام

ی گله و اقتصاد حاصل از آن کمک از جهات بسياری به آینده

ای به مراتب کمتر نسبت هرچند تلقيح مصنوعی هزینهشود. می

به تلقيح طبيعی دارد، اما در نتيجه بهتر و در آینده مقرون به 

بعدی و تعيين الگوی حرکتی صرفه تر است. بنابراین ردیابی سه

ترین الگو به منظور افزایش ای گاوی برای تعيين مناسبهاسپرم

 رواز ایناحتمال باروری در گاوهای ماده، هدف این مقاله است. 

های اسپرم و غلظت سلولپذیری تحرک شناسی، ميزانریخت

در  ایکنندهتعييندر یک واحد حجم مشخص، پارامترهای 

دیجيتالی یک نگاری روش تمام دستيابی به این مهم هستند. 

-امتم تصویربرداری روش به روز و جذاب در این حوزه است.

پزشکی به ی زیستهای زنده در حوزهنگاری دیجيتال از سلول

 .[6] سرعت در حال پيشرفت است

نگاری دیجيتالی به دو روش روی محور و خارج محور انجام تمام 

ک گيرد. در روش روی محور، دو باریکه شئ و مرجع در یمی

اخلی حاصل روی صفحه و طرح تدکنند راستا با هم تداخل می

شود. اما در روش خارج از محور، دو باریکه میآشکارساز ثبت 

در این  کنند.دار با هم تداخل میصورت زاویهشئ و مرجع به

ی روی محور دیجيتال نگاریتمام ميکروسکوپیروش از  مقاله

ی پارامترهای محاسبهو  های گاویبعدی اسپرمسهردیابی  برای

  .شده است استفاده هاحرکتی آن

 مبانی نظری  -۲

تماسی، غير نگاری دیجيتالی یک روشميکروسکوپی تمام

بعدی است. این مخرب و پرکاربرد برای تصویربرداری سهغير

ثبت و بازسازی است. ابتدا طرح تداخلی  روش شامل دو مرحله

ای مرجع که حاوی اطالعات دامنهناشی از نور مربوط به جسم و 

نگاشت شود. تمامنگاشت ثبت میصورت تمامو فازی آن است به

و سپس با  شود.عنوان تصویر دیجيتال در کامپيوتر ذخيره میبه

-های عددی، اطالعات بعد سوم استخراج میاستفاده از روش

با استفاده  ئبعدی از شدر این مرحله به یک ساختار سه شود.

یابيم. دو بعدی آن روی پرده )دوربين( دست مینگاشت مامتاز 

یکی از کنيم. ئ را بازسازی میموج ش جبههدیگر به عبارتی 

 .است ایرهيافت انتشار طيف زاویه ،بازسازی عددیهای روش

در این  که در این مقاله نيز از این روش استفاده شده است. 

مرجع شود که یک موج روش به صورت عددی فرض می
)0,,( yxU باآن  نگاشت را روشن کرده و موج پراشيده ازتمام 

دهنده های تخت تشکيلموج استفاده از تبدیل فوریه به جبهه

 شود: رابطه زیر بيان می شود و باآن تجزیه می

(1 )
dxdyyfxfiyxU

ffA

yx

yx

)](2exp[)0,,(

)0,,(0

  





که  

xf وyf های فضایی در امتداد محورهایفرکانسx وy  

موج تخت به صورت هر جبهه  (۲مطابق با رابطه ) پسهستند. 

شود. سپس با فيلتر در فضا منتشر می zdعددی به اندازه 

شوند و با اعمال تبدیل فوریه حذف می اضافیهای مناسب مرتبه

نگاشت تشکيل از تمام zdدر فاصله معکوس، موج پراشيده شده 

 .[4]شودمی
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(۲)                     
]1exp[

)],,([),,(

2222

1

zyx

zz

dffik

dyxFUfiltFdyxU

 

 

    

( و 3به ترتيب از روابط ) توزیع شدت و فاز موج ناشی از جسم

 آیند: دست می( به4)

(3)                                   
2

),,(),,( zz dyxUdyxI  

(4)                 
)],,(Re[

)],,(Im[
arctan),,(

z

z
z

dyxU

dyxU
dyx                                                                      

برای هر تصویر   zdترتيب، شدت و فاز نمونه در فاصله  به این

دست با بررسی تباین شدت برای تصاویر به شوند.محاسبه می

مربوط به  متفاوت و نسبت دادن عمق zdهای آمده در گام

برای  شود.بيشينه تباین به حالت فوکوس، محل ذره تعيين می

 شود:استفاده می( 6و )( 5) وابطمحاسبه تباین شدت از ر

    (5      )             
),,(),,(

),,(),,(

MinMax

MinMax
0

zz

zz

dyxIdyxI

dyxIdyxI
C




 

    (6)                                                          
Min

0

d

C
C  

Max),,(که zdyxI  و),,(Min zdyxI  و  بيشينهبه ترتيب شدت

 کمينه نيز فاصله Mindبرای هر تصویر و  همچنين  کمينهشدت 

بر حسب پيکسل در هر تصویر  کمينهو شدت  بيشينهبين شدت 

را برای هر تصویر بيشينه تباین محل  zdبه این ترتيب   است.

  .د بودهعمق نمونه یا همان بعد سوم خواکه دهد، میدست هب

 شرح آزمایش و نتایج تجربی -3

 چیدمان آزمایش -۱-3 

نگاری روی محور استفاده شده تمام در این پژوهش از هندسه

 ینگارتمام یميکروسکوپطرح کلی چيدمان  1 است. شکل

 ی نور همدوس ليزرباریکه دهد.ی را نمایش میدیجيتال

mW) 10 , nm 532(  ی فضایی پس از عبور از پاالیه

و در  کندکننده چرخان عبور میاز یک پخش ورت واگراصبه

صورت موازی از آن خارج شده و بهوارد یک عدسی  ادامه

شود. سپس نور موازی وارد یک عدسی چگالنده شده و پس می

نمونه مورد بررسی  کند.میرا روشن از خروج از آن سطح نمونه 

که با قرار داردمتشکل از یک الم و المل  ایمحفظهدرون 

حاوی نمونه  محفظهشده است. تهيه استفاده از چسب دو طرفه 

با قابليت تنظيم دمای نمونه کن الکتریکی بر روری دستگاه گرم

پراکنده شده از  باریکهگيرد. قرار میگراد درجه سانتی 38در 

 ,NA=0.25) ئيشعدسی   بعد از عبور از مرجع نمونه و باریکه

10x)  یطرح تداخلی حاصل بر روی صفحهبا هم تداخل کرده و 

ثبت و برای تحليل   ,1545M  DCC  (Thorlabs (مشاهده 

کننده چرخان و در استفاده از پخششود. به رایانه منتقل می

-نتيجه کاهش همدوسی نور فرودی از ایجاد بسياری از تداخل

هایی نگاشتتمام های ناخواسته جلوگيری کرده و منجر به ثبت

شت نگاتمامیک )الف( تصویر ۲شکل شود. بهتر می با کيفيت

همان )ب( ۲در حالت قبل از انتشار و شکل نوعی را ثبت شده 

  .دهدمیدر حالت بعد از انتشار نمایش تصویر را 

 
 نگاری دیجيتالی.: طرح کلی چيدمان ميکروسکوپی تمام۲شکل 

 

: )الف(  قبل از های گاویاسپرم های ثبت شده ازنگاشتتمام: 3کل ش

 .عددی )ب( بعد از انتشارو عددی انتشار 

 آماده سازی نمونه -2-3

-مد، طی فرآیندی، یخهای گاوی منجاسپرمباید  در این مرحله،

 گرادسانتی درجه 38در دمای برای تصویربرداری  زدایی، رقيق و

کننده نهایی رقيق حجم ابتدا، برای این منظور .شدندمی آماده

داخل  ليتر آب مقطرميلی 50. شدظر گرفته در نليتر ميلی 100

گرم اسيد  99/1و گرم تریس  634/3و سپس  شد بشر ریخته

 شد ر قرار دادهو بر روی هات پليت استير افهبه آن اضسيتریک 

و اضافه  هم فروکتوز  گرم 5/0پس از آن تا به خوبی حل شوند. 

ليتر ميلی 100ه کردن مجدد آب مقطر به با اضاف حجم نهایی 

که های فریز شده اسپرمپایوت حاوی  سپس. داده شدافزایش 

 قرار داشتند ی سانتيگراددرجه -196در تانک ازت در دمای 

به  کنندهزدایی و با استفاده از رقيقماری یختوسط حمام بن

مقداری از آن به داخل شد. در ادامه  رقيق 100به  1نسبت 

کن قرار گرفته بر گرم ای مخصوص در محل نمونهمحفظه

  زمایش تزریق شد.در چيدمان آ الکتریکی
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 نتایج تجربی -3-3

ها آناز  اویر فوکوستص ،های ثبت شدهنگاشتبا تحليل تمام

های پردازش تصویر مکان دو که با استفاده از روش آمددست به

و با معين بودن ميزان انتشار برای رسيدن به تصویر بعدی 

که بر اساس  .آمد در عمق نيز به دست هانمونهمکان  ،فوکوس

 های گاویاسپرممسير حرکت دیناميک حرکتی ذرات و ها آن

دهد. را نشان مینگاشت فرآیند تحليل تمام 3شکل  .تعيين شد

دهنده نمونه در حالت غير )الف( نشان3طوری که شکل به

دهنده نمونه )ب( نشان3فوکوس و قبل از انتشار عددی،شکل 

)ج( 3شکل  و است در حالت فوکوس و بعد از انتشار عددی

دهد های انتشار را نمایش میتباین شدت بر حسب گام نمودار

  کننده عمق نمونه در حالت بيشينه تباین شدت است.که تعيين
برای را  اسپرمپنج سير حرکت م ،به عنوان نمونهنيز  4شکل 

 .دهدنمایش میبعد در سه اسپرم بر ميکروليتر 1۲50غلظت 

 

نگاشت: )الف( نمونه در حالت غير فوکوس و : فرآیند تحليل تمام3شکل  

)ج(  الت فوکوس و بعد از انتشار عددی،قبل از انتشارعددی، )ب( نمونه در ح

 . های انتشارنمودار تباین شدت بر حسب گام

 

 بعدی مربوط به پنج اسپرم متفاوت.   : مسير حرکت سه4شکل   

 گیرینتیجه -4

 نگاری دیجيتالیتمام روشی مبتنی بر ميکروسکوپی مقالهدر این 

استفاده   که با. ارائه شد های گاویاسپرمبعدی برای ردیابی سه

گيری و با بهرهمحور روی دیجيتالی  ینگارميکروسکوپی تماماز 

-مسير سه کند که نور همدوس این امکان را فراهم میاز منبع 

پارامترهای  1در جدول   های گاوی تعيين شوند.بعدی اسپرم

های مورد بررسی گيری شده برای نمونهاندازه ميانگين حرکتی

ترتيب از چپ به راست عبارتند  که به در این پژوهش آمده است

، Velocity)ar (Curvilineاز: سرعت در مسيرهای واقعی

سرعت ،  Velocity) line(Straightسرعت در مسير مستقيم

 ، درصد خطی بودن حرکتVelocity)  pass (Avrage ميانگين

)(Linearityدرصد مستقيم الخط بودن حرکت ، 

ess)(Straightn هاو ميزان تحرک اسپرم (Wobble) [7].   این

پذیری، گيری پارامترهایی مثل، تحرکروش قادر به اندازه

خواهد بود که در سرعت و ضریب پخش در شرایط مختلف 

 ها خواهيم پرداخت.آینده به آن

 . های گاوی اسپرم ميانگين انواع پارامترهای حرکتی: 1 جدول

WOB 
 

(%) 

STR 

 

(%) 

LIM 

 

(%) 

VAP 

)
s

m
 (


 

VSL 

)
s

m
 (
 

VCL 

)
s

m
 (
 

37/47 69/6۲ 7/۲9 51/1۲7 94/79 15/۲69 
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 زیشاره و ن-از مدل دو یریابررسانا شامل فرامواد را با بهره گ یفوتون یدر نانوبلورها یتراهرتز یسیانتشار امواج الکترومغناط -چکیده 

 یسیباالتر از آن فرکانس، اموج الکترومغناط یرا نشان دادند که در فرکانس ها یفرکانس قطع ج،ی. نتامیکرد یانتقال بررس سیروش ماتر

را  یکیلکترا یگذرده بیمربوط به فرامواد مانند ضخامت و ضر یاز پارامترها ینانو ساختارها منتشر شود. اثر برخ نیتوانند در ا یم

نانو ساختارها در  نیکند. ا یم میفرکانس قطع را به طور موثر تنظ ،یاعمال یکه ضخامت فرامواد همانند دما می. مشاهده کردمیمطالعه کرد

 شوند. یواقع م دیمف یکیاپتوالکترون یابزارها یطراح

 بررسانا، فراماده، فرکانس قطع، نانوبلور فوتونی.  ا -کليد واژه

 

 

THz transmittance in superconducting nano-photonic crystal containing 

metamaterial 

Aslan Zahiri Shadbad, Robabeh Talebzadeh 

Department of Physics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran  

Abstract- Electromagnetic waves transmission at THz in superconducting nano-photonic crystsls containing metamaterials 

has been theoretically investigated based on the transfer matrix method together with two-fluid model. The results show the 

existence of a cutoff frequency in such structures. Electromagnetic wave is allowed to propagate through the structure when 

its frequency is higher than cutoff frequency. We studied the effect of some parameters of metamaterials such as the 

thicknesses and electric permeability coefficient. It is seen that this cutoff frequency can be efficiently tuned dependent on 

thicknesse of metamaterials, and the operating temperature as well. These structures can be useful in design of optoelectronic 

devices. 

 Keywords: cutoff frequency, metamaterial, nano-photonic crystsl, superconductor. 

 

 

 

 

 

 شامل فرامادهنانوبلور فوتونی ابررسانا در تراهرتزی  تراگسیل

 *ربابه طالب زاده، شادباد اصالن ظهيری 
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 مقدمه -1

در شاخه  یعيوس یعمل یکاربردها یدارا یفوتون یبلورها

 کيو فوتون کياز جمله در حوزه الکترون مختلف یها

در سال و جان  چیابلونویبا انتشار دو مقاله مهم از هستند. 

که  یی. بلور ها[1-2] شدند یمعرف یفوتون یبلورها 1987

با  یسيطشان، امواج الکترومغنا یتناوب شیبه واسطه آرا

 یژگیو نیا .ابدی یدر آنها انتشار نم نيمع یفرکانس ها

 یبلورها مطالعه مهم کرده است یبرا ار یفوتون یبلورها

 ایدو و  ک،یمتناوب در  یا هیبه علت ساختار ال یفوتون

از  یکاربرد اريمنحصر به فرد و بس یکيسه بعد خواص اپت

 یليگسرات فيط یریپذ ميتنظ تيدهند. قابل یخود بروز م

آنهاست که با  یاساس یها یژگیاز و یفوتون یبلورها

بلور  یمواد استفاده شده در طراح یکيکنترل خواص اپت

 یکيمواد با خواص اپت نیشود. بنابرا یحاصل م یفوتون

 یمواد م نیقابل توجه اند از جمله ا اريقابل کنترل بس

 . [3-4] فرامواد اشاره کرد زيتوان به ابررساناها و ن

 شيتوسط وسالگو پ 1967با در سال  نيمواد که اول فرا

 یدارند و در سال ها یمصنوع ی، ساختار[3]شدند ینيب

این  .مورد استفاده قرار گرفته اندفوتونی  یدر بلورها رياخ

 جهيو در نت یمنف ییو تراوا یگذرده بیضرا یدارامواد 

مواد بر خالف مواد  نیهستند. در ا یشکست منف بیضر

 دانيو بردار م یکیالکتر دانيبردار م عت،يطبموجود در 

 یم ليدستگاه چپگرد را تشک کیو بردار موج  یسيمغناط

 یسيرو مطالعه انتشار امواج الکترومغناط نیدهند، که از ا

با توجه به  ی. از طرف[3] است تيحائز اهم وادم نیدر ا

اتالف  جهيابررساناها نسبت به فلزات و در نت نیيجذب پا

قابل  اريمواد ابررسانا بس یحاو یفوتون یها، بلورهاآن نیيپا

  [.4] ه اندتوج

هردو نوع بلورهای فوتونی ابررسانا و نيز بلورهای فوتونی 

با . [4-5] چپگرد به طور مجزا فراوان مطالعه شده اند

منحصر به فرد هر دو گروه مواد  یکيتوجه به خواص اپت

با  یفوتون یلورهانانو ب مقاله نیدر ا، و فرامادهابررسانا 

 فيو ط یمردک فراماده را مطالعه-بررسانا اتناوب دوتایی 

از روش  یريرا با بهره گ یفوتون یبلور ها نیا ليتراگس

نانو  نیا یکياپتپاسخ کرده و  یانتقال بررس سیماتر

ها و ...  هیرا بنا بر نوع و ضخامت ال ی الیه ایساختار ها

 .ميده یقرار م یمورد بررس

 مساله یو فرمول بندساختار  -2

که  میريگ یرا در نظر م یبعد کی یا هینانوساختار ال کی

از مواد ابررسانا و  ییسلول دوتا کیهر تناوب آن شامل 

بار در کنار هم قرار داده شده اند.  Nباشد که  یفراماده م

. مينام یم NS)-(Mرا به اختصار  ینانوبلور فوتون نیا

 1مورد مطالعه در شکل از نانوساختار  کيطرحواره شمات

ابررسانا،  یها هینشان داده شده است. در ارتباط با ال

توسط مدل دو  توان یخواص مواد ابررسانا را م شتريب

اگر نمونه را بدون اتالف در نظر  .[4]کرد  فيتوص ای شاره

 بیبوده و به تبع آن ضر یکامالً موهوم یرسانندگ میريبگ

و  ای شاره واز مدل دابررسانا با استفاده  شکست الیه

و استفاده از عمق نفوذ لندن در حالت  یاعمال های بیتقر

 یبدست م ریو بدون اتالف از رابطه ز صفر ريغ یدما

 :[4]دآی

 (1         )
2 2

0 0

1
( ,T) ( ,T) 1s s

L

n   
   

  

  

2که 

0 / 1 ( )L

c

T

T
   0ویعمق نفوذ لندن در دما 

 .باشد یابررسانا م یبحران یدما cTو  نیکلو صفر درجه

 نیانتقال است. بر اساس ا سیروش مطالعه ما، روش ماتر

مولفه  یوستگيپ یبرا یمرز طیروش با استفاده از شرا

توان عناصر دامنه  یم ،یسيو مغناط یکیالکتر دانيم یها

در هر zنقطه به فاصله در دو  یو بازتابش یتابش یها

بهم مربوط  یسیرا توسط ماتر های نانوساختار هییک از ال

 یم تقالان سیمشهور به ماتر سیماتر نیساخت که ا

 :[4]باشد

1
cos(k ) sin(k )

,

sin(k ) cos(k )

j j

z z

jj

j j

j z z

z z
iqM

iq z z

 
  

  
   

         )3(    

)2که در آن  / ) 1 (sin / )j

z j j j jk c       

ی باشد و بردار موج در هر یک از الیه ها م zمولفه 
2( / ) 1 (sin / )j j j j jq       . ماتریس بنابراین

انتقال کل برای نانوبلور فوتونی دو الیه مورد مطالعه 
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1 2( )NM M M                                      )4(    

     

فراماده و ماتریس انتقال مربوط به الیه  1Mکه در آن 

2M یه ابررسانا می باشد. ماتریس انتقال مربوط به ال

نانوساختار  ندگیتراگسيل
2

( , ) ( , )T r t r   مطابق

ر رابطه زیر وابسته به عناصر ماتریس انتقال کل ساختا

 مبی باشد.

22 11 12 21

2
( , )

( ) ( )
t r

M M i M M
 

   (5           )  

 
  )N)S-Mر فوتونی ابررسانا شامل فراماده: نانوبلو1شکل 

 جیبحث و نتا -3

تناوب  =010Nمتشکل از   NS)-(Mنانوساختار الیه ای 

ظر در ن 1مطابق شکل  الیه فراماده-دوتایی الیه ابررسانا

با ضخامت  Nbمی گيریم. الیه ابررسانا را از جنس 
60sd nm   انتخاب کردیم که دمای بحرانی آن

9.2CT K  0و عمق نفوذ الندن آن 83.4 nm  

ف و تالامی باشد. الیه های فرامواد در نانوساختار را بدون 

45mdبا ضخامت  nm  در نظر گرفتيم. فرض کردیم

10mضریب گذردهی الکتریکی الیه های فراماده    

1mو ضریب تراوایی آنها    .باشد 

 
با  )NS)-D: مقایسه طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا 2شکل 

NS)-(M 

با در نظر گرفتن ضخامت های معينی از  2مطابق شکل 

60sdالیه ابررسانا  nm  45والیه فرامادهDd nm ،

گسيل نانوساختار الیه ای را در دمای اعمالی ف تراطي

4.2T K  .گاف باندی درفرکانس های رسم کردیم

  پایين و نيز گاف باند فوتونی در گستره طيفی

THz 2036-1200 بار دیگر با  مشاهده کردیم

خامت جایگزینی دی الکتریکی بجای فراماده با همان ض

نتيجه گرفتيم که نانوساختار مورد  طيف را رسم کردیم.

مطالعه فرکانس قطعی در حوالی 190 THz  دارد و

همچنين عالوه بر گافی که در فرکانس های پایين ظاهر 

شده سه گاف باند براگ نيز دارد. که یکی از گاف باند ها 

فوتونی ابررسانا همپوشانی خوبی با گاف حاصل از نانوبلور 

 شامل فراماده دارد این گاف در گستره

 1266 1776 THz  .قرار دارد 

 

 ینانوبلور فوتون ليتراگس فيضخامت فراماده در ط ريتاث: 3شکل 

 هابررسانا شامل فراماد

به  یفوتون یدر بلورها یفوتون یبا توجه به منشا گاف ها

را  یفوتون یها رسد که ضخامت فرامواد گاف ینظر م

مختلف  یضخامت ها یبه ازا نیقرار دهد بنابرا ريتحت تاث

 3مطابق شکل را ی نانوبلور فوتون ليتراگس فيفرامواد ط

تغييرات عمده ای را در مقدار فرکانس قطع رسم کردیم و 

ساختار و نيز گستره طيفی گاف بر حسب تغييرات 

ضخامت فرامواد مشاهده کردیم طوری که با کاهش 

، فرکانس قطع تا حوالی 20nmامت فرامواد تا ضخ

2300THz  جابجا می شود و گاف باند فوتونی دوم دیگر

قابل مشاهده نيست در حالی که با افزایش ضخامت 

بر تعداد گاف ها افزوده می شود ضمن  nm 90فرامواد تا 

آنکه گاف اولی در حال ناپدید شدن است. بنظر می رسد 

سبب آن تغيير اختالف اد و به افزایش ضخامت الیه فرامو

راه نوری منجر به تشکيل باند گاف های دیگر و نابودی 

به گاف اول در طيف تراگسيل نانو بلور فوتونی می شود. 
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واضح است که با افزایش ضخامت ازای سایر ضخامت ها، 

 فرامواد بر تعداد باند گاف ها افزوده می شود.

شکست  بیضرتوان به  یاز خواص منحصر بفرد مواد م

نانوبلور را  ليتراگس فيط یوابستگ نیآنها اشاره کرد. بنابرا

 یوابستگ نیو ا میفرامواد مطالعه کرد یگذرده بیبه ضر

ها را ثابت در  هی. ضخامت المیرسم نمود 4را مطابق شکل 

 همشاب فرامواد یگذرده بیضر راتيي. تغمينظر گرفت

کانس قطع فر زيدر تعداد و ن یعمده ا ريضخامت آن، تاث

که پارامتر ضخامت و  ییآنجا زدارد. ا ینانو بلور فوتون

 یفوتون یشکست دو پارامتر و مشخصه مهم بلورها بیضر

کننده محل  نييرابطه براگ ) که تع قیاست که از طر

باشد( در محل  یم یفوتون یدر بلورها یفوتون یگاف ها 

 بیضر رييگذار هستند. در واقع با تغ ريتاث ها افگ ليتشک

 یدهنده بلور فوتون ليتشک هیجنس ال فرامواد، یگذرده

رسد که با نانوبلور  یکه بنظر م یشود طور یعوض م

 .میسروکار دار یگرید یفوتون

 

 

 

تاثير ضریب گذردهی فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور  :4شکل

برحسب ضخامت فراماده الفNS)-(M   )فوتونی ابررسانا شامل فراماده

10m     )6بm      )2و    جm   

 یاز دما م یابررسانا تابع هیشکست ال بیکه ضر ییاز آنجا

 یابررسانا هیشکست ال بیضر ريتاث یبررس یباشد برا

 ینانوبلور فوتون ليتراگس فيط یموجود در ساختار بر رو

با در  نی. بنابراميده رييرا تغ یمالاع یکه دما ستيکاف

 فيطابررسانا  هیاز ال نيمع ینظر گرفتن ضخامت ها

 راتيينمودار تغ .میکردبررسی را  ینانوبلور فوتون ليتراگس

در  یاعمال یساختار را بر حسب دمانانو فرکانس قطع 

 .هست ندهیافزا راتييتغ نیکه ا میرسم کرد 5شکل 

 
  یدر فرکانس قطع نانوبلور فوتون یلاعما یدما ريتاث: 5شکل    

 تیجه گیرین -4

 شیابررسانا باعث افزا یحضور فراماده در نانوبلور فوتون

در طوری که شود  ینانوساختار م یباند گاف ها پهنای

گستره  1266 1776 THz دو این  یباند گاف ها

عالوه بر آن فرکانس  .دارند یباهم همپوشان هاساختارنانو 

 شیبا افزای در چنين ساختارهایی وجود دارد که قطع

بسمت ی فرامواد ها هیضخامت الی و گذرده بیضر

. اما بسته به شود یکوچکتر جابجا م یفرکانس ها

پارامترهای مختلف نانوساختار، فرکانس قطع آنها در 

گستره 570 600 THz نتایج نشان  .رخ می دهد

مالی تا نزدیکی دمای بحرانی داد که با افزایش دمای اع

ابررسانا، فرکانس قطع نانو ساختار به سمت فرکانس های 

 باالتر جابجا می شود.
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 .باشدمی زریتوسط ل فتهایبرابر نصف طول موج انتشار  تقریبا ،در یک بعد که است حد پراش زرهایل از موانع کاهش ابعاد یکی -چکیده 

 کیپالسمون یزرهاینانول یاستگاه طراحخ نیا و اندهشدبه غلبه بر حد پراش  موفق یبا استفاده از پالسمون سطح ریاخ های در سالپژوهشگران 

شده  هیتعب کینمنبع پالسمو یکربندیا استفاده از پب هک است سرهایاسپ تزویج کمراندمان  ،روپیشت از مشکال یکی .باشد یم سرهایهمان اسپ ای

 – یهاد مهین یربر ساختار موجب یمبتن یکیپالسمون زرینانول کی پژوهش نیدر ا رونی. از اتا حدودی قابل حل است خط یا کاواک دروندر موجبر 

طراحی  ،شده فتجی  لهیمتشکل از سه نانوم یموجبرشده در  هیتعب یمنبع پالسمون عنوان استفاده به تیلبا قاب یهاد مهنی – قعای – فلز – قعای

 زریولبه نان یهاد مهین لهینانوم کیاضافه کردن که  دهندینشان م دانجام شده به روش اجزاء محدو هاییسازهیشب .ه استشد یبررس و

 قیامت عاو ضخ nm 40 در شعاع جدید ساختار. به عنوان مثال آوردیرا به ارمغان م تریسبعملکرد منا ،پیشنهاد شده ی پیشین یکیپالسمون

 .می سازد بمناسشده در موجبر  هیتعب نوریبه عنوان منبع  که آن را دارد یشده کوچکتر بهنجارهمزمان آستانه و پهنه مد  ،nm 8/7از  شتریب

 هشد جفتهای تعبيه شده در موجبر، نانوميله های اک، نانوكاویاسپيسر، نانوليزر پالسمونيک -كليد واژه

An Appropriate Nanorod-Based Plasmonic Nanolaser for Utilizing as a 

Waveguide-Integrated Plasmon Source 
Mohammad Hossein Motavas and Abbas Zarifkar 

Department of Communications and Electronics, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, 

Shiraz, Iran 

Abstract- One of the leading obstacles in scaling down semiconductor lasers in all three dimensions is the diffraction limit. 

Experimental results show that plasmonic cavities can overcome this great challenge. However, one of the main problems is how to 

utilize these structures more efficiently as integrated devices in optoelectronic and plasmonic circuits since they have low coupling 

efficiency. One solution is to benefit metal-insulator-semiconductor (MIS) nanostructures with inline or waveguide-integrated 

nanocavities to achieve higher coupling efficiency. In this paper, a plasmonic nanolaser based on semiconductor-insulator-metal-

insulator-semiconductor (SIMIS) nanostructure is proposed and investigated. This structure is suitable for utilizing as a waveguide-

integrated nanocavity in a hybrid plasmonic waveguide based on coupled nanorods. Simulation results based on the finite element 

method (FEM) show that the presented structure with a radius of 40 nm and insulator layer thickness of more than 8.7 nm has lower 

threshold and simultaneously lower normalized mode area at the lasing wavelength of 490 nm compared to the previously reported 

MIS nanostructure with the same parameters. So, the SIMIS based spaser may result in a proper performance as a waveguide-

integrated plasmon source.      

Keywords: Coupled nanorods, plasmonic nanolaser, spaser, waveguide-integrated nanocavities. 

 شده هیتعب پالسمونیمنبع استفاده به عنوان  جهت ،مبتنی بر نانومیله ینانولیزر پالسمونیک

 در موجبر
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An Appropriate Nanorod-Based Plasmonic Nanolaser for Utilizing as 

a Waveguide-Integrated Plasmon Source 

 

 

 

 
 

1 Introduction 
 

The concept of spaser was explained by Bergman 

and Stockman in 2003 [1]. A successful laboratory 

sample of SPP-based spaser or plasmonic 

nanolaser was created by Oulton et al. at the lasing 

wavelength of 490 nm [2]. The structure was based 

on metal-insulator-semiconductor (MIS) platform 

in which a semiconductor nanorod is placed on a 

metal film with an insulator gap. The 

semiconductor nanorod acts as the gain medium 

and its end facets form a microscale Fabry–Pérot 

cavity [3]. In 2010, Zhu investigated the modal 

properties of this MIS structure at the same 

wavelength [4]. Similar MIS based structures have 

also been presented in recent years [5]. The idea of 

using more than one nanorod in a MIS 

waveguiding structure was proposed by Bian et al. 

in 2012 [6]. After that, they introduced a plasmonic 

nanolaser based on two coupled nanorods by using 

a CdS nanorod as semiconductor gain material 

alongside a core-shell structure with Ag as metallic 

core and MgF2 as insulator shell [7]. Despite 

significant advances in design and fabrication of 

spasers, their integration within practical 

optoelectronic and plasmonic circuits remains a 

challenging issue due to inefficient coupling to 

waveguides. To resolve this problem, one can 

utilize waveguide-integrated or in-line nanocavities 

[8]. It is shown that utilization of a planar 

waveguide-integrated nanoscale plasmon source 

can realize high coupling efficiency of  and  

a small footprint of  which is suitable      

for dense integration [9]. In this work, we     

propose  and analyze a nanorod based plasmonic 

nanolaser with semiconductor-insulator-metal-

insulator-semiconductor (SIMIS) structure. 

Although there is a compromise between the 

normalized mode area and the lasing threshold, by 

adding an extra semiconductor nanorod as a gain 

medium to a MIS structure, we can achieve a lower 

normalized mode area and at the same time, a 

lower threshold.  So, the presented nanolaser has 

the capability of using as a practical SPP source 

due to its proper characteristics. The remainder of 

this paper is organized as follows. In section 2, the 

structure of nanolaser is introduced. In section 3, 

the simulation results are presented and analyzed. 

The paper is concluded in section 4.  

 

2 The Plasmonic Nanolaser Structure 
 

The three dimensional schematic of our proposed 

spaser and its cross-sectional view are shown in 

Fig. 1 (a) and (b), respectively. As shown in this 

figure, a core-shell structure with Ag as metallic 

core and MgF2 as insulator shell is placed between 

two CdS nanorods as semiconductor gain materials 

on MgF2 substrate. So, this plasmonic nanolaser 

has a waveguide structure as semiconductor-

insulator-metal-insulator-semiconductor (SIMIS). 

Such structure can be fabricated by using self-

assembly techniques [7]. The distance between the 

two semiconductor nanorods and the metal core is 

always the same and defined as h. r1 and r2 are the 

radii of Ag and CdS nanorods, respectively. It is 

assumed that r2 = r1 + h.  The length of three 

nanorods is equal and defined as L. Since Ag is 

used as metal, MgF2 as insulator, and CdS as 

semiconductor gain material, the lasing wavelength 

of plasmonic nanolaser is 490 nm [2]. At this 
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wavelength, the refractive indices of Ag, MgF2 and 

CdS are 0.05+3.039i, 1.4 and 2.4, respectively. 
 

        
        
Figure 1: (a) Three dimensional schematic of the spaser 

(b) Cross-sectional view of the SIMIS structure.  

 

3 Simulation Results and Analysis 
 

In this section, first we obtain the electric field 

distribution at the device cross section which is 

shown in Fig 2 (a).  
 

      
 

Figure 2: Normalized electric field (a) cross section 

distribution (b) x component (c) y component of 

propagated hybrid plasmonic mode in SIMIS structure. 

 

This hybrid mode consists of the surface plasmon 

mode of the core-shell structure coupled to the 

guided modes of the semiconductor nanorods. As 

can be seen in Fig. 2(a), the hybrid mode is 

localized within the insulator spacer region. Fig 

2(b) shows that the lateral coupling between the 

metallic core and the semiconductor nanorods 

causes significant field enhancement in the gap 

region and confines the x component of the electric 

field in this area. The y component of the electric 

field is shown in Fig. 2(c). The hybrid plasmonic 

mode characteristics include the mode effective 

index ( ), the effective propagation loss ( ), 

the confinement factor ( ), and the normalized 

mode area ( ) [4, 7]. These characteristics in 

our proposed nanlolaser are shown in Fig. 3 (a) to 

(d), respectively, for three different values of r2. As 

seen in Fig. 3 (a) and (b), the mode effective index 

and the propagation loss show minimum values at 

a given h.  
 

 
 

Figure 3: (a) Mode effective index (b) Propagation loss                

(c) Confinement factor (d) Normalized mode area of 

hybrid plasmonic mode in SIMIS structure. 
 

In fact, there are two phenomena that affect  

and . The first one is the optical coupling 

between two nanorods which weakens by 

increasing h and is dominant at relatively small 

distances. The second one is the confinement of 

the electric field around the metallic core surface. 

When h increases, the latter phenomenon is 

dominant since the core becomes relatively small 

compared to h. On the other hand, when h 

increases, the overlap between the hybrid mode 

and the gain region decreases which in turn causes 

that the confinement factor be reduced as shown in 

Fig. 3 (c). The decrease of spatial confinement of 

the hybrid plasmonic mode will lead to increment 

of the effective mode area and consequently the 
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normalized mode area as shown in Fig. 3 (d). 

However, for larger h values, the electric field is 

more confined around the metallic core which 

causes that the normalized mode area to be 

decreased. The calculation of lasing threshold, gth, 

in these kinds of nanorod based spasers is 

explained by L. Zhu in 2010 [4]. Fig. 4 depicts the 

lasing threshold in our study as a function of h for 

L = 30 μm and three different values of r2. 
 

 
 

Figure 4: Lasing Threshold of SIMIS based spaser as          

a function of h for L = 30 μm and three different    

values of r2. 

 

By increasing h, the propagation loss increases and 

the confinement factor decreases, so the lasing 

threshold will increase. In fact, when the overlap 

between the hybrid mode and the gain region 

decreases, the effect of propagation loss will 

increase that leads to increment of the lasing 

threshold of the hybrid plasmonic mode. 

According to the simulation results, by selecting 

proper geometric parameters as r2 = 40 nm and       

h = 16 nm, the lasing threshold and the normalized 

mode area of the SIMIS-based nanolaser can reach 

14.7 μm-1 and 19.3, respectively, which are 

relatively lower than the corresponding parameters 

of the MIS-based plasmonic nanolaser in Ref. [7]. 

Therefore, our results show that adding an extra 

semiconductor nanorod to the prior MIS structure 

is a reasonable way for using the proposed 

nanolaser as a waveguide-integrated plasmon 

source. 
 

4 Conclusion 
 

In conclusion, a plasmonic nanolaser based on 

semiconductor – insulator – metal – insulator – 

semiconductor structure can be a suitable choice 

for on chip applications. In fact, the presented 

SIMIS naorod based nanocavity, with the 

capability of being used as an in-line nanocavity, 

shows better threshold and mode effective area in 

comparison with the MIS-based nanolasers. This is 

accomplished by adding an extra semiconductor 

nanorod to metal-insulator-semiconductor 

structure.  
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ر و سرخ نزدیک مورد بررسی قراوت در ناحیه فرهای متفاطال با اندازه جنس شکل از یهایی از اجرام مربعدر این مقاله جذب آرایه -چکیده 

بل تنظیم شدن که منجر به قا است 5CBکریستال مایع از نوع   درون کریستال مایع قرار دارند.گیرد. در این ساختار، اجرام مربعی شکل طالمی

ا دو اندازه بهای طال ر ساختاری که مربع. دشودمیبررسی  برروی جذب ساختار های طالشود. نقش کریستال مایع و اندازه مربعساختار می

فاوت درون جذب، مربع های طال با سه اندازه مت قله. برای بدست آوردن سه آیدبدست می 95باالی % باریک جذب قلهمتفاوت وجود دارد، دو 

ریب شکست با تغییر ض ،یپیشنهاد یهاساختاردر  .آیدبه وجود می 85جذب باالی % قلهکریستال مایع قرار داده شده است. در این صورت سه 

     کند.غییر میت nm30 درحدودمیزان جذب دارد،  o90یا  o0زاویه  zهایی که محور اپتیکی با محور در حالتکریستال مایع ناشی از تغییر ولتاژ 

P | 777پالس -كليد واژه a g eمایع كریستال، جاذبسطحی،   مون 

 

 

Tunable Narrow Band Plasmonic Absorber Based on Liquid Crystal and Gold 

Squares 
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Abstract- In this paper, the absorption of gold square arrays with different sizes is investigated in near infrared regime. The gold 

squares are dispersed in 5CB type of liquid crystal to make the proposed absorber tunable. It is shown that the size of gold squares 

plays a great role in the absorption behavior of the proposed absorber. The obtained absorptions by two different sizes of gold 

squares are narrow band which are more than 95%. As three different gold squares are utilized in the structure, three more than 85% 

absorption peaks are created. The tunability of the proposed structures is about 30 nm as the optical angle varies between 0o and 90o 

by the applied voltage.  

Keywords: Surface plasmon, Absorber, Liquid Crystal 
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 Tunable Narrow Band Plasmonic Absorber Based on Liquid Crystal 

and Gold Squares  

 

 

 

1 Introduction 

Surface plasmons (SPs) are caused by the 

interaction of light and electrons near the surface 

of metals leading to an evanescent wave along the 

metal surface. SPs can be excited in sub-

wavelength metallic structures leading to photonic 

circuit miniaturization. In this case, a branch of 

photonics called plasmonics is introduced to study 

and develop the SP devices. There are different 

plasmonic devices to be used in photonic circuits 

such as waveguides, couplers and absorbers [1,2].  

Plasmonic absorbers are utilized in different 

applications such as solar cells [3]. In [4] a 

plasmonic dual and triple narrow band absorber 

has been designed that an array of gold squares has 

been fabricated to create three near perfect 

absorption peaks in near and intermediate infrared 

regions. Chen et al. have fabricated plasmonic dual 

band perfect absorber based on gold cross-shaped 

patterns at near infrared frequencies [5]. The 

mentioned structures suffered from post fabrication 

tunability. In this case, materials such as liquid 

crystals (LCs) have been investigated to fabricate 

active devices with post fabrication tunability [6]. 

LC is an anisotropic material with interesting 

optoelectronic features. The interaction of LC and 

plasmonic structures has been studied by many 

researchers. There are various plasmonic structures 

such as plasmonic LC colour filters [7] and 

absorbers [8,9] that LC made them tunable. In [8], 

two tunable narrowband absorption peaks are 

created by nanodisks.  Su et al. have proposed a 

tunable wideband plasmonic absorber which is 

sensitive to the angle and size of nanorods 

dispersed in LC [9]. In the mentioned tunable 

absorbers, localized surface plasmon resonance 

(LSPR) gave rise the absorption in the structures. 

Therefore, tunable plasmonic absorbers which are 

less complicated to fabricate are of great interest to 

plasmonic researchers. 

In this paper, two tunable narrow band plasmonic 

absorbers are proposed that consist of gold squares 

dispersed in 5CB type of LC. The investigated 

absorbers are tunable by LC while different square 

sizes create different absorption peaks.  

The rest of the paper is as follows. In Section 2, the 

materials and structures of the proposed absorbers 

are described. The simulation method is 

investigated in Section 3. In Section 4, the paper is 

concluded. 

2 The structures of the proposed 

absorbers 

The schematic view of the proposed absorber by 

two gold squares is depicted in Fig. 1. The gold 

squares with a thickness of h=30 nm are dispersed 

in LC with a thickness of t1=30 nm and both are 

placed on a silica layer with a thickness of 

t2=30 nm. There is a gold substrate with a 

thickness of t3=200 nm to block any wave leakage 

under the silica layer. The lengths of the gold 

squares are a=150 nm and b=200 nm. The distance 

of adjacent gold squares is denoted by p=500 nm.  
The permittivity of gold is described by Johnson 

and Christy [10] data while Lemarchand data is 

used to simulate the SiO2 [11]. The refractive 

index of LC is described by a second ranked tensor 

as [12]: 
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refractive indices, and   is the angle between the 

optical and z-axes. 
 

 
(a) 

 

(b) 

Fig. 1. (a) The schematic view and (b) side view of 

the proposed absorber when 2 different square sizes 

are utilized in the structure. 

Furthermore, if LC is illuminated by a linearly 

polarized plane wave, the effective refractive index 

is defined as [12]: 

2 2 2 2cos sin

e o
eff

e o

n n
n

n n 



 (2) 

The refractive indices of LC are chosen according 

to data in [13].  

3 The Simulation procedure 

The finite element method (FEM) is used to 

simulate our proposed absorbers. The structure, 

shown in Fig. 1, is illuminated by an x-polarized 

plane wave. In our simulations, the absorption is 

calculated by A=1-R-T, where A, R and T are the 

absorption, the reflectance and the transmittance, 

respectively. The transmittance of the structure is 

zero due to the thickness of the gold substrate. The 

absorption spectra of the mentioned structure are 

depicted in Fig. 2 for 0o   and 90o  . 

The LSPRs occur at the peak absorption 

wavelengths of λ1=1.124 µm and λ2=1.35 µm as 

0o  ,
'

1 1.155 m   and '

2 1.39 m   as 90o  . 

The electric field amplitude  E  distributions of 

the LSPRs at the resonance wavelengths of 1  and 

2  are shown in Fig. 3 when 0o  . 

The variation of the applied voltage to the LC by 

the substrate leads to the change of   (optical 

axis) of the LC molecules that gives rise to the LC 

refractive indices adjustability and makes the 

structure tunable. 

 

Fig. 2. The absorption spectra of the plasmonic absorber 

of Fig. 1 for 0o   and 90o  . 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. The electric field amplitude distributions at the 

resonance wavelengths of (a) λ1=1.124 µm and (b) 

λ2=1.35 µm for 0o  . 

It is possible to have three narrow band absorption 

peaks by three different sizes of gold squares. 

Therefore, a structure with three gold squares is 

proposed with the same thickness of gold squares 

(h=30 nm) and a=120 nm, b=140 nm and 

c=160 nm. The distance between adjacent gold 

squares is denoted by p=610 nm. The scheme of 

the absorber is depicted in Fig. 4. 
The absorption spectra of the structure with three 

gold squares are shown in Fig. 5. 
As it is clear, there are three absorption peaks at 

λ1=1.005 µm, λ2=1.064 µm and λ3=1.125 µm 

wavelengths when 0o  . 
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Fig. 4. The schematic view of the proposed structure 

when 3 different square sizes are utilized in the 

structure. 

Also, the absorption peaks are '

1 1.035 m  , 
'

2 1.09 m   and '

3 1.155 m   as 90o  . The 

structures have a tunability of about 30 nm which 

is caused by LC. 

 

Fig. 5. The absorption spectra of the plasmonic absorber 

of Fig. 4 for 0  and 90o o  . 

As an example, the corresponding LSPRs of the 

gold squares at λ1=1.005 µm when 0o   is 

illustrated in Fig. 6. It is obvious that the smaller 

squares resonate at shorter wavelength. 

 

Fig. 6. The electric field amplitude distribution at the 

resonance wavelength of λ1=1.005 µm for 0o  . 

4 Conclusion 

In this paper, two narrow band tunable plasmonic 

absorbers are proposed. The absorbers are 

proposed by two and three different sizes of gold 

squares. The absorption of the structures is due to 

the plasmon resonances of the gold squares 

dispersed in the LC. In this case, there are two and 

three absorption peaks while they are tunable due 

to the tunability of the LC by applied voltage. The 

absorption spectra for the structure with two and 

three gold squares are above 95% and 85%, 

respectively. 
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هایی . این ساختارها ویژگیاندداشتهگیری های چشمها، پیشرفتهای خورشیدی مبنی بر ارگانو متال هالید پروسکایتاخیرا سلول -چکیده 

های ها و طیف جذبی گسترده، را دارا هستند. در این مقاله، تکنیک عددی سه بعدی تفاضلهمچون چگالی نقص پایین، قابلیت تحرک باالی حامل

ی و نوری برای تشخیص پارامترهای ل تلفیقی الکتریکهای خورشیدی پروسکایت مسطح، استفاده شده است. مدمحدود، برای شبیه سازی سلول

-کرد سلولبر عمل O2Cuی هبا ماد CuSCNی تأثیر تغییرات دما، و جایگزینی ماده  شود.سازی شده استفاده میکلیدی سلول خورشیدی شبیه

ها، بهترین بازده       ج شبیه سازیشده است. با توجه به نتای FFو   scJ  تغییری ذکر شده منجر به های خورشیدی بررسی شده است. تغییر ماده

 شود. برای سلول خورشیدی حاصل می 32/14 %

 .HTMسلول خورشيدی، پروسکایت، دما، شبيه سازی سه بعدی و  -كليد واژه
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Abstract- Recently, organo-metal halide perovskite solar cells based on planar architecture have demonstrated an exceptional 

progress These structures show lower defect density, high carrier mobility, and broader absorption spectra in compare to other solar 

cells. In this work a 3D finite element method (FEM) technique is used to simulate a planer perovskite solar cell. Coupled electrical-

optical modeling is constructed to fully characterize the proposed device. We investigate variation of short circuit current (Jsc), open 

circuit voltage (Voc) and fill factor (FF) in different temperature ranges (280-340 K). Also, the effect of material replacement (Cu2O 

material instead of CuSCN), as hole transport material (HTM), has been investigated on solar cell performance. It is caused to change 

Jsc. Based on the result the best PCE is 14.32%. These simulation results open up a way to find accurate design parameters in solar 

cell with best performance. 

Keywords: Solar cell, perovskite, temperature, 3D simulation and HTM 
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1 Introduction 
 

Nowadays, Solid-state organo-metal halide 

perovskite solar cells (PSCs) have revolutionized 

solar cell industry. This new kind of solar cell such 

as MAPbX3 (MA= CH3NH3+; X = Cl¯, Br¯, I) 

has demonstrated an exceptional progress in solar 

cell power conversion efficiency (PCEs) from 

3.81%  for MAPbI3 to over 20% [1, 2, 4]. high 

carrier mobility [3, 4], Long carrier diffusion 

length [3, 4], and long absorption coefficient [3, 4] 

are promising characteristics of perovskite 

materials..  

Device simulation gives a better description of 

physical mechanism in solar cells. However, the 

number of reported simulations in this field are 

few. Therefore, in this work we present a three-

dimensional (3D) PSC based on the finite-element 

method (FEM) from the “COMSOL Multiphysics” 

software package. Firstly, we validate our 

simulation results with previous experimental 

investigations [5]. Then, the effect of temperature 

variation and hole transport material (HTM) 

changes, are examined. It is shown that these 

variations, have an effective role on design of high 

PCE PSCs.  

 

2 Theory and modelling 
 

A schematic of the solar cell structure has been 

represented in Fig. 1. As it can be seen in this 

figure, a n-i-p solar cell with TiO2 n-type layer as 

electron transport material (ETM) layer, 

CH3NH3PbI3 as intrinsic layer and CuSCN p-type 

layer as HTM layer, is considered. Firstly, 

presented model is validated with previously 

published work [5]. Proposed n-i-p PSC structural 

parameters are taken as follow: a width of 250nm 

and a depth of 250 nm. Also, the structure includes 

five layers of: Air (500 nm thick), FTO (50 nm), 

TiO2(90 nm), CH3 NH3 PbI3(200 nm), CuSCN 

(600 nm,) and Au (100 nm), (see Fig. 1). 

Generally, our presented model consists of two 

parts of optical and electrical. 
 

2.1  Optical Model 

 

The Wave Optic module has been used in order to 

solve Maxwell’s equations in the frequency 

domain. It is expressed as follow: 
2

0
( ) 0

r
E K E     (1) 

where, E is electric field, k0 is wave-vector and ɛr 

is Complex Relative Permittivity ɛr=(n-ik)2, which 

is a function of wavelength (λ). 

 
Figure 1: A schematic of perovskite solar cell (PSC). 

 

With known amount of E, the photo-generation 

rate per each wavelength (Gphoto (λ)), can be 

calculated as follow: 

'' | |
( )

2
photo

E
G

h


   (2) 

where h is the plank constant, ε” is the imaginary 

part of the ɛr. For Gphoto (λ) calculation, AM1.5G 

was used as the input power. The complex 

refractive indexes of FTO, CuSCN, TiO2, 

CH3NH3PbI3 and Au are taken from previously 

measured data [6-9]. Total generation rate (Gtot) is 

calculated by integration over the wavelength 

ranges. The results of these calculations have been 

presented in Fig. 2. 

  

2.2 Electrical model  

 

To evaluate current density-voltage (J-V) 

characteristics, semiconductor module from 

COMSOL software, is used. This module is based 

on solving Poisson and Continuity equations. It is 

expressed as below: 

 

.( )s       (3) 
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Figure 2: Gtot in PSC 

 

where ϕ is electrostatic potential. q is electron 

charge. ɛs is semiconductor permittivity, Gn and Gp 

are total generation rates, Un and Up are 

recombination rates of electron and holes 

respectively. ρ is a charge density, Jn and Jp are 

current density of electron and hole. Calculated 

amount of Gtot in wave optic module, is replaced 

with Gn and Gp in this part. The numerical 

parameters used in this part, are provided in 

Table1. All the parameters in Table 1 have been 

selected according to valid theoretical and 

experimental researches [3, 7, 10]. 

 
Table1. The electrical parameters of PSC [3, 8, 11] 

Parameter TiO2 CH3NH3PbI3 CuSCN Cu2O 

ɛs  9 6.5 10 3 

Nc (cm-3) 1×1019 1.66×1019 1.79×1019  1×1019 

ND (cm-3) 1×1019  5.41×1019 2.51×1019  1×1019 

µn/µp 

(cm2/V.S) 
2/1 50/50 

1×10-4 / 

0.01 
3.4/3.4 

χ (eV) 4 3.93 1.9 3.4 

Eg (eV) 3.2 1.55 3.4 2.22 

τn /τp (ns) 5/5 8/8 5/5 5/5 

NA (cm-3) - 5×1013 5×1018 5×1018 

ND (cm-3) 5×1019 - - - 

 

3 Result and discussion 

 

The current density-voltage (J-V) characteristic of 

the perovskite solar cell in 300 K, has been shown 

in Fig. 3. As it is depicted, the maximum PCE 

(PCE=FF*JscVoc), short-circuit current density 

(Jsc), open-circuit voltage (Voc) and fill factor 

(FF=MPP/(JscVoc)), have been reached to 14.32%, 

18.77 (mA/cm2), 0.98 (V) and 0.78 respectively. 

The PCE of the simulated PSC shows a good 

matching with experimental result [5]. In addition, 

in this work CuSCN is replaced by a Cu2O as 

HTM layer [11]. The Complex refractive index of 

Cu2O is taken from [12]. Electrical parameters of 

Cu2O have been listed in Table1.  

In Fig. 4, the current density-voltage characteristics 

of the simulated perovskite solar cell, (with two 

kinds of inorganic HTMs (Cu2O, CuSCN)), have 

been shown. 

 
Figure 3: J–V curve of perovskite solar cell. 

 

 
Figure 4: J-V curve of PSC with different HTM layer. 

 

As it is shown in the results, the Jsc is decreased 

when the Cu2O is used instead of CuSCN. This is 

due to total generation of carriers in perovskite 

layer. By using the Cu2O layer, due to the decrease 

of interface reflectivity of this layer and perovskite 

layer for portion of input frequency range (based 

on material characteristic’s), less amount of 

incident optical field is reflected to perovskite 

layer. As a result, the carrier generation is 

decreased in perovskite layer.  

Another study is examination of temperature effect 

on solar cell performance. Fig. 6 depicts the effect 

of temperature (T) on J-V characteristics of the 

PSC. As it can be seen when the T increases from 
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280 K to 340 K, the Voc decreases while the Jsc 

remains roughly intact. This is mainly because of 

the Voc dependency to the T. This relation can be 

found as below [13]:  

0

ln
( )

oc

kT Jsc
V

q J T

 
  

 
 (6) 

 

where k is Boltzmann constant and J0 is a dark 

current density, which related to T, as below: 

03

0 exp
gE

J B T
kT

 
  

 
 (7) 

 

 

where B" is a constant, that independent of T. So, 

temperature effect on the Voc in solar cell is 

calculated as follow: 

 

 0 3 Tg OCoc
V V VdV

dT T

 
   (8) 

 

 
Figure 5: J-V curve of PSC as a function of temperature. 

3 Conclusion  
In this work, 3D FEM simulation of PSC was 

performed. It causes to achieve more accurate 

results in light propagation and electrical 

performance of PSCs. It was shown that, by 

replacing Cu2O with CuSCN as HTM layer, the 

PCE is changed. In addition, as the temperature 

increased, due to Voc reduction, the PCE of PSC is 

decreased.  
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( در خواص فتوولتاییکی 2TiO-mpی متخلخل انتقال دهنده الکترون )ی دی اکسید آلومینیوم روی الیهدر این مقاله اثر نشاندن الیه –چکیده 

نواخت دلیل عایق بودن دی اکسید آلومینیوم نیاز است نشاندن الیه به صورت غیر یکهای خورشیدی پروسکایتی بررسی شده است. به سلول

 های خورشیدیدر این کار، ولتاژ مدار باز سلولاست. خشی استفاده شدهچرصورت بگیرد و به این منظوراز روش کندوپاش مغناطیسی 

اهش به دلیل ک ینیوم،دی اکسید آلوماستفاده از  الیه نازک با است. ه شدهاکسید آلومینیوم و بدون آن مقایسدی ی الیهاستفاده از پروسکایتی با 

دار باز و لتاژ مولتاژ، افت و-های چگالی جریانآید، که با نتایج حاصل از مشخصهبه دست می زرگتریولتاژ مدار باز بمراکز بازترکیب در ساختار، 

 های خورشیدی مورد تایید است.مشخصه جریان تاریک سلول

 پروسکایت سلول های خورشيدیاكسيد آلومينيوم، ولتاژمدار باز، بازتركيب، دی -يد واژهكل

Enhanced Open-circuit Voltage Using Al2O3 Inert Layer in Perovskite Solar 

Cells 
A. Ghorbani Koltapeh1, F. Mardekatani Asl1, B. Abdollahi Nejand1,2, M. K. Moravvej-Farshi1  

1 School of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
2 Nanomaterial Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) 

on TMU, Tehran, Iran 
 

Abstract- We investigate the effect of Al2O3 thin film deposited on an electron transfer layer (ETL: mp-TiO2 ) in the perovskite solar 

cells with the conventional structure of FTO/c-TiO2/mp-TiO2/CH3NH3PbI3/spiro-OMeTAD/Au. Using the rotational angular 

deposition method to deposit a nanolayer of insulating Al2O3 by the reactive magnetron sputtering (RMS), as a passivating layer, we 

compare the open-circuit voltage (VOC) of the perovskite solar cells with and without Al2O3. The comparison shows the passivated 

cells has a higher VOC. We observe the same effect for solar cells with and without the hole transfer layer (HTL: spiro-OMeTAD). 

The Al2O3 nanolayer decreases the recombination centers, leading to higher VOC and cell efficiency. 

 

Keywords: reactive magnetron sputtering, passivation, Al2O3, recombination, perovskite solar cell 
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1 Introduction 
 

The organic-inorganic perovskite solar cells have 

attracted great deal of attention in recent years due 

to their low cost and high power conversion 

efficiency over 22%[1]. As a first attempt, Kojima 

et al. used methylammonium lead iodide ( 

CH3NH3PbI3) as a light absorbing material in dye-

sensitized solar cells (DSCs) [2] and numerous 

researches were conducted on different perovskite 

materials, deposition methods and charge carrier 

dynamics of the cells, thereafter. 

However, there are some deficiencies that limits 

their practical applications regarding device 

instability, hysteresis behaviour of the current-

voltage characteristics and charge carrier 

extraction difficulties arising from the 

recombination centres at hole transport layer 

(HTL)/perovskite (PSK) and electron transport 

layer (ETL)/ PSK interfaces. There have been 

several metal oxides such as ZrO2, MgO and 

mostly Al2O3 used in perovskite solar cells 

structure stack to address each of the 

aforementioned issues. In this work, a passivation 

Al2O3 layer was deposited on mp-TiO2 layer in the 

conventional structure of FTO/c-TiO2/mp-

TiO2/CH3NH3PbI3/spiro-OMeTAD/Au for PSK 

solar cells in order to increase open-circuit voltage 

(VOC) by suppressing the carriers recombination at 

the ETL/PSK interface.  

 

2 Experimental Section 
 

2.1  Device Fabrication 

FTO-coated glass substrates were patterned by Zn 

powder and 2 M HCl etching solution. The 

patterned FTO substrates were cleaned in an 

ultrasonic bath with acetone and ethanol. A hole-

blocking layer of TiO2 was deposited by spin-

coating and then annealed at 5000C for 30 min to 

obtain a uniform compact layer. A mesoporous 

TiO2 layer was spin-coated using a solution of 

TiO2 paste and annealed after drying on a 

hotplate.[3] 

A new rotational angular method, the (RMS) was 

used for non-conformal deposition of Al2O3 layer 

on mp-TiO2 sublayer. 

 

2.2 Perovskite Deposition Method 

The perovskite layer was prepared using a two-step 

spin-coating method. A 1 M PbI2 solution was spin 

coated. After drying on hotplate, the solution of 

CH3NH3I in 2-propanol was spin coated on PbI2 

coated substrate. Immediately after preparing 

perovskite substrate, The spiro-OMeTAD layer, 

with LiTFSi and tBP additives was spin coated and 

the Au electrode with the thickness of 100nm was 

deposited using thermal evaporation method[4] 

(Figure 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schematic of perovskites solar cell with 

Al2O3.  

 

3 Results and Discussion 

Figures 2a and 2b show the current density-voltage 

characteristics of the solar cells without and with 

the deposited layer of Al2O3 on mp-TiO2 sublayer, 

respectively. The observed increase of VOC and 

current density (J) in the devices with deposition of 

Al2O3 was attributed to the decreased carriers 

recombination. Taking into account the VOC 

enhancement, it is possible to interpret that by 

using the passivation layer, the number of 

recombination sites at the ETL/PSK interface 

decreases, increasing the efficiency. Normally, 

perovskite layers have pinholes through which 

ETL layer is in intimate contact with HTL or Au 

electrode resulting in higher recombination sites, 

lower VOC, and hence lower efficiency. However, 

the deposited Al2O3 passivation layer with the 

insulator band gap of 8.8 eV (for bulk crystalline) 

[5], suppresses charge carrier recombination 

through the perovskite pinholes. At the same time, 

there is still enough surface contact between 

mesoporous ETL layer and perovskite for effective 

charge extraction. The RMS used for Al2O3 

deposition leads to a non-conformal layer making 

no difficulties for perovskite material to diffuse 

into the mesoporous TiO2 layer. This provides an 

appropriate contact between the perovskite layer 

and ETL. Thus, with a constant photo generation, 

the thermal recombination rate is decreased due to 

the passivation layer, leading to a higher cell 

efficiency. Considering reduced recombination, 

less charge dissipation, higher optical efficiency, 

higher VOC and more current density is expected as 

shown in Figure 2b. 
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Figure 2c indicates that in HTL-free devices with 

Al2O3 layer, there was no considerable voltage 

drop (VOC = 0.87 V) compared to that of devices 

with HTL (VOC =0.98V). However, low current 

density in HTL-free devices was observed due to 

the lack of HTL layer that helps charge extraction 

with high hole mobility. High VOC with low current 

density is ascribed to the Al2O3 passivation layer, 

indicating that the number of recombination sites 

was decreased, although there was still poor charge 

extraction leading to lower current density. 

The sun light illuminates the cell from the FTO 

side, through the wide bandgap Al2O3 layer. 

Hence, no optical absorption take place before the 

light being absorbed by the perovskite layer. As a 

result, the aforementioned passivation layer causes 

no disturbance in the photo generation of electron-

hole pairs, while enhancing the cell efficiency. 

Considering dark current-voltage characteristics as 

an indicator of intrinsic recombination of the 

structure, Figure 3 shows less recombination in 

devices using Al2O3 layer. Zero current density 

was observed at higher voltages using Al2O3 as a 

passivation layer, demonstrating the role of the 

insulator metal oxide layer in suppressing the 

possible contacts between Au electrode and ETL 

or HTL and ETL through the perovskite layer 

pinholes. There is not much charge carrier 

generation in dark condition and the intrinsic 

charge carriers face the insulating Al2O3 layer 

hindering carrier transition through mp-TiO2, 

resulting in low dark current density.  

 
Figure 3. Dark current-voltage characteristic of solar 

cells with/without Al2O3  

 
Solar cells with higher recombination rate indicate 

faster voltage drop to minimum magnitudes in VOC 

decay characteristics. According to the VOC decay 

analysis shown in Figure 4, the fabricated devices 

with Al2O3 present voltage drop with lower speed 

and reserve more voltage with the passage of time 

compared to the devices without Al2O3 layer, 

revealing less possibility for charge recombination 

in agreement with the effective role of Al2O3 in 

decreasing charge recombination sites at mp-TiO2/ 

perovskite interface resulting in VOC enhancement. 

 

 
Figure 4. Photovoltage decay characteristics of devices 

with/without Al2O3 

Figure 2 Current-voltage characteristics of solar cell 

(a) without Al2O3 (b) with Al2O3 (c) with Al2O3/ 

without spiro-OMeTAD 
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4 conclusion 

 

We used the rotational angular RMS method, 

for deposition of insulator Al2O3 layer on mp-

TiO2 in order to enhance VOC in perovskite 

solar cells. The metal oxide deposited layer 

had no negative influence in fabrication 

process. Using Al2O3, the great surface contact 

between perovskite and mp-TiO2 was reserved 

along with hindering the likely HTL/ETL or 

Au electrode/ETL contacts which lead to less 

recombination sites in the structure. This was 

verified with current-voltage, photovoltage 

decay and dark current-voltage characteristics. 
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 با استفاده از دیسک بیضویی تراهرتز در بازهای فوق نازک حساس به قطبش جاذب متاماده

 ییطال

 ا... گرانپایهو نصرت ،میمند ، رویا ابراهیمیعلی سلیمانی

 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

تراهرتز را  ییسی تابشی در بازهطهای الکترومغناجدرصد مو 100تواند حدود ایم که میپرداخته نازک ای فوقمتامادهطراحی یک جاذب  به در این مقاله –چکیده 

را  TMو  TEهای ای وسیعی تابشزاویه یتواند در بازهجاذب به قطبش حساس بوده و می که هددبه دست آمده نشان میدر فرکانس کاری خود جذب کند. نتایج 

را نشان  تراهرتز 95/5درصدی در فرکانس  45/96و تراهرتز  14/8درصدی در فرکانس  14/99جذب به ترتیب  TMو  TE ر پیشنهادی برای تابشساختاجذب کند. 

 یر بازهیدی دتواند راه را برای کاربردهای جدمی ایمتامادهاین ساختار نمود. تنظیم  جاذبهندسی مشخصات تغییر توان از طریق میرا . فرکانس جذب دهدمی

 کننده قطبش هموار کند.ی قطبش، حسگر تراهرتزی و تسهیمرهای قطبش، تصویربردادهندهتراهرتز مانند تشخیص

 حساس به قطبشب ذجا، متاماده جاذب، متامادهتراهرتز،  :كلید واژه

 

Ultrathin Polarization Sensitive Terahertz Metamaterial Absorber Using Elliptical 

Gold Patch 

Ali Soleymani, Roya Ebrahimi Meymand, and Nosrat Granpayeh 

Faculty of Electrical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran 

Abstract- We have designed an ultrathin metamaterial absorber which is capable of total absorption of the incident electromagnetic waves in the 

terahertz regime. Results demonstrate that the absorber is sensitive to the polarization and can operate at a wide range of incident angles under both 

transverse electric (TE) and transverse magnetic (TM) polarizations. The absorbance for s-polarized (TE) and p-polarized (TM) waves are 99.14% at 

8.14 THz and 96.45% at 5.95 THz, respectively. The absorption frequency can be dynamically tuned by the geometries of the absorber. This terahertz 

metamaterial structure can be used in novel THz applications such as polarization detectors, polarization imaging, THz sensing, and polarization 

multiplexing. 

Keywords: Terahertz, Metamaterial, Metamaterial absorber, Polarization sensitive absorber. 
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UltrathinPolarization Sensitive Terahertz Metamaterial Absorber Using 

Elliptical Gold Patch 

 

 

1 Introduction 

Metamaterials are artificially constructed 

electromagnetic (EM) materials, whose size is much 

smaller than the wavelength of EM waves. The most 

attractive aspect of metamaterial is that its effective 

permittivity and permeability can be controlled, by 

using periodically or randomly distributed structures 

[1]. Other properties of metamaterials that do not exist 

in nature are negative refractive index [2], electric field 

enhancement and polarization conversion of an incident 

EM wave [3]. 

Metamaterials because of their wonderful characteristics 

have great potential in many applications such as 

superlens, cloaking, detectors, and modulators [4, 5]. 

Within the past few years, perfect metamaterial 

absorbers have rapidly improved and they have been 

widely researched at microwave, terahertz (THz) and 

optical frequencies [6-8]. Perfect EM metamaterial 

absorber is a device which absorbs the entire incident 

radiation at the operating frequency and disables all 

other EM wave propagation channels [9]. 

Recently, EM wave perfect absorbers in THz regime 

have attracted great attentions, which can absorb the 

electric and magnetic components of incident THz 

waves individually [9]. 

However, most of the EM metamerial absorbers which 

have been investigated are polarization-independent. 

For some applications such as polarization imaging, 

polarization multiplexing, and selective spectral 

detection, high absorption peaks at different operating 

frequencies are needed [10]. 

In this paper, we propose and simulate a feasible 

approach to design an ultrathin wide-angle terahertz 

absorber which its resonance mechanism depends on the 

polarization property of the incident waves. 

The proposed compact metamaterial absorber consists 

of planar elliptical gold patch and a metallic ground 

plane separated by a single dielectric spacer. The strong 

coupling between the two layers and fine tuning of the 

geometry of structure is required to obtain perfect 

absorption. 

Meanwhile, absorption spectra for both TE and TM 

configuration are displayed. Furthermore, the absorption 

peak can be tuned by changing the polarization angle of 

the incident wave. 

The remaining of this paper is organized as follows: In 

Section 2, the design and simulation method is 

investigated. In Section 3, polarization-dependence of 

the structure is discussed. The paper is concluded in 

Section 4. 

2 Design and Simulation 

As shown in Fig. 1)a), the unit cell of the structure 

consists of a planar elliptical gold patch (dimensions of 

elliptical patch are set to 5a  μm and 7.5b  μm), the 

dielectric spacer and a metallic gold ground plane.  

The width of the unit cell is 20 µm, and thickness of 

gold film and gold patch both are 0.2 μm. The ground 

plane and planar gold patch are made of gold with 

electric conductivity 
74.09 10    Sm-1. A 1.1 μm-

thick lossy polyimide with 3.5 0.2i    is modelled 

as the substrate. 

Simulations of the proposed absorber performed using 

finite-difference time-domain (FDTD) method. The unit 

cell is periodically arranged in x-y plane and the 

incident wave is vertical to the upper surface of the 

structure and is along z-axis as shown in Fig. 1(b). 

The absorptivity can be calculated from 
2 2

11 211A S S   , where A, S11, and S21 are 

absorptivity, reflection coefficient, and transmission 

coefficient, respectively [9]. 

We set the thickness of the ground plane much larger 

than the typical skin depth at THz frequency due to 

suppress transmission through the structure. Hence, the 

transmission is zero, and the absorptivity can be 

calculated using the equation 
2

111A S   In order to 
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get the maximum A, the impedance of the absorber must 

be matched to free space. 

Fig. 2 shows the absorbance and reflectance of the 

proposed MA and it can be easily found that the 

absorbance curve of the MA has an obvious peak at the 

frequency of 8.18 THz. The corresponding absorbance 

of 99.14% has been achieved. 

  
(a) (b) 

Fig. 1: (a) Top view of one cell of the proposed 

metamaterial absorber with geometric parameter and (b) 
The schematic view of periodic pattern. 

 
Fig. 2: The simulated reflectance and absorbance spectra of 

the metamaterial absorber. 

3 Polarization Dependence 

Figure 3(a) and (b) are shown to clarify the absorption 

for both s-polarized (TE) and p-polarized (TM) wave 

when the incident angle increases, respectively. 

The incident angle θ is increased from 0° to 80° with the 

step of 20°. For the TE case, with increasing angle of 

incidence, the absorption remains strong from 0 to 50 

degrees, Beyond 50°, absorption decreases. Because of 

that incident magnetic field component which is parallel 

with the surface of the MA decreases with increased θ. 

 

 
Fig. 3: The absorbance spectra of the MA at different angles 

of incidence for (a) TE and (b) TM waves. 

 
Fig. 4: The absorbance spectra of the MA for different 

polarization angles. 

The absorption results of the proposed MA with the 

azimuthal angle θ (increasing from 0° to 90°) at normal 

incidence are shown in Fig. 4. According to the result 

the absorber is highly polarization dependent and the 

reason is asymmetry of structure. 
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Fig. 5: The absorbance spectra of the MA for different long 

axis radii of the elliptical patches. 

Hence, at 0   the electric field of incident wave is along 

y-axis (TE) and absorption occurs at 8.18f   THz, by 

increasing φ there is a redshift in absorption peak, at 

90  the E vector is along x-axis (TM) and absorption 

occurs at 5.95f  THz. Therefore, the proposed MA has 

about 2.2 THz shift from 0   to 90  . 

  
Fig. 6: The absorbance spectra of the MA for different 

substrate thicknesses. 

The absorption frequency can be tuned by the geometries of 

the absorber. By increasing value of long axis radius of the 

elliptical patch, we see from Fig. 5, a red shift of the frequency 

and maximum of absorption increased and by increasing 

thickness of substrate (h) frequency of resonance goes to 

lower frequency as shown in Fig. 6. 

4 Conclusion 

In conclusion, we report an ultrathin metamaterial 

absorber that the proposed absorber is polarization-

dependent under normal incidence, which can be used 

in polarization-dependent detection, polarizers and 

polarization imaging. Also, a high absorption for a wide 

range of TE and TM-polarized oblique incidence was 

achieved. As we showed the absorption peak can be 

tuned by simply changing the parameters of structure. 

The absorption band can be extended to microwave and 

other frequency ranges by simply scaling parameters. 
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پذیر در بازه جذب همدوس کامل توسط متاسطح گرافینی قابل انعطاف و تنظیم

 در بازه تراهرتز تابش وسیع زاویه

 ا... گرانپایهو نصرت ،، علی سلیمانیرویا ابراهیمی میمند

 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران 

 

 حلقه مربعیمتاسطح گرافنی به صورت  طرحدر بازه فرکانسی تراهرتز توسط  ی جذب کامل همدوسبه بررس در این مقاله، –چکیده 

زه دهنده این است که مقدار جذذب در بذاسازی برای هر دو مد الکتریکی عرضی و مغناطیسی عرضی نشانایم. نتایج شبیهپرداخته

از فذتوسط تنظذیم  %100تا مقدار  %0ر این ساختار از مقدار مقدار جذب همدوس داست و  %90وسیعی از زاویه تابش همچنان باالی 

 فرکانس مرکزی جذب متاسطح ارایه شده، توسط تغییذر پتانسذیلنسبی دو پرتو کم توان با جهت انتشار مخالف قابل کنترل است. 

یک  اذب فقط در حدودضخامت این ج .استن و همچنین با دستکاری پارامترهای هندسی آن به سادگی قابل کنترل یشیمیایی گراف

 از این جهت جاذب طراحی شده پتانسیل این را دارد که در ادوات نذوری مختلیذی از .موج کاری ساختار متاسطح استبیستم طول

در  بدیع بذرای جذذب کامذل یاین مقاله راه گیرد.لکترومغناطیسی مورد استیاده قرارهای اجمله مدوالتورها، آشکاسازها و سوییچ

 دهد.زی ارایه میتراهرت فاصله

 جذب كامل همدوس، گرافین، متاسطح، مدوالسیون، تراهرتز   -كلید واژه

Highly Flexible and Tunable Coherent Perfect Absorption in Graphene 

Metasurface at Wide Angle of Incidence in Terahertz Regime 

Roya Ebrahimi Meymand, Ali Soleymani, and Nosrat Granpayeh 

Faculty of Electrical Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran 

We exploit graphene square-ring to realize coherent perfect absorption (CPA) in the terahertz (THz) regime. The simulated results 

show a 90% absorption coefficient over a wide range of angles of incidence for both TE and TM radiations. The coherent 

absorptivity is tunable from nearly 0% to 100% by adjusting the relative phase of two low power counter-propagating coherent 

beams. The central frequency of the absorption simply can be tuned by varying the chemical potential of graphene and by changing 

the geometric parameters of metasurface. Thus, the proposed absorber is very promising for various optical applications as 

modulators, detectors and electromagnetic switches. This article offers a novel path for perfect absorption in THz gap, it should be 

noted that the thickness of proposed absorber is only about 20 . 

Keywords: Coherent perfect absorption, Graphene, Metasurface, Modulation, Terahertz 
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Highly Flexible and Tunable Coherent Perfect Absorption in Graphene 

Metasurface at Wide Angle of Incidence in Terahertz Regime 

 

1 Introduction 

In recent years electromagnetic (EM) wave absorbers 

in the terahertz (THz) range have attracted great 

attentions. Conventional EM absorbers were very 

thick, and their structure were based on metals, which 

due to restricted flexibility of permittivity and 

permeability of metals, most of them operate at a 

specific pre-designed frequency [1]. To achieve high 

absorbance and simultaneously thin membrane, metals 

should swap with patterned and doped graphene. 

Graphene because of its exceptional optoelectronic and 

photonics properties is a promising candidate for THz 

absorption. Its interaction with light is normally weak, 

there are several methods to enhance the light–matter 

interaction in graphene. In THz regime, plasmonic 

response of graphene is very strong [2], patterned and 

doped graphene can support localized plasmonic 

resonances which significantly enhance absorption of 

graphene. 

Controlling absorption of optical structures is highly 

desirable for many applications, several ways to 

achieve the perfect absorption have been reported [1, 

3]. Coherent perfect absorption (CPA), a concept of 

time-reversed lasing [4], has drawn considerable 

attention in recent years. CPA systems relie on the 

destructive interference of two counter propagating 

incident beams. The transmitted waves from one 

direction cancel the reflected waves of the other 

direction and vice versa. Absorption can be controlled 

by manipulating relative phase of two counter-

propagating beams. 

In this paper, we demonstrate that CPA can be realized 

in a novel ultrathin THz absorber that achieves greater 

than 90% absorption over a wide range of angles of 

incidence. The frequency response can be dynamically 

tuned by varying the graphene gate voltage and 

geometric parameters. Hence, the proposed absorber is 

very promising for tunable THz detections and signal 

modulations. 

The remaining of the paper is organized as follows: In 

Section 2, the theory and simulation method is 

introduced. In Section 3, tunability of the structure is 

discussed. The paper is concluded in Section 4. 

2 Theory and Simulation Method 

The geometric parameters of the graphene metasurface 

and corresponding excitation configuration with two 

counter-propagating beams ( I   and I  ) is shown in 

Figs. 1(a) and 1(b). We perform finite-difference time-

domain (FDTD) simulations of the metasurface with 

normally incident plane waves on both sides, The 

square rings are periodically arranged in x-y plane, and 

are illuminated by s- and p-polarized (electric and 

magnetic vectors E and H are parallel to the y axis, 

respectively) optical waves, perfect matched layers 

(PML) are applied in the z direction. The graphene 

layer is considered as a sheet modelled by surface 

impedance. Based on the random-phase-approximation 

(RPA) [5], the complex conductivity of graphene 

especially in a heavily doped region and low 

frequencies (far below Fermi energy) can be described 

by the Drude model as [6]: 

 

2

2 1

c

g

ie

i




   



 (1) 

where 
c

  depends on the concentration of charged 

doping and 
2

c f
e   , where 

f
  is the Fermi 

velocity and ω, μ,  and e are respectively the 

electromagnetic wave angular frequency, the dc 

mobility, reduced Planck’s constant, and the electron 

charge. 
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Fig. 1: (a) The schematic view of one cell of the proposed 

absorber. (b) Coherent interaction of two counter-

propagating beams. 

The chemical potential 0.3c  eV and relaxation 

time τ=0.5 ps are initially considered. We consider the 

patterned graphene on a flexible polyamide substrate 

with a dielectric constant of 2.5r   and thickness of 

that is set to be 7.5 m and the thickness of graphene is 

assumed to be 0.5 nm. The working frequency of the 

proposed absorber can be manipulated by varying the 

gate-controlled Fermi energy of the graphene. Our 

proposed structure has simple design and ability to 

adapt to other structures. We used this structure for 

simulation the same as the structure proposed in [7].  

In CPA system, the forward and backward scattering 

fields (O  ) can be obtained from the two input fields 

( I  ) through a scattering matrix, gS [8]: 

i

g i

O I t r Ie
S

O I r t Ie









   

   

      
        

      
 (2) 

where t   and r  are the transmission and reflection 

coefficients in forward and backward directions, 

respectively. Since the proposed structure is a 

reciprocal metamaterial with spatial symmetry, (the 

two input beams ( I  ) are set to be of equal amplitude) 

the scattering matrix can be simplified with r r   and 

t t  . So the scattering coefficients would be: 

i i
O O tIe rIe

  

     (3) 

When the phase difference 2n     (n is an 

arbitrary integer), the CPA occurs. Coherent 

modulation of the input beams performance is required 

to suppress the scattering fields, that is i i
tIe rIe

    , 

from which we can get the necessary condition for 

CPA performance: r t . The reflectance can be 

achieved as a function of incidence angle, θ, for TE 

and TM polarizations [9]: 

   
 

1

1

1 188.68 cos 1

1 188.68 cos (1 )

i

i

i

e
r e

e







 

 

 



 


 
 (4) 

where ie   is the complex reflection coefficient 

of substrate, σ is the optical graphene 

conductivity, which can be calculated by Kubo 

formula. The + and - signs are for TE and TM 

modes, respectively. Figure 2 illustrates the 

structure absorbance, 
2

1A r  , versus wave 

incidence angle. 

 

Fig. 2: The maximum coherent absorbance vs. oblique 

incidence angle, , for TE and TM modes at 4.1THz. 

 

Fig. 3: Absorbance spectra at different azimuthal angle φ. 

The magnetic field component parallel to the surface 

decreases with increased θ, hence, the incident 

magnetic field can no longer efficiently support the 

electromagnetic resonance in the metamaterial. For 

TM polarization, the coherent absorptivity remains 

higher than 91.70% for all incidence angles from 0° to 

70°. It could be noted that the proposed absorber 

exhibits good absorption performance for both TE and 

TM modes when θ changes from 0° to 70°. This effect 

can be beneficial for broadband angular tunability.  

Figure 3 gives the simulation results for different 

polarizations of normal incident EM waves. Because 

of the symmetry of the structure the absorption is 

insensitive to the polarization states of the incident 

waves. 

3 Electrical and Geometrical Tunability 

The frequency tunability of absorber is a significant 

important characteristic in practical applications. The 
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central frequency of the total absorption can be tuned 

by varying, c . By increasing the driven voltage 

applied to graphene, as shown in Fig. 4, a blue shift of 

the quasi-CPA frequency occurs. Graphene will have a 

higher Drude weight by increasing the charge carrier 

concentration, and shifting the quasi-CPA point to 

higher frequencies [7]. As depicted in Fig. 4, the quasi-

CPA frequency can be tuned from 2.6361 to 5.3527 

THz when the doping level varies from 0.1 to 0.6 eV. 

 
Fig. 4: Absorbance spectra at various chemical 

potential. 

 

Fig. 5: The effect of substrate dielectric constant on the 

absorbance spectra of THz metasurface. 

 
Fig. 6: Absorbance versus relative phase difference 

between two coherent beams. 

In Fig. 5, we show the coherent absorptivity spectra of 

the metasurface with different dielectric constant. 

When the dielectric constant increases, the absorptivity 

remains higher than 90% in all cases. 

The coherent absorption varies continuously from 

99.92% to less than 0.06% as the phase difference 

changes from 0 to π at 2.6 THz and 0.1FE  eV, the 

absorption becomes maximum if phase difference 

equal to 2n  (n is an integer). As illustrated in Fig. 6 

proper phase modulation leads to perfect absorption 

and perfect transmission. 

4 Conclusion 

We have demonstrated an ultrathin terahertz coherent 

perfect absorber (CPA) based on two low intensity 

counter-propagating coherent beams illuminating the 

graphene. The absorption performance under different 

angles of incidence was studied. The graphene-based 

coherent perfect absorption is found to be appropriate 

for broad angular selectivity. The proposed absorber 

can operate well even in the case of oblique incidence. 

Furthermore, the CPA can be tuned in an ultra-wide 

frequency range via electrostatic doping instead of 

changing its geometric parameters, which greatly 

enhance the flexibility and controllability of proposed 

absorber. The structure may provide an opportunity to 

select the desirable absorption frequency band in the 

THz regime. The output intensities can be modulated 

by adjusting phase difference of the two low intensity 

counter-propagating coherent beams. These results are 

promising for potential applications in optical 

modulators, electromagnetic switches, and detectors. 
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ساختار مشدد دیسک، بصورت تابعی از مبنی بر  حسگرهای نوری-( زیستFOMگی )معیار شایستو  (S) در این مقاله، حساسیت -چکیده 

شده به یک ، جفت (WG)سگرها شامل یک مشدد دیسک ویسپرینگ گالریح-شوند. این زیستمی مطالعهگاف،  یفاصله رامتر ساختاریپا

رامترهای بهینه ای هدف یافتن پا شود.میداده  تغییرnm 350-150  یبازهدر   فاصله ی گاف بین مشدد و موجبر مستقیم هستند. موجبر مستقیم

ی ما های تمام تحلیلروشاند. ، انجام شدهCMTو   CTMهای تحلیلی روش بامحاسبات   شوند.منجر میFOM و  Sاست که به مقادیر باالیی از 

-در زیست FOMو  Sتوجه به محاسبات، پارامترهای  ، دارند. باWGسگرهای نوری بر مبنای مشددهای ح-تاثیر به سزایی در طراحی سریع زیست

-باال و شعاع کوچک این زیستFOM  اند.یافته دست ،nm 1550در طول موج  RIU/ 2200و  nm/RIU 134حسگر بهینه شده به بیشترین مقادیر 

 ود.تواند منجر به عملکرد باالی آن در شناسایی مقادیر کم از نمونه های زیستی )آنالیت(، شحسگر، می

 .مد ویسپرینگ گالری، حساسيت حسگر نوری،-زیست -كليد واژه

Optimized Photonic Biosensors Based on Whispering Gallery Mode 

Disk Resonato Structures 
Foroogh Khozeymeh1 and Mohammad Razaghi2 

1Dept. of Physics, School of Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 

2Dept. of Electrical Eng., School of Engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran 

Email address: fkhozeymeh@yahoo.com and mrazaghi@gmail.com 

Abstract- In this paper, the sensitivity (S) and figure of merit (FOM) of disk resonator based photonic biosensors as a function of the 

gap distance, are studied. These biosensors include a whispering gallery mode (WGM) silicon disk resonator (7µm external radius), 

coupled to a waveguide (500 nm wide). Gap distance is changed in the range of 150-350 nm. The target is to find the optimized 

parameters of biosensor device for obtaining high S and FOM. Calculations have been done based on the analytical conformal 

transformation method (CTM), and coupled mode theory (CMT). Our fully analytical methods have an effective role in fast design of 

WGM resonator based biosensors. Based on our calculations, the S and FOM parameters of optimized biosensor can be increased up 

to 134 nm/RIU and 2200 /RIU, at resonance wavelength of 1550 nm. The high FOM and the small size radius of this disk resonator 

biosensor, allow a high performance device with application in sensing of low amounts of analyte.  

Keywords: Photonic biosensor, Whispering gallery mode, Sensitivity 
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1 Introduction 
Photonic biosensors are an important group of 

devices with numerous applications in the food and 

biomedical industry including gas sensing, glucose 

measurement, pathogen detection, and the study of 

protein–protein interactions. The photonic 

biosensors based on surface-plasmon-resonance 

(SPR), [1], has become the most common 

commercial implementation of evanescent-wave 

sensors [2]. However, there is a great deal of 

attention into alternative evanescent-wave based 

sensors. These kind of sensors could provide 

improvements in sensitivity, robustness, device 

size, and easy integration with optical sources and 

detectors [3]. Among the evanescent wave base 

biosensors, Whispering gallery mode (WGM) 

resonator based sensors are especially gaining 

attention. These biosensors could show high 

amount of quality factor (up to 10 11) and narrow 

resonances (causes low amounts of limit of 

detection) [4]. In WGM resonator based photonic 

biosensors, evanescent-field part of 

electromagnetic resonance, interact with the 

biological samples (analyt) on the medium. If the 

analyts have homogeneously distributed in the 

biological solution, bulk sensitivity (S) can be 

measured [3]. Here we examine the effect of gap 

distance changes on S and figure of merit (FOM) 

of a photonic biosensor based on whispering 

gallery mode disk resonator. Disk resonator 

utilization has the advantage of decreased 

scattering loss, compared to a ring resonator (since 

there is only one edge from which light can 

scatter). Furthermore a disk resonator can support 

multi WGM propagation. Regard this property, 

they can be used in biosensor devices with multi-

analyte detection. Using the optimum gap distance 

between resonator and waveguide, maximize S and 

FOM (S=134 nm/RIU and FOM= 2200/RIU) will 

be demonstrated for transverse electric (TE) disk 

resonator based biosensors. 
 

2 Principle and design 
A schematic of considered biosensor is presented 

in Fig 1. 

 

 
Fig. 1. A photonic WGM disk resonator based biosensor  

 

The biosensor device consists of a WGM disk 

resonator laterally coupled to a straight waveguide. 

The input signal is directed to micro-disk. As it can 

be seen in Fig.1, the evanescent field of WGM 

resonance can interacts with biological solution. 

This solution including analyts, exist in close 

contact of resonator surface. These devices have 

been designed for TE modes. The core material is 

silicon with refractive index of ncor =3.45. Both the 

substrate and cladding materials are silicon 

dioxides with nsub= ncla=1.46. The width of the bus 

waveguide (2w1), has been fixed to 500 nm. 

Equivalent resonator waveguide width (2w2) for 

disk resonator, is calculated as [5]. The gap 

distance between the straight waveguide and the 

WGM resonator is changed in range of 150-350 

nm. The curvature radius has been imposed to be 

R≥7μm, in order to have negligible bending losses. 

 

2.1  Problem formulation 

When evanescent field part of a WGM (as a 

sensing signal), interact with analyt molecules, 

effective refractive index (neff) of WGM resonance 

wavelength, is changed. In fact, it causes a change 

of the effective refractive index (∆neff) of the 

optical confined WGM. This produces a net 

spectral shift in the resonator WGM resonance 

wavelength (∆λWGM). ∆λWGM is related to ∆neff by 

the well-established resonance condition: 

 

effWGM n
m

R





2
 

(1) 

 

where R is the WGM resonator radius and m is an 

integer representing the number of optical 

wavelengths around the resonator perimeter. By 

measuring ∆λWGM caused by ∆neff, the analyte 

detection becomes possible. So first, we must be 

able to calculate exact amount of neff, experienced 

by WGM resonance wavelength in both the air and 

biological claddings. 

 

2.2.  Effective refractive index 

For effective refractive index (neff) calculation, we 

use an analytical method. neff of WGM resonance 

wavelength in disk resonator have been found by 

conformal transformation (CTM), method [6]. In 

this method, a curved waveguide in real space is 

replaced with a straight waveguide in complex 

space. For finding neff of fundamental mode in 

straight waveguide, we have used a graphical 

method named b-v diagrams [7]. 
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3 Result and discussion 
3.1. Quality factor 

After calculation of resonance mode neff, we can 

find the coupling coefficient (κ) between disk 

resonator and straight waveguide. Then, coupling 

quality factor (Qk) of the resonance modes, can be 

obtained. A two dimensional coupled mod theory 

(2D CMT) [8], has been used for coupling analysis 

of the system. For considered disk resonator, 

intrinsic quality factor (Qi) is found to be Qi ≥ 

20000. Finally total quality factor which expressed 

as Qt
-1=Qk

-1+Qi
-1, can be calculated. We examine 

variation of mentioned parameters in gap distance 

rage of 150-350 nm. Since the considered disk 

resonators can support multi-WGM propagation. 

All the calculations and graphs have been found 

for two first WGM resonance wavelength. The 

calculation results have been shown in Figs 2-4. 
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Fig. 2. Variations of a) κ, b) Qk and c) Qt, in different 

ranges of gap distance. 

 

With increasing of gap distance (from 150 nm to 

350 nm), exponential growing of Qk factor is 

observed for both the TE WGM resonances. 1 and 

2, (λ=1535.77 and 1549.11 nm respectively) (Fig. 

2b). This behaviour is direct consequence of κ 

decreasing with gap distance increasing, in the 

same range of gap distance (Fig. 1a). Also the Qt 

factor of TE WGM resonance 2, has been 

increased to high amount of 25700 at 350 nm gap 

distance, (see Fig.2c). 

 

3.2  Sensitivity 

The homogenous or bulk refractive index 

sensitivity of a WGM photonic based biosensor is 

defined as: S=∆λWGM/∆nsol. Where ∆λWGM is 

calculated with using Eq.1, ∆nsol is bulk refractive 

index change of the solution flowing on top of the 

micro-disk. For S calculation, ∆neff and ∆λWGM are 

calculated in different concentrations of 

glucose/water solutions (0.0 to 9.0 % 

weight/weight) flowing on cladding layer. To 

simulate these concentrations, we have changed 

the cladding refractive index from 1.333 to 1.350 

(according to empirical relation of ∆nsol = 

C×1.375×10-3 RIU/% [9], [10], between glucose 

concentration C and ∆nsol). 
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Fig. 3. Sensitivity of WGM disk resonator based 

biosensor with refractive index variation of solution. 

 

3.3  Figure of merit 

One of the characterizing parameters in biosensing 

domain is FOM. FOM depends only on the 

characteristics of the transducer part of an optical 

biosensor [11]. In case of a WGM based biosensor 

with total quality factor of Qt, FOM can be defined 

as FOM=QtS/λWGM. Variation of FOM in different 

ranges of gap distance, has been presented in Fig. 

4.  
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Also another parameters in bio-sensing domain, is 

intrinsic limit of detection (ILOD). It is defined as 

ILOD = FOM-1 = λWGM /QtS [12]. ILOD is the 

numerical amount of minimum refractive index 

unit change (∆nmin=ILOD), that can be detected by 

the resonator. Both the FOM and ILOD 

parameters, allow us to compare performance of 

photonic biosensors with different sensing 

mechanisms. Our proposed disk resonator based 

biosensor, shows the ILOD of ≤4.54×10-4 RIU. 

 

4 Conclusion 
In the obtained optimized WGM disk resonator 

based biosensor, WGM with resonance wavelength 

of  1550 nm, is found to exhibit most S and FOM 

of 134 nm/RIU and 2200/RIU (at gap distance of 

350 nm). Based on the high calculated Qt values of 

this resonance at this resonator, in water solutions, 

ILOD of approximately as ≤4.5×10-4 RIU for disk 

resonator sensor, was obtained. This amount of 

ILODs, have been improved by a factor of 0.6 

compare with an SOI optimized strip waveguide 

resonator sensor with ILOD= 7.5×10-4(RIU) [13]. 

A final remark is that we have found the optimized 

parameters for λ 1550 nm, commonly used for 

telecommunications. Therefore, it has been very 

well characterized and offers several low-cost 

components. This study will allow creation of a 

fast and reliable biosensor, based on photonic disk 

resonator with high performances. These 

biosensors have applications in the areas of 

refractive index-based medical diagnoses and life 

sciences.  
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اند. گرفته های اخیر مورد توجه بسیاری قرارای که دارند، در طی سالالعادهی به واسطه خواص اپتوالکترونیکی خارقمواد پروسکایت –چکیده 

آنها  عملکرد ، همچنان ابهامات فراوانی در مورد نحوههای خورشیدی پروسکایتی با بازده باالهای فراوان در زمینه ساخت سلولرغم پیشرفتعلی

ل در این پژوهش نحوه تشکیمهمترین مشکالت سلولهای خورشیدی پروسکایتی پایداری طوالنی مدت این مواد است. یکی از وجود دارد. 

ی رایج نی دورانیدید سرب با استفاده از روش الیه نشااست. پروسکایت با استفاده از دو پیش ماده یدید سرب و متیل آمونیوم کلرید بررسی شده

 های مختلف قراراست. در مرحله بعدی این پیش ماده در معرض ماده متیل آمونیوم کلرید در زماننشانی شده الیهای های چند مرحلهدر روش

شکیل ت، نشان دهنده تغییر مواد اشعه ایکس و همچنین طیف جذب نوریالگوی پراش یابی مشخصه هایاست. نتایج به دست آمده با روشگرفته

 های متفاوت است. شده در زمان

 .باشند، ذكر كنيد شده جدا هم كاما از با طوری كهترتيب الفبا، بهداكثر چهار یا پنج واژه كليدی مرتبط با مقاله را بهح -اژهكليد و
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Abstract- Perovskite materials have gained a lot of attention because of their extraordinary optoelectronics properties. Solarcells 

based on these materials have reached power conversion efficiency of above 20% in a short period of time. However, there has still 

work to do about their stability and durability. In this work we demonstrate the effect of 3 3CH NH Cl  on 2PbI  to produce a 

perovskite layer. 2PbI  , the first precursor, was deposited using common spin coating method mentioned in literature. The deposited 

layer was exposed to 3 3CH NH Cl solution. XRD and UV-Visible    
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Study of Structural Phase Transformation in Halide Pervoskites 
 

 

 

 
 

1 Introduction 
 

Metal Halide perovskites due to their excellent 

optoelectronics properties have emerged as a 

potential absorber layer for thin film solar cells[1]–

[3]. Their high carrier mobility and high optical 

absorption are the main reasons of their excellent 

photovoltaic properties[4], [5]. Solar cells 

fabricated using perovskite materials have reached 

the efficiencies above 20% recently[6]. Moreover 

the main advantages of these materials over other 

photovoltaic technologies are their low cost and 

facile deposition methods[5], [7].  But still, they 

lack a long durability and also presence of lead in 

their structure has caused environmental 

concerns[5], [8].  

 

Methyl ammonium lead triiodide (MAPbI3) is the 

main perovskite material that is used as light 

absorber for solar cells[5], [9]. Mixed halide 

perovskites are also used to tune the bandgap and 

durability of fabricated devices and [10]–[12]. 

Bromine as another halide has been added to the 

structure of perovskite[10]. Increased bandgap in 

comparison to MAPbI3 is the first consequence of 

adding bromine in the perovskite structure[10]. 

Another effect of bromine is increasing the 

stability of perovskite structure. It has been shown 

by Noh and et al that perovskites with a certain 

amount of bromine in their structure are more 

resistant to humidity and other environmental 

effects[10].  

 

But chlorine as another halide has a different 

behaviour in perovskite structure. The first solar 

cell using perovskite as light absorber in the work 

of Snaith and co-workers, used MAPbI3-xClx [11]. 

Later studies on  MAPbI3-xClx have showed a 

diffusion length longer than 1m[4]. Yang and co-

workers showed that chlorine is escaping the 

structure during the formation on perovskite layer 

and it only helps to enlarge the grain boundaries 

[13].  

In this work, we have used methyl ammonium 

chloride (MACl) to convert PbI2 to perovskite 

layer. Perovskite layers showed a two phase 

structure at short times of dipping but for the long 

times a single phase structure of mixed halide 

perovskite is fabricated. The best cell fabricated 

using this method showed a power conversion 

efficiency (PCE) of 5.4% 

.  

 
Figure 1: Fabricated device structure 

 

2 Experimental Details 
 

2.1  Preparing compact layer 

 

FTO-coated glass substrates were patterned by Zn 

powder and 2M HCl solution etching. The 
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patterned FTO substrates were cleaned by soap-

deionized water solution, followed by 

ultrasonication at 50℃ deionized water, ethanol, 

and isopropanol, and then subject to an 

O3/ultraviolet treatment for 20 min to room 

temperature. First a ltc-TiO2 deposited on FTO and 

after treated with 200mM TiCl4 at 70 C for 20 

minutes[14].  

 

2.2 Deposition of perovskite layer 

 

PbI2 layer was deposited by spin coating of 1.25M 

solution of PbI2 in N,N-dimethylformamide 

(DMF). The layers are dipped into a MACl 

precursor with a concentration of 10mg/mL for 

different times. It is followed by a thermal 

annealing of 100 C on a hotplate for 10 minutes. 

 

2.3 Deposition of Spiro-OMeTAD/Au 

 

Spiro-OMeTAD-based hole transporting layer was 

deposited using preparation method mentioned in 

previous works [9]. Au as a back contact was 

deposited by thermal evaporation. The fabricated 

layer is 100nm thick.  

 

3 Results and Discussion  
 

Fabricating perovskite layer with the sequential 

steps method is a well-known and common method 

to produce a uniform and low pin-hole layer[3]. In 

this regard, we used MACl for the second 

precursor to convert the first precursor to 

perovskite.  

Fabricated perovskite layer in the first time due to 

the figure 2 has shown a two phase structure. We 

can see in the XRD results that there are two peaks 

for perovskite layer. One in 14.1 for the MAPbI3 

and one in 15.6 for the mixed perovskite layer. But 

as we increase the dipping time the peak relating to 

MAPbI3 is disappearing. Moreover, the main peak 

in the 12.6 is related to remained PbI2 layer. But as 

shown in figure 2(black curve), by increasing the 

time of dipping all the PbI2 is converted to 

perovskite. XRD results also indicate a high 

crystalline mixed perovskite layer.  

 

One of the main characteristics for absorber layers 

in solar cells are their absorption spectrum. 

MAPbI3 absorbs light from 1.55 eV photon energy 

and higher[15]. Fabricated perovskite layers have 

shown two absorption onset, indicating their two 

phase structure.  

 
Figure 2: XRD measurement for fabricated layers 

  

Figure 3 shows the absorption spectrum of the 

deposited layers.  

 
Figure 3: UV-Visible spectrum for fabricated layers 

 

Fabricated devices using the two phase perovskite 

layers with the normal device architecture, has 

reached a PCE of 5.4% and open circuit voltage of 

1.02 volts.  

 
Figure 4: J-V measurements of fabricated devices 

(dashed line shows the reverse scan) 
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4 Conclusion 
A sequential method with a new second precursor 

was studied. For short periods of dipping in second 

precursor a two phase perovskite structure was 

fabricated. As we increased the time of dipping the 

MAPbI3 disappeared.  

Devices fabricated using the two phase perovskite 

layer has shown a PCE of 5.4% and open circuit 

voltage of 1.02 volts.  
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Abstract- In this work, perovskite light emitting diode (PeLED) has been analyzed using two-dimensional 

simulation and its optical output is optimized. The device performance is investigated as a function of the 

perovskite thickness, as the active layer. The result reveals that the highest luminescence can be achieved 

by a perovskite layer with a thickness in the range of 5-20 nm. Furthermore, the density of trap states which 

indicates the quality of the active layer, is considered as one of the most substantial parameters to improve 

the efficiency of PeLEDs. It is shown that by increasing the lifetime of the carriers from 5 ns to 500 ns as a 

result of density of trap states reduction from 10-12 cm-3 for polycrystalline to 10-16 cm-3 for single crystal 

perovskite, the maximum luminous power enhances from 2.75 W/m2 to 3.26 W/m2 i.e. 18.5% increment in 

luminous power. 

Keywords: Perovskite light emitting diodes, two-dimensional simulation, Trap density of state, SRH 

recombination

 فرزانه عرب پور رق آبادی ،مسعود پاینده، وحید احمدی 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

 بهبود خروجی دیودنورگسیل پروسکایتی بر پایه شبیه سازی 

 نهیبه آن ینور یو خروج استگرفته قرار یبررس مورد یتیپروسکا لینورگس ودید ،یبعد دو ساز هیشب افزار نرم از استفاده با کار، نیا در – دهیچک

بهبود کارآیی این افزاره به عنوان تابعی از ضخامت ناحیه فعال واکاوی شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین لومینسانس خروجی با الیه . استشده

نانو متر قابل دستیابی است. همچنین، چگالی حاالت تله ها که بیانگر کیفیت الیه فعال است، یکی  5-20پروسکایتی با ضخامت در محدوده 

نانو ثانیه  500تا  5. نشان داده شده است با تغییر طول عمر حامل ها از رودبه شمار میازفاکتورهای بسیار مهم در بازدهی دیود نورگسیل پروسکایتی 

بر سانتی متر مکعب برای تک کریستال است، لومینسانس نور خروجی از  10-16برای پلی کریستال به  10-12 ه ها ازیجه تغییر چگالی حاالت تلکه نت

  .در صد برای لومینسانس خروجی نور 18.5افزایش یافته است یعنی افزایش  مربع وات بر متر 3.26 به 2.75

 .SRH بیحالت تله، بازترک یچگال ،یبعد کیساز  هیشب ،یتیپروسکا لینور گس ودیدکلمات کلیدی: 
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1 Introduction 
 

Organometal halide perovskites have been 

regarded as promising materials for 

optoelectronic applications with high efficiency 

such as solar cells[1], photodetectors [2] , optical 

amplifiers, light emitting diodes (LEDs), and 

laser diodes [3]. In 2014, the first high-brightness 

infrared and visible electroluminescence (EL) 

from solution-processed  perovskite materials 

was demonstrated at room temperature [4].This 

extraordinary feature, along with other unique 

electrical and optical properties represent 

perovskite materials as appropriate candidates for 

high-performance, large area and low cost LEDs 

[4, 5]. The high colour purity of perovskite with 

full width at half maximum (FWHM) less than 20 

nm distinguish the PeLEDs from conventional 

LEDs and introduce them as promising 

candidates for future LEDs [5] .  

In spite of rapid progress in the efficiency of 

PeLED, the operation mechanism and factors 

affecting PeLEDs performance still have not been 

fully understood. PeLED can be considered as a 

device with thin-film structure similar to thin-

film compound semiconductor LEDs, such as 

GaAs that consist of flat layer stacks. 

The basic difference between organic and 

inorganic materials, which used for LEDs as 

emission layer is exciton type. In typical organic 

light emitter, the exciton is Frenkel-type. 

However, perovskite materials have Wannier-

type excitons with low exciton binding energy 

such as Eb ~ 76 or 150 meV for CH3NH3PbBr3[5] 

. In this work, the PeLED is simulated and 

analyzed. The effect of the active layer thickness 

and the density of trap states on the device 

performance is investigated and the optimum 

conditions are determined.  

 

2 Device structure and parameters 

 
Figure 1 shows the schematic structure of the 

simulated device. As observed, the device has a 

multilayer structure that consists of ITO/ 

PEDOT:PSS / CH3NH3PbBr3 /ZnO / Ag . The 

material parameters for   PeLED used in 

simulation has been selected from reported 

experimental works and shown in Table 1.  

 

 

 

 

 
Figure 1. The device architecture of PeLED used in 

simulation with CH3NH3PbBr3 as an active layer. 

 

3 Optical and electrical models and 

parameters 

 

The carrier concentration dependent total 

recombination rate leading to spontaneous 

emission can be quantitatively described by the 

following equation [6, 7] : 

     
𝑑𝑛(𝑡)

𝑑𝑡
=  −𝑘1 𝑛(𝑡)– 𝑘2 𝑛2(𝑡)– 𝑘3 𝑛3(𝑡)     (1) 

Where n (t) is the charge carrier density and k1, k2 

and k3 denote the monomolecular, bimolecular 

and trimolecular recombination rate constants.  

 
Table 1. Material parameters for   PeLED used in 

simulation [7-10]. 

 
Parameter          PEDOT:PSS     CH3NH3PbBr3        ZnO                          

 
Thickness (nm)     50 nm            10-500 nm              50 nm 
 NA (cm-3)           1.0 × 1018              2.0 × 1015                             -      

ND (cm-3)                  -                    -                     1.0 × 1018                               
       Ԑr                                  3                      18                           9                             

      χ (eV)                2.45                 3.6                          4 

    Eg (eV)              2.8                    2.3                         3.3 
 µn (cm2 / Vs)        2 × 10-4             30                          100                   

 µp (cm2 / Vs)        2 × 10-4             30                           25                                                   

 

 

3.1 Radiative recombination 

 

The simplest carrier decay process is spontaneous 

band-to-band recombination. Radiative 

recombination rate without momentum 

conservation can be written as [11]: 
                 𝑅𝑛𝑝

𝑂𝑃𝑇 = 𝐵𝑟  𝑛𝑝                        (2) 

Br is related to transition probability and defined 

as the coefficient for band-to-band 

recombination. n and p are the electron and hole 

concentrations. The total band-to-band 

recombination is: 

               𝑅𝑛𝑝
𝑒𝑥 = 𝐵𝑟 (𝑛𝑝 − 𝑛𝑖

2)                           (3) 

Ag  
ZnO   ̴ 50 nm 

CH3NH3PbBr3   ̴ 20 nm 

PEDOT:PSS   ̴ 50 nm  
ITO  
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The ni is the intrinsic carrier concentration and its 

value for perovskite is 1.97×107 cm-3.  

 

3.2 Auger recombination 

 

Auger recombination has been modelled using 

the following expression:  
𝑅𝐴𝑢𝑔𝑒𝑟 = 𝐶𝑛 (𝑝𝑛2 − 𝑛0𝑛𝑖

2) + 𝐶𝑝(𝑛𝑝2 − 𝑝0𝑛𝑖
2)  (4) 

where Cn and Cp are the Auger coefficients. 

 

3.3 Shockley-Read-Hall (SRH) recombination 

 

The basic SRH recombination as a result of trap 

states in band gap is modelled as follows: 

𝑅𝑆𝑅𝐻 =
𝑝𝑛−𝑛𝑖

2

𝜏𝑛0[𝑝+𝑛𝑖𝑒𝑥𝑝(
𝐸𝑖−𝐸𝑡

𝑘𝑏𝑇
)]+𝜏𝑝0[𝑛+𝑛𝑖𝑒𝑥𝑝(

𝐸𝑡−𝐸𝑖
𝑘𝑏𝑇

)]
    (5)  

 kb is Boltzmann՚s constant and Ei and Et are the 

intrinsic Fermi level and trap energy level, 

respectively. τn0 and τp0 are the electron and hole 

lifetimes, respectively. 

By solving Poisson equation along with electron 

and hole continuity equations, the current 

density- voltage curves are obtained. 

The Auger, SRH and radiative recombination rate 

are included in the recombination term in the 

carrier continuity equations. According to 

equation 1 the values of the radiative and 

nonradiative constants for perovskite film has 

been obtained from experimental data [6, 7] and 

shown in Table 2.   

 
Table 2. The values of the radiative and nonradiative 

constants for perovskite film[6]. 

 
                              k1 (µs-1)       k2 (cm3 s-1)       k3 (cm6 s-1) 

 
CH3NH3PbBr3       27.2         4.9 × 10-10          13.5 × 10-28 

 
4 Results and discussion 

 
The thickness of the emission layer is one of the 

most important parameters to determine the 

performance of PeLEDs. Here, the impact of 

CH3NH3PbBr3 thickness on the optical output of 

the device is investigated. The I-V (Current-

Voltage) curves are shown in Figure 2 and the 

luminous-Current curves are presented in Figure 

3. From these results we can find that the optical 

output of PeLED increases with decreasing the 

thickness of perovskite layer. In Figure 2 we can 

see that for 5 nm perovskite thickness the 

maximum current passing through active layer at 

7 V is greater than other. The thinner perovskite 

layer leads to lower resistance and thus higher 

current. A large current means that the number of 

carriers that reaches to active layer is high. The 

luminous power of PeLED with 5 nm perovskite 

thickness is greater than other as a result of higher 

current, which show in Figure 3. The maximum 

current efficiency of PeLED for different 

perovskite thickness 3, 5, 20, 50, and 100 nm 

calculated 0.66, 0.74, 0.71, 0.68, and 0.61 cd/A, 

respectively. These results show that the 

optimum thickness for PeLEDs is 5 nm. 

Considering device manufacturing constraints, 

we introduce the optimum 20 nm thickness for 

perovskite layer which is consistent with the 

experimental data [4] . It should be noted that the 

maximum luminous power of 3.3 W/m2 is 

equivalent to 2186 cd/m2 that in line with 

experimental data[12].   

 
Figure 2. The I-V curves for different perovskite 

thicknesses. 

 
Figure 3. The luminous-current curves for different 

perovskite thicknesses. 

In addition to thickness, the quality of active layer 

is regarded as one of the most substantial 

parameters to improve the efficiency of PeLEDs.  

Model that obtains the impact of emission layer 

quality on the efficiency of PeLEDs is SRH 

recombination. According to equation 5, by 

changing the carrier lifetime which is 
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proportional to the defect density, the impact of 

active layer quality on the device performance 

can be obtained. It is revealed that in the 

perovskite layer with lower density of trap states 

and higher carrier lifetime, SRH recombination 

reduces and subsequently leads to the device 

performance enhancement.  Figure 4 shows that 

by increasing the lifetime of the carriers from 5 

ns to 500 ns as a result of density of trap states 

reduction from 10-12 for polycrystalline to 10-16 for 

single crystal perovskite, the maximum luminous 

power enhanced from 2.75 W/m2 to 3.26 W/m2 

i.e. 18.5% increasing in luminous power. In 

addition, the maximum current efficiency 

enhanced from 0.71 cd/A to 0.76 cd/A. 

 
Figure 4. The luminous -current curves for different 

carrier lifetimes. 

 

5 Conclusion 

 
In summary, perovskite LED was electrically and 

optically simulated and analysed. The effect of 

active layer thickness on the performance was 

investigated and the optimum value for achieving 

the highest efficiency was determined to be in the 

range of 5-20nm. Further, the performance of the 

device was investigated as a function of the 

density of trap stats in perovskite layer. It was 

revealed that by reducing the defect density and 

enhancing charge lifetime, the SRH 

recombination decreases and the device 

efficiency improved.  
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 چکیده 

 دید وی. سرب و ید از پیش ماده سرب شودمیمعرفی روسکایت پای مرحله سلول خورشیدی پروسکایتی ترکیب هالوژنی با روش الیه نشانی دو

فزودن برم به شود. انشان داده میم روی ولتاژ مدار باز و گاف انرژی سلول خورشیدی تاثیر بر شود.م از پیش ماده متیل آمونیوم برماید تهیه میبر

اصل حیدی شسلول خورولتاژ مدار باز افزایش  و در نتیجهپروسکایت گاف انرژی تر شدن باعث بهبود مورفولوژی سطح و پهن پروسکایت یدی

دهد نشان میی مرئ-فرابنفششود. آنالیزجذب میسلول باعث کاهش جریان اتصال کوتاه  ساختار پروسکایت، متخلخل کردنبروم با  ،اما .دشومی

 .به عبارت دیگر پروسکایت حاصل دوفازی است .دارددو گاف انرژی  پروسکایت این ساختار

 كليد واژه: سلول خورشيدی، پروسکایت، متيل آمونيوم برماید، ولتاژ مدار باز، جریان اتصال كوتاه.
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Abstract 

Using the sequential deposition method, we introduce a mix halide perovskite solar cell. The Pb and I are provided by PbI2 precursor 

and Br is delivered by Methyl ammonium bromide (MABr) precursor. The effect of Br on the open circuit voltage (VOC) and the 

band gap is studied. Addition of Br to the iodide-based perovskite improves its surface morphology and widens the perovskite 

bandgap, and hence increases the resulting solar cell VOC. However, pinholes created in the perovskite layer due to addition Br results 

in a dramatically reduced short circuit current density (JSC). The UV-Vis spectroscopy, indicating two optical bandgaps, confirms a 

two-phase perovskite structure is produced. 

Keywords: Keywords: Solar cell, perovskite, MABr, open circuit voltage, short circuit current. 
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The effect of bromine on the mixed halide perovskite  

 

 

 
 

1 Introduction 
 

In general, the low cost, low power consumption, 

and high light absorption are very important 

challenges in the solar cells technology. 

[1],[2],[3],[4]  

Perovskite-based solar cells (PSCs) have the 

potential to overcome these fundamental 

challenges. The discovery of perovskite materials 

has improved the solar-energy conversion because 

of their extraordinary optoelectronic characteristics 

such as long diffusion lengths, low recombination 

rate, high light absorption coefficient and tunable 

band gap.[5] In the primary of perovskite solar 

cells, the reported power conversion efficiency 

(PCE) was 3.8. With the extensive study of 

perovskite (PSK) the crystalline structure of this 

material has improved, and recently, a pinhole free 

perovskite layer has achieved. [2],[4] The highest 

power conversion efficiency obtained for the 

perovskite solar cells is 22.7%. [6] 

In this research, we have studied the effect of 

bromine on the morphology and the grain size of 

PSK. Also, we have considered the impact of 

mixed halide precursors (i.e. Br and I) on the 

photovoltaic performance of PSCs. [5],[7],[8] We 

have confirmed that VOC has increased due to 

increasing the band gap. When the iodide-based 

perovskite doped with Br¯ content, short circuit 

current has decreased influenced by the pinholes in 

the perovskite structure. The mixed halide 

perovskite-based solar cells have a desirable 

stability. 

At the previous work, halogen ions (i.e. Br and Cl) 

doped the perovskite layer for tuning the band gap 

and increasing the VOC. [9],[10],[11],[12] The 

surface coverage and morphology of thin film PSK  

 

 

very impressed with deposition methods. In this 

work, we have prepared perovskite layer via 

sequential two-step deposition. [7], [8]  

 

2 Perovskite Preparation 
 

 We have spin-coated the perovskite layer with the 

sequential deposition method that improves 

the stability and optical and electronic properties of 

the photo-absorbing layer. Figure 1 shows the two-

step deposition method for the formation of 

CH3NH3PbI3-xBrx thin film perovskite. [8] 

 

 

Figure 1: Schematic of sequential spin-coating for the 

CH3NH3PbI3-xBrx based perovskite layer. 

 

In this method, first, we have deposited the PbI2 

solution on top of the mesoporous TiO2 followed 

by annealing the film on the hotplate. Then, we 

have deposited the bromide solution (i.e., MABr) 

on top of the PbI2 surface and annealed again on 

the hot plate to form a dark perovskite film (Fig 1). 

 

3 Result and Discussion 

 
Figure 2 shows the absorption spectra of deposited 

thin film PSK as measured with UV-vis 

spectroscopy. We have measured the optical band 

gaps of CH3NH3PbI3-xBrx which are larger than the 
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previously reported value for the iodine¯based 

perovskite layer. The CH3NH3PbI3-xBrx perovskite 

layer has shown two absorbance edges and two 

band gaps. 

Appearing two absorbance edges evoke formation 

of the two-phase crystalline structure of perovskite. 

In the growth of the perovskite structure, Br atoms 

could place in the perovskite structure so the mixed 

halide perovskite structure has formed. 
 

 
Figure 2: The perovskite absorption spectrum.  

 

The X-ray diffraction pattern, which agrees well 

with the previous statement for the absorbance 

spectra. It proves a validation that the sequential 

deposition process successfully produces two-

phase perovskite. Figure 3 shows the obvious 

CH3NH3PbI3-xBrx based perovskite main peak. The 

main peak of perovskite appearances at the 14.52°. 

The main peak appearance at the 14.02o for the 

iodide-based perovskite. The shift in the perovskite 

peak has illustrated that Br ions have incorporated 

in the crystal structure. In additional, diffraction  

Figure 3: XRD graph for MAPbI3-xBrx perovskite. 

 

peaks show the PbI2 peak (2θ ≈ 12.7°) clearly. This 

PbI2 peak may identify that the some of the iodide 

precursors have converted to the perovskite phase. 

The open circuit voltage (VOC) increases for the 

CH3NH3PbI3-xBrx based perovskite devices. Figure 

4 shows the J-V characteristics of devices. Table 

1 presents the performance of the best PSCs 

obtained from MABr precursor. We can see easily  

that the presence of Br ions in the perovskite 

precursor have increased the open circuit voltage 

due to increasing the bandgap of perovskite photo-

absorber layer. 

However the two-phase perovskite grains size has 

decreased and grain boundaries and pinholes have 

increased (Fig 5) therefore the bromide mixed 

halide perovskite-based cell has very low current 

density. Also, the power conversion efficiency and 

fill factor (FF) for this cell don’t have significant 

amounts. 

Regarding the FE-SEM image demonstrates that 

the presence of relatively large pin-holes in the 

perovskite layer has increased the recombination of 

the carriers resulting in a drop in current density. 

 

 
Figure 4: J–V characteristic of solar cell based on 

MAPbI3-xBrx perovskite.  

 

Figure 5 exhibits the FE-SEM image of perovskite 

layer. The morphology of perovskite is not uniform 

so many defect states have trapped electrons and 

holes carriers. The perovskite structure has 

contained pinholes which have increased 

recombination centers and can decline device 

performances dramatically. 

 
Table 1: Device performance parameters 

 

Cell VOC JSC FF PCE 

MAPbI3-xBrx 0.99 3.27 0.43 1.39% 
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Tandem structures have been introducing recently 

that can provide the efficient solar cells with the 

high light absorption capacity and high power 

conversion efficiency. The CH3NH3PbI3-xBrx based 

perovskite layer can use for the tandem structure. 

 
Figure 5: SEM image of MAPbI3-xBrx perovskite layer grown 

on the TiO2 mesoporous scaffold layer. 

 

4 Conclusion 
 

In this work, we introduced a mixed halide 

perovskite thin film and the effect of Br 

incorporation in the fabrication of the perovskite 

solar cells. We used the methylammonium 

bromide composition in the growth of perovskite 

layer. The XRD and UV-Vis spectroscopy analysis 

confirmed the formation of a two-phase perovskite 

structure. Addition of Br to the MAPbI3 perovskite 

resulting in MAPbI3-xBrx with an improved surface 

morphology but wider bandgap. Although this 

increases the resulting solar cell VOC, the pin holes 

created in the perovskite by Br reduces JSC, 

dramatically. 
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با استفاده از نانو نوارهای گرافنی پیشنهاد شده است. با قرار دادن و  فروسرخ های باندموجبرای طولگذر فیلتر میانیک این مقاله  در –چکیده 

 لیتنی به دلیل قابرافگشود. نانو نوارهای یل میکلی این فیلتر تشک( مابین دو نانو نوارموجبر، ساختار پرو-فابری ن تشدیدگرایک نانو نوار )به عنو

اهمیت فراوانی دارند. با اعمال یک ولتاژ ، فروسرخ هایموجهای نوار( در طولشان )در لبهو هدایتطحی سکردن امواج  قیدشان در مترل پذیرنک

 ، ور گرافنرد. اثبات خواهیم کرد با تغییر ضخامت ماده بستکهای مورد نظر را به صورت آنی و تنظیم پذیر کنترل موجتوان طولبایاس خارجی، می

ی یابد. برخالف این تغییر، با افزایش طولو کاهش می شده (blue-shiftفیلتر دچار تغییر آبی ) موجطول، سیل شیمیایینافزایش پتابا همچنین 

 یابد.شده و افزایش می (red-shiftفیلتر دچار تغییر قرمز ) موجپرو، طول-فابری تشدیدگر

 نوارگرافنی فابری پرو، موج تخت، نانو یدگرتشدگذر، ميانفيلتر  -كليد واژه

Graphene Nano-Ribbon Assisted Fabry–Pérot Resonator Based Mid-Infrared 

Bandpass Filter 
Alireza Tavousi1, Mohammad Ali Mansouri-Birjandi2 and Morteza Janfaza2  

1Department of Electrical Engineering, Velayat University, Iranshahr, Iran 

2Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran 

 

Abstract- in this study, an ultra-compact optoelectronic band-pass filter is proposed. A single piece of graphene nano-ribbon (GNR) 

is placed in between of two input-output GNRs to form a Fabry-Perot-like cavity. The GNR - as mid-infrared surface waveguide – 

enhances the compatibility with complementary metal oxide-semiconductor processing technologies. By modulation of surface 

charge carrier density -simply changing the bias voltage applied on the GNR cavity- the transmission characteristics of band pass 

filter are tuned (Other than conventional means such as cavity material or scale modifications) and thus a room temperature tunable 

filter is achieved. It is found that increasing the gate voltage as well as increasing the silica substrate thickness, the max peak of 

filter’s transmission spectra alters toward smaller wavelengths (blue shift). In contrast, increasing the middle GNR length redshifts 

max peak of filter toward longer wavelengths. 

Keywords: Band-pass filter, Fabry-Perot cavity, Graphene Nano-Ribbon, Surface wave.

 فروسرخ بررسی کاربرد نانو نوارهای گرافنی به عنوان فلیترهای میانگذر

 2و مرتضی جانفزا 2بيرجندی ، محمدعلی منصوری1عليرضا طاوسی

 روه مهندسی برق، دانشگاه والیت، ایرانشهر، ایرانگ-1

 انشکده مهندسی برق و كامپيوتر، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان، ایراند-2
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Graphene Nano-Ribbon Assisted Fabry–Pérot Resonator Based Mid-

Infrared Bandpass Filter 

 

 

 

 

 

1 Introduction 
 

Since its advent, terahertz devices have attracted 

enormous attention of researchers [1-3]. Graphene 

is an important material for this domain because of 

it fascinating optical, electrical, and thermal 

characteristics [4]. 

Graphene is formed in a two dimensional 

honeycomb lattice of single layer carbon atoms. By 

electrostatic excitation of electron-hole pairs 

and/or chemical doping injection and due to high 

dopant injection, its Ohmic losses decrease and its 

conductivity change. Unlike metals, graphene 

electrical conductivity can be modified which in 

turn results in refractive index variations, thus 

tuning is not limited to design and fabrication 

process steps. Using graphene, numerous 

structures have already been designed such as 

optical switches [5, 6], filters [7], tuneable 

antennas [8], and so on.  

Here, an ultra-compact graphene nano-ribbon 

(GNR) based filter is proposed and simulated. It 

can be tuned in a manner that its transmission 

spectrum resonant peak can easily be tuned in real 

time.  

In the following section, the theoretical 

assumptions, simulation methodology, and design 

considerations are fully discussed. Section 3 

presents the result and is followed by discussions 

about spectral behaviour of the filter due to 

chemical potential variations and/or geometrical 

dimension tuning. In the end, Section 4 concludes 

the paper. 

 

2 Theory and Design 
 

The three dimensional schematic view the GNR-

based band-pass filter is displayed in Fig. 1. It 

consists of three 20nm wide graphene strips acting 

as input/output and FP-resonator sections and 

multilayered with a highly-doped silicon slab 

stacked under a thin layer of silica.  

 

 
 

Fig. 1: The three dimensional schematic view of the 

GNR-based BPF. 

 

If a biasing voltage applies between graphene and 

silicon slab, graphene’s chemical potential 

modifies, thus if a broadband mid-infrared 

Gaussian wave comes at the entrance of structure, 

quasi-SPPs are strongly excited along the edge of 

graphene layer. Graphene’s chemical potential 

depend on the charge carrier concentration which 

could be managed by chemical dopant realization 

and/or electrostatic gating. Chemical potential of 

the graphene, μc, and applied gating voltage, Vbias, 

are related as given [7]: 

0 ,r bias
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where ε0 and εr are permittivity of vacuum and 

relative permittivity SiO2, e is the electron charge, 

and t is the thickness of Si substrate. According to 

Kubo’s formula, the complex surface conductivity 

σg, of GNR and its optical properties are related as 

[7]: 

2
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  (2) 

where the first terms and second term expressions 

symbolize intra and inter band transitions, 

respectively. Moreover, kB is the Boltzmann 

constant, h is the Planck's constant and τ is the 

relaxation time of charge carriers and T is the 

temperature. σg can be interpreted as a function of 

Vbias and is adjusted via applied voltage. A 

multilayer stack of Si/SiO2/GNR is used to form 

the BPF. The Si and SiO2 are supposed to have 

refractive indices of 3.45 and 1.44, respectively. 

To follow the persistence of a reasonable 

numerical simulation, an equivalent permittivity 

for GNR is assumed. The thickness (Δ) of such an 

ultra-thin layer plays an important role in the 

measurement of its permittivity. Assuming a 1 nm 

thick GNR, permittivity is [4]: 

0 / ( ).eq gi     
 (3) 

The simulations are performed using 3D-FDTD 

with a minimum mesh size of 0.25 nm for 6nm 

around GNR layer and non-uniform mesh in the 

rest of simulation region to guarantee the validity 

of results as well as preserving the time efficiency.  

 

 
Fig. 2: Representation of the GNR’s edge mode. 

 

3 Results and Discussions 
 

Graphene strips support both waveguide and edge 

modes [7]. If the width of the ribbon decreases to 

fewer than tens of nanometers, edge mode 

dominates the waveguide mode. Our studies within 

figure 2 fully confirms the existence of these edge 

modes for our BPF. Since surrounding media of 

the 2D graphene material has direct effect on the 

obtained results, therefore three dimensional 

simulations are required. As an example, the 

thickness of the SiO2 layer beneath the graphene 

layer is found to have significant impact on the 

shift of peak within transmission spectrum. By 

using higher thicknesses of substrate (at least 

50nm), this dependency is correlated to invariant 

results.  

 

 
Fig. 3: Study on the GNR’s substrate thickness effect 

versus the transmission spectrum. 

 

 
tsio2 (nm)  

Fig. 4: Left hand side of the figure illustrates Q-factor of 

the BPF studied versus different tsio2 sizes while the 

right hand side investigates the FWHM (δλ) for: (a) 

larger peak of (b) weak peak. µc = 0.36 eV. Dashed 

lines represents the spline fit function applied to discrete 

points. 

 

 
Fig. 5: Study on the GNR’s chemical potential effect 

versus the transmission spectrum. 

 

In Fig. 4 nominal Q-factors (Q=λ/Δλ) are 

calculated for both peaks showed Fig. 3. Here 

main peak denotes to larger one with λ0 around 11-

12µm, and weak peak denotes the other one with 

λ0 around 7µm. For both peaks, as the FWHM (δλ) 
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increase the amount of Q-factor is decreased. 

Investigating the chemical potential (μc) variation 

effect on transmission spectrum, it is found that 

increasing the μc - from µc=0.3eV to µc=0.5eV - 

blue shifts (down-shift) the center peak toward 

lower wavelengths. Fig. 5 shows the detailed 

information of this investigation for an arbitrary 

FP-resonator length (Lm=140nm). On the other 

hand, Fig. 6 shows that increasing the lentgh of 

FP-resonator - from Lm=120nm to Lm=220nm - 
redshifts (upshifts) the peak weavelegnth to higher 

values. 

 

 
Fig. 6: Study on the GNR’s FP-resonator length effect 

versus the transmission spectrum. 

 

 

Fig. 7: Transmission and reflection of the proposed BPF 

when configured according to Table I. 

 
Table I. Summarized values of the proposed BPF filter 

at its optimum operating condition. 

Definition Label Value (nm) 

GNR Spacing d 5 

Silicon Thickness tsi 1000 

Silica Thickness tsio2 50 

Width of middle GNR Wm 20 

Width of input/output GNR W 20 

Length of middle GNR L 140 

 

In addition Fig. 7 demonstrates the transmission 

and reflection of the proposed BPF when 

configured according to summarized values 

reported in Table I. the peak center is at 

λ=13.98µm with an amplitude of 95.16%. 

 

4 Conclusion 
 
By mean of theoretically well-known resonance 

wavelength shift dependent parameters, a GNR-assisted 

BPF based on FP-resonators was designed. The 

transmission peak was easily tuned by altering the 

cavity material or scale. In addition, due to real time 

tune ability of GNR’s effective index that occurs by 

means of introducing tiny variation in surface charge 

carrier density through applying a gate voltage, dynamic 

tuning was established for our proposed filter. It was 

found that increasing the gate voltage as well as 

increasing the silica substrate thickness or middle GNR 

width, blue-shifts the maximum peak wavelength of 

filter toward smaller wavelengths. In contrast to these 

factors, increasing the middle GNR length redshifted the 

peak toward longer wavelengths. 
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رای افزایش ب شود.پیشنهاد میدر بستر بلورهای فوتونی خطی کر  رغی رچ تمام نوری تنظیم پذیر مبتنی بر اثییدر این مقاله، یک سو –چکیده 

ده است. تشدیدگر حلقوی هشت ضلعی در بستر ساختار شبکه مربعی از بلورهای فوتونی تعبیه ش یکبازده اندرکنش بین نور و ماده غیرخطی، 

م خواهیبه عنوان ماده اصلی غیرخطی انتخاب شده است. ثابت  W/2m10-16=2n و ضریب غیرخطی 0n=5/1غیر خطی با ضریب شکست ماده 

ه یچ را بیزایش طول موثر اندرکنش، توان مصرفی و سرعت سوفتوان با اکرد با قرار دادن دو تشدیدگر حلقوی هشت ضلعی به صورت آبشاری می

توان مصرفی  پیکو ثانیه و 10مرتبه کمتر(. درنهایت زمان سوئیچ بین حالت خاموش و روشن برای این قطعه در حدود  10شدت کاهش داد )حداقل 

 تحلیل شده است و ساختار داراری FDTDمحاسبه شده است. نتایج با کمک روش  nm1552=0λ موج کاریبرای طول 2mW/µm6تر از مآن ک

 باشد.ابعاد بسیار کوچکی می

 اثر غيرخطی كر، اپتيک غيرخطی، بلورفوتونی، تشدیدگر حلقوی. -كليد واژه

 

Proposal for a Kerr-Tunable All-Optical Switch Based on Photonic Crystal Ring 

Resonators 
Alireza Tavousi1, Mehdi Saffari2, Mohammad Ali Mansouri-Birjandi2 

1Department of Electrical Engineering, Velayat University, Iranshahr, Iran 

2Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran 

 

Abstract-in this paper, a Kerr-tunable all-optical switch is presented which works in photonic crystal platform and implement 

octagonal-shape ring resonator(s) for enhancing the level of nonlinear light amplitude required for the device operation. Two 

switches are designed and compared; one based on a single (SR) and the other based on a double-vertically (DR) aligned ring 

resonators. Silicon (Si) nanocrystal is used as the driving material for the nonlinear parts. Since the transmission spectra of the DR 

switch has a higher Q-factor rather than SR and also since the optical power reads more nonlinear rods within the DR, thus the 

optical power required is much lower (at least 10 folds) than the SR switch. The required time for DR switch to change its state from 

on to off is computed to be less than 10ps, at λ0=1552nm. The minimum power required to turn DR switch state on/off is less than 
6mW/µm2. Performance of the switch is simulated by means of finite difference time domain (FDTD) method, which confirmed the 

ultra-compact sized for the structure working with an ultrafast speed. 

Keywords: Photonic Crystal, Ring Resonator, Nonlinear Switch, Optical Kerr effect. 
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Proposal for a Kerr-Tunable All-Optical Switch Based on Photonic 

Crystal Ring Resonators 

 

 

 

 
 

 

1 Introduction 
 

Photonic crystal (PhC) [1], based devices have 

attracted lots of attention for their ability to sustain 

light within very high Q-factor and low mode 

volume cavities, resulting in ultra-compact sized 

optical integrated circuits. They require only a few 

microwatts of power to establish suitable nonlinear 

effects, and furthermore, due to Si-based 

technology of PhCs, complex fabrication processes 

are easily derived. Directional coupler structures 

reported in [2], suffer from large coupling arms 

resulting in larger amounts of required optical 

powers. On the other hand, nonlinear optical 

processes have shown amazingly ultrafast 

responses on the order of 10ps [3]. Based on our 

previous reports of octagonal-shape 2D-PhC [4], 

here in this paper we report on a Kerr-like 

nonlinear full-optical switching block capable of 

complete on/off operating at threshold input 

intensities as low as 6mW/µm2 for a double-

vertically (DR) aligned PCRRs switch. The 

required time for DR switch to change its state 

from on to off is computed to be less than 10ps, at 

λ0=1552nm. Performance of the structure is 

simulated by means of finite difference time 

domain (FDTD).  

 

2 Materials and Method 
 

Due to their large Q-factor (ability to confine light 

within small volumes and for huge amount of 

times), ring resonator and cavities are used where 

nonlinear effects are required. The continuously 

circulations of light inside the resonator, at some 

specific frequencies, coherently builds up its 

intensity to higher levels and a strong AC Kerr 

effect is achieved. The amount of nonlinearity 

dependent refractive index (RI) due to an applied 

electric field is [4]: 
(3)
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where Z0 is the free space impedance and n2 is 

nonlinear refractive index expressed in term of 

intensity I. The nonlinear Schrodinger equation 

(NLS) is used for optical signal propagation in 

nonlinear media. Following the corresponding 

equations at, the transmission (Et) and reflection 

(Er) field at input and output ports are found as [5]: 
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where 1 2, 
 are the fractional intensity loss; and 

K1, K2 are intensity coupling coefficients of the 

couplers. In our case, Ein1 represents the incident 

field at input port and also we assumed Ein2=0. The 

Fig. 1a shows our used structure which consists of 

an octagon-like ring structure based on a square 

lattice with lattice constant of a=558nm, formed by 

rods of radius r=0.2a ~112nm. The octagon-like 
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ring has defect rods of radius r=0.1a ~ 60 nm. 

Linear lattice rods are taken to be the same as 

Si0.75Ge0.25 with relative permittivity of ϵSi-Ge= nSi-Ge
2 

= (3.6) 2 placed in air background. Ring’s inner 

nonlinear rods have relative permittivity of ϵInner= 

n0
2=1.62, whereas outer nonlinear ring rods are 

supposed to have relative permittivity the same as 

lattice; i.e. ϵOuter= nSi-Ge
2. As shown in Fig. 1b, in 

order to tune the center wavelength at λ0=1550nm, 

we have tuned the inner ring rod’s linear refractive 

index to n0=1.6. For the nonlinear rods, we chose 

to work with an arbitrary material with nonlinear 

refractive index as n0=1.5 and n2=10−16 m2/W.  

 

    
Fig. 1 (a) Schematic of a unit (SR) nonlinear PCRR, (b) 

Tuning of SR for finding the level of RI shift required to 

change switch state from on to off, at λ0=1550nm. 

 

3 Results and Discussion 
 

In Fig. 2 a-d, four sampled whispering gallery 

modes of SR are shown at different normalized 

frequencies of a.f/c=a/λ=0.3186, 0.3696, 0.3852, 

and 0.3864, respectively. These modes indicate the 

possible field patterns of some standing waves 

which can form within the ring. These standing 

waves are responsible for resonances of ring and 

under some of this standing wave at the output 

wavelengths are resonated and escape from one 

side to the other side (from input to output). In Fig. 

3a, the transmission spectra of SR is shown. The 

drop efficiency is about 100% here. However due 

to resonator loss, the output channel amplitude has 

not reached more than 95%. In Fig. 3b, the 

transmission spectra of DR is calculated. In 

comparison with the single ring, one can clearly 

observe that the bandwidth of resonance (FWHM, 

∆λ) of two vertical rings has extremely decreased 

(at the constant λ0). Since ∆λ has an inverse 

relation to the Q-factor (Q= λ0/∆λ0), one can 

conclude that the Q-factor has increased. It is 

found that for a faster switching, higher Q-factors 

are better. 

 

 
Fig. 2 Sample whispering gallery modes for SR at four 

different normalized frequencies of (a) 

a.f/c=a/λ=0.3186 (b) a/λ=0.3696 (c) a/λ=0.3852 (d) 

a/λ=0.3864.  

 

 
Fig. 3 the transmission/drop spectra of (a) SR (b) DR at 

at λ0 = 1550 nm. 

 

 
Fig. 4 The transient state of the SR and DR switch at 

their on/off states. (a) SR on (b) SR off (c) DR on (d) 

DR off. 

 

It is conventional to show the occurring of critical 

coupling within any resonator. Here, the Figs. 4 a-

d show this phenomena known as critical coupling, 

which in paper is called on/off states of the SR and 

DR switch. As concluded from these figures the 

critical coupling is 100% and no power is 

transferred at this state from input port to through 

port. The other conclusion is that the SR switch 

works under backward dropping in which the input 

power is transferred to backward port, however the 

DR switch works under forward dropping regime. 

To find the time required for a pulse to pass the 

DR and reaches the output (i.e. DR switch changes 

its state from off to on) is shown in Fig. 5 and 

calculated to be less than 10 ps, at λ0 = 1550 nm. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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To find the most impactful parameter on the 

wavelength shift (in other words switch turn 

on/off), the linear refractive indices of different 

parts of DR are varied by very small steps. These 

variations are defined under three different cases: 

1) changing the inner RI, and 2) changing the outer 

RI of DR rods. 

 

 
Fig. 5 the time monitor to find required time for DR 

switch to change state from off to on at λ0 = 1550 nm. 

 

 
Fig. 6 Study of RI shift required to have wavelength 

shift. (a) Inner case (b) Outer case. 

 

The results of this studies are shown in Figs. 6 a-b. 

As concluded from these figures, changes 

happening within the inner rods of DR are more 

important rather than those of outer DR. In inner 

case, a tiny variation of RI as low as 0.005 at least 

induces 1.5 nm wavelength shift. This information 

is also useful for wavelength division multiplexing 

applications. 

 

 
Fig. 7 Study of incident power required for turning the 

DR switch on/off in Inner PCRR scenario. 

 

It’s true that changing the inner rings RI is more 

useful than changing the outer RI, but since the 

outer RI also has a tiny effect on wavelength shift, 

thus it seems that combining these two would yield 

an enhanced nonlinear operation. As shown in Fig. 

7, the RI of DR core rods is chosen as nRing=1.55 

which is 0.5 RIU (refractive index unit) less than 

original designed value of n0=1.6. This is to induce 

the nonlinear RI shift due to input intensities. 

Placing the nonlinear rods on both inner and outer 

rods, the power required to turn switch on/off is 

found to be as low as I=6mW/µm2 for both drop 

and through ports of DR switch. 

 

3 Conclusion 

 

Since photonic crystal platforms are of promising 

means to achieve ultrafast switching operation as 

well as low consumption power and ultra-small 

footprint, thus we proposed a tuneable all-optical 

switch based double-vertically (DR) aligned Kerr-

like nonlinear photonic crystal ring resonators. 

Silicon (Si) nano-crystal was used in nonlinear 

parts. The minimum optical power required to turn 

switch on/off was less than 6 mW/µm2. The time 

required for DR switch to change from on to off 

state at λ0=1552 nm was less than 10 ps. 

 

References 
 
[1] M. A. Mansouri-Birjandi, M. Janfaza, and A. 

Tavousi, "Flat-Band Slow Light in a Photonic Crystal 

Slab Waveguide by Vertical Geometry Adjustment 

and Selective Infiltration of Optofluidics," Journal of 

Electronic Materials, journal article vol. 46, no. 11, 

pp. 6528-6535, 2017. 

[2] F. Cuesta-Soto et al., "All-optical switching structure 

based on a photonic crystal directional coupler," 

Optics Express, vol. 12, no. 1, pp. 161-167, 2004. 

[3] A. Bristow et al., "Ultrafast nonlinear response of 

AlGaAs two-dimensional photonic crystal 

waveguides," Applied physics letters, vol. 83, no. 5, 

pp. 851-853, 2003. 

[4] M. A. Mansouri-Birjandi, A. Tavousi, and M. 

Ghadrdan, "Full-optical tunable add/drop filter based 

on nonlinear photonic crystal ring resonators," 

Photonics and Nanostructures-Fundamentals and 

Applications, vol. 21, pp. 44-51, 2016. 

[5] G. Rostami and A. Rostami, "All‐optical integrated 

coding system for optical analog to digital (A/D) 

converter," Laser Physics Letters, vol. 1, no. 8, pp. 

406-410, 2004. 

 

 
 

(a) (b) 



 

821 
This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir. 

و تلفات  dB7.81 برای مدوالتور نوری سیلیکونی مبتنی بر تخلیه حامل با نرخ انهدام  یدیک ساختار جددر این مقاله،  –چکیده 

هر نانومتر ناحیه با ناخالصی بسیار زیاد به منظور ایجاد  100ولت ارائه شده است. مدوالتور از  9در بایاس معکوس  dB0.56 نوری کم 

به گونه ای طراحی  دهنده فاز تبا پروفایل چگالی کم ناخالصی در ناحیه فعال به عنوان شیف اهمی استفاده می کند و مدوالتوراتصال 

 را نشان می دهد.  ps22.07  و نقطه تصمیم گیری ps7.13  دهد. نمودار چشم عملکرد جیتر شهتلفات نوری را کا تا شده است

 اثر پراكندگی پالسما، تخليه حامل، مدوالتور نوری سيليکونی -كليد واژه

 

Design and Characterization of a Novel Silicon Optical modulator 
Shahrzad Khajavi and Mohammad Azim Karami 

School of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran 1684613114, 

Iran 

Abstract- A new structure for the carrier depletion based silicon optical modulator is proposed with the 

extinction ratio of 7.81 dB and the low optical loss of 0.56 dB/mm at 9 V reverse bias. The modulator uses 

100nm of heavily doped regions for each ohmic contact. The Modulator itself is designed with low impurity 

concentration doping profile in the active area as the phase shifter in order to reduce the optical loss. The 

eye diagram shows the jitter performance of 7.13 ps and the decision point of 22.07 ps. 

Keywords: carrier depletion, plasma dispersion effect, silicon optical modulator  

   طراحی و مشخصه یابی یک مدوالتور نوری سیلیکونی جدید
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Design and Characterization of a Novel Silicon Optical Modulator 

 

 

 

 
 

1 Introduction 

 
Among the basic elements in optical 

communication systems optical modulators are for 

light encoding [1]. Silicon based modulators are 

used in optical applications such as data center 

communications, and interconnect communications 

[2, 3]. Optical modulators work is based on plasma 

dispersion effect [4] to modulate the incoming 

light [5]. Two important figures of merit of optical 

modulators are optical loss and extinction ratio 

determining the device performance. The 

mentioned devices employ carrier depletion as a 

result of reverse bias application to manipulate the 

semiconductor refractive index  for phase variation 

of propagating light [6]. Several depletion mode 

silicon optical modulators have been suggested 

which can have data transmission of tens of Giga-

bit per seconds [7-10]. In this paper, a new 

modified structure for the depletion mode silicon 

optical modulator presented in [3] is proposed 

which has increased the extinction ratio and 

reduced the optical loss. Verification results of 

both figures of merit of modulator: optical loss and 

phase shift are demonestrated in section 2 while 

the results of the new proposed modulator is  

presented in section 3. 

 

2 Verification and Modulator 

Structures 
 

The proposed modulator cross section in [3] is 

shown in Fig.1(a), and this work proposed 

structure is shown in Fig.1(b). The Si based        

modulator is working on a silicon on insulator 

(SOI) wafer, with Al metals and heavily doped p 

and n regions beyond to realize ohmic contacts. By 

applying a DC reverse bias to the contacts, a 

depletion region is created [11]. 

 
Figure 1. (a) Modulator cross section presented in [3]. 

(b) new proposed modulator cross section. 

 

 
Figure 2. Optical loss and phase shift vs reverse bias 

voltage for [3] and this work simulation setup results. 

 

Fig.2 shows the results for optical loss and phase 

shift of [3] comparing with the same structure 

simulated in this work simulation setup for 

verification purposes.   
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3 Simulation Results and Discussion 

 

 
Figure 3. Semiconductor region band diagram of the 

phase shifter in 9V reverse bias for [3] and new 

proposed structure. 
 

In order to simulate the optical and electrical 

behavior of the modulator a commercially 

available software package is employed [12]. Both 

Fermi-Dirac and Klaassen’s [13] models are 

employed for charge carrier statistics in electrical 

simulation and Poisson’s equation with carrier 

continuity equation are solved to obtain electrical 

characteristics of the device. As can be seen from 

Fig.3 though depletion region width for [3] is 

230nm, for the new proposed modulator structure 

is 300nm. The advantage of the new proposed 

structure is that there is no need for extra heavily 

doping regions beyound the contacts and it just 

needs 100nm heavily doped region for making an 

ohmic contact. Also, in the new structure the 

amount of n and p type impurity is changed to 

9×e17 cm-3 and 1×e17 cm-3, respectively. In this 

case, as carrier concentrations are decreased 

because of the wider depletion region in compare 

with [3], the change in imaginary part of the 

refractive index has a significant reduction as can 

be seen from Fig.4. 

Furthermore, the modulator optical loss is achieved 

with the change of absorption coefficient 

(imaginary part of refractive index); Consequently, 

by modifying the carrier concentration of the 

device, the modulator can have lower optical loss 

which can be observed from Fig.5. The obtained 

optical loss at -9 V is 0.56 dB/mm. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 4. Refractive index imaginery part as a function 

of reverse bias voltage. 

 
Figure 5. Optical loss and phase shift efficiencies vs 

reverse bias voltage, in the proposed modulator. The π 

radian phase shift is achieved in -9 V (Vπ = -9 V). 

 
The change in carrier concentrations contributes to 

change in real part of the refravtive index and 

consequently phase shift of the propagating light along 

the modulator and make a phase modulation. The phase 

shift of the new structure is less than [3] as shown in 

Fig.5. The phase shift efficiency (VπL) is calculated as 

3.15 V·cm where L is the modulator length which is 

similar to [3]. To show the fundamental mode 

propagating behavior along the modulator, an optical 

mode profile is needed. For this reason, the finite 

difference algorithm method is used. Fig. 6 shows the 

optical profile indicating that the most part of the light is 

confined in the phase shifter active area. The measured 

eye diagram of the new proposed modulator structure is 

shown in Fig. 7 which has the extinction ratio (ER) of 

7.81 dB showing the ratio between maximum and 

minimum transmitted power levels and it’s more than 

ER of 7 measured in [3]. The jitter metric is 7.13 ps 

which means that the modulator timing signal displays a 

small variation of few picoseconds and the decision 

point which 
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determines “0” or “1” position of the signal is 

measured as 22.07 ps. 

 
Figure 6. Phase shifter active area optical mode profile. 

 

 
Figure 7. Optical eye diagram of the proposed 

modulator structure at 40 Gbit/s. 

 
Table1. Comparison of the proposed modulator and 

other silicon optical modulators. 

References  

[1]  

 

[3] 

 

[8] 

 

This 

Work 
Figure of 

merits 

Vπ (V) -6  -8 -7 -9 

ER (dB) 4.1 7 5.56 7.81 

Phase shift 

efficiency 

(V·cm) 

3.1 2.7 2.67 3.15 

Optical loss 

(dB/mm) 
1.75 1.45 1.04 0.56 

Jitter (ps) --- --- --- 7.13 

 

4 Conclusion 
 

A new modulator structure is proposed which has 

two optimized figure of merit optical loss of 0.56  

 

 

dB/mm at -9 V and ER of 7.81 dB. The presented 

optical modulator has an open eye diagram with 

7.13 ps jitter and decision point of 22.07 ps has 

been obtained. The proposed modulator designed 

in a way of needing just 100nm high dopant 

regions and also low impurity concentrations in the 

phase shifter active area which makes a straight 

manufacturing process. 
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امل یک شپیشنهاد شده است. این مدل  PTموجبر متقارن متناوب ( آرایه مقادیر ویژه) شخصه مودل مداری برای تعیین ممد نوع یک–چکیده 

. استن آکند و دیگری دارای تلف معادل میتولید و بهره است  R–دارای مقاومت از این دو زوج یکی  است.کوپل شده به هم  LCجفت مدار 

بستگی دارد. به  (𝛾) مقدار بهره/تلف اندازه این گاف به .شوداست که هیچ مودی در آن منتشر نمیگاف  یکدارای نوار این آرایه موجبری ساختار 

نقطه بحرانی  که )PTγ=γ ,( مقدار خاصی ازرد. به ازای کرا کنترل  PT ی آرایهدر انتشار مجاز به توان مودهای  می 𝛾 عبارت دیگر، با تغییر اندازه

ال و کوک د. ویژگی مهم این طراحی سرعت باندارمطابقت خوبی با مدل اپتیکی آن شود. نتایج مدل مداری می گاف صفرر قداشود، ممینامیده 

 .استپذیری آن در عین سادگی مدار 

  RLCنوری، مدل مداری ، موجبر (PT)تقارن پاریته زمان  -كليد واژه

 

Circuit Model of Parity-Time (PT ) Symmetric Waveguide Arrays 
Elnaz Pilehvar1, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi1, Hamidreza Ramezani2 

Faculty of Electrical and Computer Engineering, Advanced Devices Simulation Lab (ADSL), Tarbiat Modares 

University, P. O. Box 14115-194, Tehran 1411713116, Iran. 
2 Department of Physics, The University of Texas Rio Grande Valley, Brownsville, TX 78520, USA 

Abstract- A circuit model is proposed for determining the characteristic modes (eigenvalues) of a periodic array of PT-symmetric 

(gain/loss coupled) waveguides. This model consists of a pair of coupled LC circuits, one with amplification resistance -R and the 

other with an equivalent attenuation. The band structure consists of two bands separated by a gap that depends on the value of the 

gain/loss (γ). In other words, one can control the size of bandgap and hence the allowed modes propagating within the PT array. For 

a critical value of gain/loss or (γ=γPT), the eigenvalues merge and the gap disappears. The corresponding results are in good 

agreement with the optical model results. The significance of this design lies with its tunability, high speed, and relative simplicity. 

Keywords: Parity-Time (PT ) Symmetry, Optical Waveguides, RLC Circuit Model.  
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Circuit Model of Parity-Time (PT) Symmetric Waveguide Arrays 

 

 

 

 

 

1 Introduction 
 

Parity time (PT) symmetry first started in quantum 

mechanics in 1998 [1]. In this regard, it was recognized 

that a new class of non-Hermitian Hamiltonians that 

commute with the PT operator — i.e., [H PT ] = 0 — 

may have an entirely real energy spectrum. The parity 

operator P ( r r  ) acts as a spatial reflection and 

the time reversal operator T ( ; ;p p r r   

i i  ) acts as a time reflection. Making such a 

condition requires that the real part of the potential 

should be symmetric while, the imaginary part is anti-

symmetric. Therefore it is necessary to have a complex 

potential which isn't possible in reality. Thanks to the 

similarities between the Schrödinger equation and 

paraxial equation of diffraction that describes the 

dynamics of light. We can carry over the principal from 

quantum mechanics (QM) to optics. They are similar in 

equations such that, a PT potential in QM can be 

replaced by a PT refractive index in optics that 

demands a complex refractive index, ( ),n r obeying 
*( ) ( ).n r n r   In other words, the 

Re[ ( )] Re[ ( )]n r n r   is an even function of 

coordinate r, while Im[ ( )] Im[ ( )]n r n r    is an odd 

function, which determines the size of gain/ loss 

parameter ( ) [1-6]. 

A PT optical medium can be implemented by a pair of 

coupled gain/loss waveguides or a PT dimer. In other 

words, when one of the two paired waveguides is made 

of a material with a pure loss of known amplitude, its 

coupled counterpart should be made of a material with a 

pure gain of the same amplitude [3]. Considering a PT  

dimer, with gain/loss below the critical value PT( )  , 

a supermode that is a field almost equally distributed 

between the gain and loss waveguide is formed. Hence, 

the imaginary part of the eigenvalue stays around the 

zero. This regime is called the exact phase or the PT-

symmetric regime. Otherwise, the spontaneous PT 

symmetry breaking occurs for PT  that is known as 

the exceptional point or the non-Hermitian degeneracy; 

and the eigenvalues become complex for PT  that is 

called the broken phase regime, in which an electric 

field becomes squeezed mainly in the gain or loss 

waveguide [1-6]. 

In this paper, we have proposed a circuit model for a 

periodic array of PT dimers next to each other, to 

determine the propagation eigenvalue diagram that 

consists of two bands separated with a gap in between. 

The proposed circuit model consists of two coupled 

LRC oscillators, one with R acting as the gain 

material in each dimer and the other with R  for loss 

material. By varying the  value, one can control the 

bandgap region of the PT array or the ranges of the 

allowed modes propagate within the array. This allows 

a direct observation of a phase transition from a real to a 

complex eigenfrequency spectrum. 

 

2 The PT Array Optical Model  

 

Figure 1 illustrates a 3D schematic of the PT 

array, under study, consisting N coupled unit cells 

(dimers), each composed of a gain waveguide (red) 

coupled to a loss waveguide (green). Each 

waveguide is assumed to be 500 nm×237 nm 

InGaAsP rod grown on an InP substrate and is 

single-mode at the operation wavelength of 

0 1.55μm.   The intra- and inter-dimer coupling 

coefficients are K1  and K 2 , respectively, and 

assumed to be K K 1 2 0 . Using the coupled 
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mode theory, one can easily obtain the band 

structure for this diatomic PT array [4,7]: 

 
2 2 2

1 2 1 2(q) 2 cos( )K K K K q        (1) 

 

where ε and q representing the effective refractive 

index and Bloch wavenumber. Figure 1(b) illustrates the 

plots of the eigenvalues (ε±) versus q, for three different 

values of γ = 0 (no loss/no gain), 0.0007 (exact phase 

regime), and 0.001 (exceptional point). As can be 

observed from the figure, in the exact phase regime, the 

band structure spectrum has two branches separated by 

a gap whose maximum value of 2(K1−K2) occurs for 

γ = 0 at the Brillouin zone edges (q   ).The gap 

decreases as γ increases until it disappears at the 

exceptional point for which 1 2 PTK K    . In 

other words, at the exceptional point, the real eigenvalue 

becomes 2-fold degenerate for q    and the PT 

symmetry breaks down. Beyond this point, however, 

the eigenvalues are no longer real that is known as the 

broken phase regime. 

 

3 Circuit Model of PT Array 

 
When the wavelength is greater than the 

dimensions of the system, we can model all spatial 

symmetry considerations in the form of a network 

defined the Kirchhoff’s law [8-9]. Figure 2(a) 

shows the simple circuit model for the proposed 

PT-symmetric array. This model consists of a pair 

of coupled LC circuits, one with amplification 

resistance R  and the other with equivalent 

attenuation which inductances and capacitances 

( , )M C1 1 for intra and ( , )M C2 2 for inter-coupling 

are used between the oscillators which results in 

the gain/loss parameter /R L C  1 . A 2D field 

solver is usually used to extract the parameters for 

a given geometry and an LC matrix can be set up. 

By applying the Kirchhoff’s law for each arbitrary 

node, we have: 
 

( ) ( )

j j j j j j

j

j j j j j j j j

V i LI i M I i M I

V
I i CV i C V V i C V V

R

  

  

  

  

  



      


1 1 1

1 1 1 0

 (2) 

 

where jV  and jI  are the voltage dropped across 

the j th inductor and the current passing through 

it. Both mutual capacitive and inductance coupling 

are included for generality, although in the 

experimental results exclusively one or the other is 

 

 
 

Figure 1: (a) PT array structure with intra- and inter-

dimer coupling K 1  and K 2 . Sublattices cuboid of a 

and b are gain and loss materials. Dimensions are 

designed in such a way that all of the waveguides are 

single mode. (b) Normalized Dispersion diagram for 

various   values.  

 

 
 

Figure 2: (a) The circuit model of the structure consists 

of a coupled LRC oscillator, one with R for gain 

material and the other with R  for loss material. Mutual 

inductances ( , )M M1 2  and capacitive ( , )C C1 2  

coupling are included for generality. (b) Normalized 

dispersion diagram for various   values. At 

PT  the gap between the two bands disappears. The 

inset shows a zoomed-in portion of the figure about the 

zone edge.  
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accounted [8]. By expanding the relations to the 

node, scaling the frequency by / LC 0 1 , 

ignoring M 2 , M 1  and eliminating currents from 

the relations, we have: 

 

...

...

... ( )...

...... ... ... ... ... ...

...

( / ) , / , /

N

VF i F

VF F F i F

F F F i F

VF F i

F C C F C C F C C









  


   
  

 
  
    
  
  
     

    

11 2

22 1 3 3

3 1 3 2

2 1

1 1 2 1 3 2

0 0 0

0 0

0 30 0

0 0 0

1
1

 

This linear homogeneous system has N normal 

mode frequencies which N equals to the number of 

dimers in the system. For a large N, the 

eigenvalues are closely spaced and the band 

diagram is obtained more accurately. Otherwise, 

the eigenvalues are further apart. We should 

consider the total number of waveguides to be 

rather large but finite. The values of q  spaced by 

2 / N and run from   to  . Two factors 

restrict the number of eigenvalues: firstly, finite 

waveguides can have only a finite number of 

eigenvalues. Secondly,q values which differing by 

2 , specify same states on a discrete lattice and 

only the values of q  within a range of 2 yields 

independent solution [10]. As seen in Figure 2(b) 

for N  20 , in the exact phase not close 

to ( )PT  , the imaginary frequency component 

is then zero and there is a gap region between two 

bands. In critical value of gain/loss or ( )PT   

the eigenfrequencies coalesce together and the gap 

will be closed. In fact, by changing the  value, 

one can control the bandgap region of a PT array 

or the ranges of modes that are allowed to 

propagate in it. A comparison with results of the 

optical model in Figure 1 indicated good 

agreement which was obtained through a circuit 

model of Figure 2 and the difference could be due 

to ignoring some parameters such as inductance 

couplings, approximation in calculating parameters 

and etc. 

 

4 Conclusion 

PT-symmetric electronic circuit model opens a novel 

functionality in the spatiotemporal domain. An 

approximate circuit model with an oscillator is proposed 

for the mode management in a PT array which is 

required for applications such as in optical 

communications systems and nonlinear optical systems. 

By tuning the gain/loss value or  , one can control the 

bandgap in the eigenvalue diagram of a PT array or 

select the desired mode and suppress other modes. The 

important feature of this design is high-speed tunability 

with the simple practical circuit. 
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 83111-84156صندوق پستی  اصفهان،، صنعتی اصفهانفیزیک، دانشگاه  دانشکده

محلول نقص اکسیژن با استفاده از روش الکترواکسیداسیون در الکترولیت آب سنتز شدند. این  با مولیبدن اکسیدنانو ذرات صفحه ای در این پژوهش  –چکیده 

به عنوان  کیومتری ناقصاکسید مولیبدن با استو کلوییدیمحلول با استفاده از  نانومتر دارد. 760جذبی پالسمونی در ناحیه مادون قرمز در طول موج  باند ،کلوییدی

ظهور دو تشکیل نانو ذرات طال در بستر اکسید مولیبدن منجر به  ته شدند.نانو متر ساخ 10کوچکتر از  یاندازهنانو ذرات طال با  ک طال،مو محلول نعامل کاهنده 

د یاکس در اطراف نانو صفحات شکست محلی نانو ذرات طال ریبضبجایی پیک پالسمونی ناشی از تغییر شود. جامی نانو متر 680-550ی محدوده پیک پالسمونی در

 درعبوری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تصویر میکروسکوپ الکترونی س و از طریق پراش پرتو ایک ها نمونهو مورفولوژی بلوری  ساختاراست. مولیبدن 

  ضریب شکست ونی به علت تغییرشاهد جابجابی پیک جذب پالسم در حضور گاز هیدروژن رومیک محلول کلوییدی به دست آمدهی رنگ زایی گازوکپدیدهبررسی 

  و غلظت حامل های بار هستیم. محلول

 اکسید مولیبدن، نمک طال، نانو ذرات طال، رزونانس پالسمون های سطحی جایگزیده، الکترواکسیداسیون. -کلید واژه

 

Optical properties of Plasmonic Au-MoO3 colloidal nanoparticles  by in situ reduction 
of HAuCl4 by blue MoOx nanosheets 

M. A. Hosseini, M. Ranjbar1 

Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran 

In this paper defective colloids of blue MoOx nanosheets were prepared by electro-oxidation method in water. This colloidal solution 

exhibits a plasmonic absorption band in the infrared region at about 760 nm. Here, we report a solution-based approach for the synthesis 

of colloidal gold nanoparticles (GNPs) by proposing sub-stoichiometric blue MoOx nanosheets as a reducing reagent for HAuCl4. 

Formation of GNPs of <10 nm in diameter in a molybdenum oxide background emerged two plasmonic peaks at 550-680 nm range. 

We observed a red-shift in the LSPR spectral peaks that as attributed to change in the local refractive index of gold decorate the 

molybdenum oxide nanosheets. Crystalline structure and morphology of samples were studied with X-ray diffraction and Transmission 

electron microscopy. Furthermore, we demonstrate the gasochromic coloration effect in the presence of hydrogen gas in Mo:Au  

solutions of affecting the LSPR absorptions. It was observed that both gold and Mo oxide plasmonic peaks have a red-shift by insertion 

of hydrogen gas which is attributed to change in solution refractive index and defect concentration. 

Keywords: MoOx, HAuCl4, gold nanoparticles, localized surface plasmon resonance, electro-oxidation. 

 

 

 

                                                 
1 Corresponding author. Tel.: +98 31 3391 2375; fax: +98 313 391 2376. E-mail address: ranjbar@cc.iut.ac.ir (M. Ranjbar) 

له کاهش ساخته شده به وسی Au-MoO3 خواص اپتیکی نانو ذرات کلوییدی پالسمونی

 مستیم نمک طال توسط اکسید مولیبدن.
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Introduction 
Gold nanoparticles (NPs) have many applications in 

biological and chemical sensing due to surface 

plasmon resonance and negligible toxic properties 

[1, 2]. Synthesis of gold NPs with different shape 

and size has become one of the most interested 

research topics now. Gold NPs are usually prepared 

by chemical reduction of gold precursors, 

commonly HAuCl4, with variety of reducing agents. 

In addition to single GNPs, much works has been 

devoted to synthesis of gold-metal oxide 

compositional NPs to enhance the chemical activity 

[3, 4]. Compounds of nanostructured molybdenum 

oxide have been intensively investigated and are 

regarded in various fields. The Molybdenum oxides 

in due to quantum size effects, allow shifts in 

electronic structure and oxidation potentials so that 

permits enhanced catalytic activities not possible in 

bulk. Especially in 2D materials, edge-site 

substitution with metals and nucleation and growth 

of metal NPs is possible due to the high density of 

defect-containing reactive edges [5]. Therefore, 

they may be a good candidate for use as the primary 

nucleus for the reduction of HAuCl4. On the other 

hands, it is believed that surface defect sites play a 

key role in catalytic activity of molybdenum oxide, 

either as nucleation centers or as attachment sites 

[6]. Therefore, they may be a good candidate for use 

as the primary nucleus for the reduction of HAuCl4. 

On the other hands, it is believed that surface defect 

sites play a key role in catalytic activity of 

molybdenum oxide, either as nucleation centers or 

as attachment sites [6]. Therefore, in addition to 

two-dimensionality, evolution of defects in 

molybdenum oxide nanosheets can enhance its 

catalytic activity toward a metal precursor and is 

often performed by reducing the fully oxidized 

MoO3 [7]. In this paper we found that the blue 

molybdenum oxide is able to form Au NPs with 

pronounce LSPR properties. Herein, we report the 

experimental studies by UV-Vis spectrometry, 

XRD and TEM. The produced Au-MoO3 colloidal 

NPs are also able to exhibit gasochromic coloration 

property with a spectral shifting aspect in the 

presence of hydrogen gas 

1. Experimental 

Colloidal NPs of molybdenum oxide were 

fabricated via an electrochemical anodizing of 

molybdenum sheets in a 0.02 M HCl electrolyte 

(Fig.1). In this process, two molybdenum sheets 

were put 1 cm apart from each other. A 30 V DC bias 

voltage was applied to the two ends of sheets for 5 

min. By applying voltage, the anode began to 

corrode electrochemically, gradually dispersed into 

the electrolyte and a colloidal solution was obtained. 

By merely mixing of hydrogen tetrachloroaurate 

(III) hydrate solution (10-4 Molar) with the colloidal 

molybdenum oxide, samples of different MoOx: 

HAuCl4 ratios (Mo:Au =10:1, 20:1, 30:1 and 40:1) 

were obtained (Fig 1). They were named according to 

the Mo: Au ratio (for example MA10:1 denotes 

Mo:Au(10:1). To characterize samples optical 

absorptions, x-ray diffraction, TEM imaging and 

XPS analysis were done. Gasochromic coloration 

experiments were conducted by injection of 10% 

H2/Ar mixed gas. To do this, a tiny glass pipe was 

inserted into a sealed quartz cell containing the 

solution. 

  
Fig 1: Schematic representation of anodizing exfoliation of Mo 

sheets and obtaining blue MoOx nanosheets, mixing with 

HAuCl4 process and formation of Au+MoO3  

2. Result and discussion 

Fig.2 (a) illustrates the optical absorption spectra of 

the HAuCl4 solution, as-prepared blue MoOx 

colloids before and after mixing with the HAuCl4 in 

four different Mo:Au ratios of 10:1, 20:1, 30:1 and 

40:1. For the spectrum of blue MoOx in Fig.2(a), the 

plasmonic behavior concerns a broad optical 

absorption band observable in the NIR region at 

~760 nm, which originates from the presence of 

oxygen vacancies [8] and as a metal oxide 

semiconductor, it represents an absorption edge 
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under 400 nm due to excitation across the optical 

band gap. Furthermore, the HAuCl4 has a 

characteristic peak around 300 nm. As can be seen, 

the mixing of these two solutions results in 

formation of gold plasmon absorption peak at about 

550 nm, indicating the gold precursor reduces to 

GNPs which can also be viewed from the appearing 

a pink color in the photographic image. In addition, 

the HAuCl4 peak decays for all the mixing ratios 

after the mixing process, thus indicating the gold 

precursor decomposes completely. Formation of 

GNPs is understandable according to diffraction 

gold diffraction peaks in the XRD patterns. The XRD 

patterns of the initial blue MoOx, samples MA10:1 

and MA40:1 are shown in Fig.2 (b). No diffraction 

peak exists over the pattern of MoOx in part (b), 

which will be explained by two-dimensionality of 

the MoOx nanoflakes (TEM images, Fig. 3). 

However, apparent diffraction peaks of fcc Au 

(JCPDS No. 00-001-1172) appears for samples MA10:1 

and MA40:1. The sharpest peak at (111) direction 

suggests that Au NPs are likely more developed 

along this direction [9]. 

The gold absorption wavelength (~550 nm) in Fig.2 

suggests that the particle size should be smaller than 

20 nm [32] in agreement with the TEM results in the 

next section. Moreover, gold plasmon peak position 

demonstrates blue-shift by increasing the Mo:Au 

ratio. This spectral shift is mainly attributed to a 

reaction-induced variation in the solution refractive 

index, where the gold peak position can be used as 

an indicator for environment refractive index 

according to the following equation [10]: 

 
In which λmax is the gold peak position, λp is bulk 

plasmon resonance wavelength and nm is refractive 

index of the medium. 

 

 
Fig.2: (a) Optical absorption spectra of initial blue MoOx 

nanosheets colloidal solution, HAuCl4 solution and after their 

merely mixing at different Mo:Au ratio of 10:1, 20:1, 30:1 and 

40:1. (b) XRD patterns of initial MoOx nanosheets, sample 

MA10:1 and sample MA40:1 

 

TEM images are shown in Fig.3 (a, b) for the initial 

blue MoOx, and sample MA40:1, respectively. The 

two dimensional nature of MoOx colloids is 

identified from the TEM image in part (a) where 

most of observable flakes look transparent, thus 

indicating that their thickness is only few 

nanometers. This is probably why there are no peaks 

in the XRD patterns. An average lateral size of 24 

nm was measured for the nano-flakes. In TEM 

image of sample MA40:1 (part (b)) two different 

kinds of particles exist. Those few particles that are 

bigger and seem darker are attributed to MoO3 

while those of smaller dimension are attributed to 

GNPs. One can see that these GNPs are uniformly 

distributed and the gold averages size is ~4.5 nm in 

sample MA40:1, consistent with LSPR wavelength 

position in the absorption spectra Partial formation 

of core-shell structure is also expectable because 

insets of Fig.3 reveal a core-shell structure with 

about 4 nm. 

 
Fig.3: TEM images (a) initial MoOx nanosheets, (b) sample 

MA40:1 

 

The Au-MoOx colloids, made by the reduction 

method of this paper, exhibited a considerable 

gasochromic response in which a color change from 

transparent to blue occurs upon bubbling %10 

hydrogen gas. In Fig.4, spectral time variations for 

Mo:Au ratios of 10:1 and 40:1, are displayed at time 

intervals of 15 min. Before gas injection, the gold 

LSPR peaks dominate the spectrum, while there is 

no significant absorption in the NIR region. Upon 

exposure to 10% H2/Ar at room temperature, drastic 

rise in the absorption peak occurs in the NIR region 

for all the samples, which demonstrate formation of 

the MoOx LSPR peak. Usually, the gasochromic 

developing process takes few minutes and a change 

from colorless to blue color can be observed during 

gas exposure, even after cutting off the gas 

exposure. Photographic images in Fig.4 show that 

the pink color of Au-MoO3 sample turns blue after 

hydrogen injection in a sealed quartz cell. This 

gasochromic behaviour has been related to the 

reduction of Mo by hydrogen atoms spilt-over [11] 

and as a result, oxygen defect develops into the Mo 

oxide lattice and the fully oxidized particles recover 

b 
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the MoOx<3 composition. Partial reduction of Mo6+ 

cations to Mo5+ is also expected according to MoO3 

+ (3-x) H2 → MoOx + (3-x) H2O reaction. The gold 

NPs in these systems can promote the room 

temperature dissociation of H2 into H atoms and 

accelerate the coloration of Mo oxide colloids. The 

gold LSPR curve is integrated as a shoulder into the 

spectrum. It can be clearly seen that with the 

colouring time, the LSPR peak of molybdenum 

oxide dominates the spectrum and its intensity 

increases with Mo:Au ratio. As the intensity of Mo 

oxide plasmonic peak increases upon gas exposure, 

the LSPR curve of gold shifts about towards red 

wavelengths, which implies that the resonance 

wavelength increases. This noticeable red-shift, 

shown in the Fig.4, for gold plasmonic peak is about 

20 nm for sample MA10:1. As before, this red-shift is 

due to the change in the dielectric constant in the 

solution on exposure to gas because the electrical, 

chemical and optical properties of Mo oxide change 

in the presence of hydrogen. This is probably 

accompanied by an increase in the refractive index 

of the solution environment (gold surrounding) due 

to the coloration of molybdenum oxide. Another 

LSPR red-shift is observed for Mo oxide plasmonic 

peak after interacting with hydrogen gas, which is 

remarkably high (about 50 nm). This shifting is 

shown in sample MA40:1 with arrows. In the case of 

plasmonic metal oxides, not only the shape, size, 

and environment of the NPs affect the location of 

the peak, but also the level of oxygen defects is also 

effective in such a way that the wavelength reduces 

by defect concentration [12]. Therefore, the 

observed red shift can be partially due to the 

difference in the concentration of defects in the 

initial defective blue colloids obtained in exfoliation 

process and those created in the hydrogen 

gasochromic coloration process.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig.4: (a) Spectral time variations of Au-Mo oxide samples in 

the gasochromic process for Mo:Au ratios of 10:1 and ( 

b)sample of 40:1, at hydrogen (10%) injection time intervals of 

15 min. 

 
The formation of Au-MoO3 via reduction 

mechanism is considered as the follows. The blue 

MoOx nanosheets obtained by anodizing exfoliation 

have a lot of surface defect sites. Localized 

electrons in oxygen vacancy sites transfer to the 

positively charged gold ions, oxidizing MoOx and 

reducing gold ions to gold metal and gold nuclei 

formation, which are responsible for the formation 

of gold plasmonic peak and decay of MoOx peak. 

So two-dimensionality and defects in our MoOx 

play a key role in its reducing ability. On the other 

hands, coloration in the gasochromic process is 

attributed to defect reformation via hydrogen 

injection and oxygen removing from the MoO3. 

When the initial MoOx blue color disappears, it is an 

oxidizing effect because it is known that fully 

oxidized MoO 3 colloids are colorless and the blue 

color of defect-containing molybdenum oxide 

compounds is correlated to the oxygen defects. 

According to the literature, Mo5+ is commonly 

accepted to be responsible for the blue color and 

absorption in MoOx [13-14]. Therefore, losing the 

blue color is attributed to oxidation of MoOx which 

is accompanied by formation of gold metal. 

 

3. Summary 
In this paper, the blue colloidal MoOx were 

prepared by anodizing exfoliation method, which is 

a simple and fast approach. Colloidal nanoparticles 

have a plasmonic absorption peak at about 760 nm. 

Based on UV-vis spectrometry, TEM and chemical 

analysis, these colloidal nanosheets were able to 

reduce HAuCl4 to GNPs of several nanometers in 

size, while they themselves were oxidized and loss 

their plasmonic peak. The resulting nanoparticles 

exhibited gasochromic coloration effect in the 

presence of hydrogen gas. In this process, the 

absorption peak of molybdenum oxide raise again 

and its relative intensity was enhanced by increasing 

the amount of molybdenum oxide. Also, in this 

process we observed a red-shift in the gold peak, 

which was attributed to an increase in the refractive 

index due to the change in the oxidation state of 

molybdenum oxide. 
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اثر ابعاد بر روی این شود و که در هوا قرار دارد مطالعه می اکسید وانادیمیسی های نوری نانو کره همگن وغیر مغناطدر این مقاله ویژگی .-چکیده 

شود. در فاز فلزی، ( به فلز تبدیل میK341باشد و در دمایی باالتر از دمای بحرانی )در دمای اتاق عایق می 2VOگردد. ها نیز بررسی میمشخصه

و در حالت عایق این  یابدز کمی میشیفت قرمگیرد که با افزایش دما، شکل می 2VOهای در نانوکره (LSPR) رزونانس پالسمون سطحی محلی

ای مقدار بیشینهباشد. افزایش ابعاد در فاز عایق، منجر به ایجاد گردد. میدان الکتریکی در این رزونانس به شکل دوقطبی میرزونانس ناپدید می

سه با نانوکره نقره طیف ایدر فاز فلزی در مق 2VOهای باشد. نانوکرهموج نور مرئی میگردد که محل این رزونانس در طولدر طیف نوری می

با حرارت  قادر است 2VOموجود در  LSPRباشد. با این وجود، می 2VOز ا، شدیدتر LSPRتری دارند، بعاله میدان الکتریکی نانو کره نقره در وسیع

 ای داشته باشد.سوییچ شود که موجب شده است این ماده در کاربردهای نوری جایگاه ویژه

  محلی السمون سطحیپدمای بحرانی، رزونانس  های نوری،ویژگی اكسيد،وانادیم دی تغيير فاز، -كليد واژه

 

Optical Properties of VO2 Nanosphere with Phase Transition 

N. Valizade Shahmirzadi and T. Pakizeh 

Faculty of Electrical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran 163171419, Iran.  

Abstract- In this paper the optical properties of the homogeneous nonmagnetic vanadium dioxide (VO2) 

nanosphere embedded in the air and also size effect on these characteristics are studied. VO2 is an insulator 

at room temperature and becomes metal above a critical temperature (Tc=341K). In the metallic phase, a 

localized surface plasmon resonance (LSPR) forms in VO2 nanosphere, which red shifts slightly by 

increasing dimension, its associated electric field is in form of dipole, and disappears in insulator phase. The 

increment in the dimension of nanosphere in insulator case, results in the appearance of a peak in the visible 

wavelength that its origin is combined modes. VO2 nanosphere in metallic case has much broader optical 

spectra in comparison to silver (Ag) nanosphere, as well as, the electric field of Ag nanosphere in LSPR is 

more intense than its counterpart in VO2. Nevertheless the LSPR of VO2 can be switched thermally, making 

this material peculiar in optical applications.  

Keywords: Phase Transition, Vanadium Dioxide, Optical Properties, Critical Temperature, Surface 

Plasmon Resonance, 

 دارای تغییر فاز اکسید وانادیم کرههای نوری نانوویژگی

 توكل پاكيزهو  زاده شهميرزادینوشين ولی

 دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی
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 Optical Properties of  VO2 Nanosphere with Phase Transition 

 

 

 

 
 

 

1 Introduction 
 

Phase transition is an abrupt change in some 

physical and structural properties of the materials. 

Insulator-metal-transition (IMT) which is 

accompanied by extreme variations in electrical 

conducting is a class of phase transition. IMT 

occurs in a wide range of metal oxide materials 

such as titanium trioxide, manganese oxide, 

vanadium dioxide (VO2) and etc. [1-2]. Among 

these IMT materials, VO2 that its properties were 

observed by Morin [2] has an outstanding 

importance. VO2 thin film is a monoclinic insulator 

at room temperature (RT). By approaching to a 

critical temperature (Tc = 341 K), VO2 undergoes 

IMT and converts to a rutile metallic structure 

which results in dramatic variations in its optical 

and electrical properties [2]. In the metallic phase, 

the real part of VO2 dielectric constant becomes 

negative as the wavelength increases, which can 

lead to plasmon resonance. Due to unique 

properties of VO2, this material has emerged new 

applications in optics and nanooptics [3-4]. Despite 

of the fact that localized surface plasmon 

resonance (LSPR) of noble metallic nanostructures 

is independent of temperature, VO2 can tune LSPR 

of these structures thermally in temperature 

dependent optical devices [5]. Moreover, an 

array of silver nanorods which lies on a thin 

film of VO2, can rotate the polarization axis of 

incident visible light [4]. According to suitability 

of VO2 in many optical applications, the 

understanding of VO2 properties in different 

phases seems to be necessary. In this paper, optical 

characteristics of VO2 nanosphere and the 

temperature effect on these characteristics are 

investigated. The obtained results demonstrate that 

individual VO2 nanosphere experiences LSPR at 

about 1000 nm and can switch LSPR thermally. 

2 Theories and Models 

Optical properties of VO2 nanosphere are studied 

by exploiting various methods such as dipole 

approximation (DA), modified long wavelength 

approximation (MLWA) and Mie theory. In order 

to investigate temperature effect on these 

characteristics, the optical constants of VO2 at 

room temperature and above the Tc are used in 

calculations. Since there is no unique function that 

can thoroughly describe the temperature dependent 

dielectric constant of VO2, the experimental data 

are utilized for this purpose extracted from [6]. It is 

assumed that the surrounding medium of the 

nanosphere is air. 

2.1  Dipole Approximation  

Optical responses of a VO2 nanosphere with 

optical constant ε = ε1+ iε2, immersed in a medium 

with permittivity of εm are simply computed by 

dipole approximation. Notice that the dimension of 

nanosphere must be much smaller than wavelength 

(>1% wavelength). The real (ε1) and imaginary 

parts (ε2) of VO2 dielectric constants above and 

below the Tc are shown in Fig.1. By applying this 

method, the absorption, scattering and extinction 

cross sections are expressed respectively as follow: 
4

2
abs sca ext abs scaIm{ }, ,

6

k
C k C C C C 


      (1) 

where k is the wave number and α is polarizability 

coefficient of nanosphere obtained by 

( 34
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m

m

a
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radius of nanosphere. The dimensionless optical 

efficiencies are computed as follow: 

 abs,sca,exti
i

C
Q i

A
               (2) 

in which A is geometrical cross section illuminated 

by incident light. This parameter corresponds 

to 2a . The polarizability experiences a resonant 

enhancement when the (|ε+2εm|) is minimized, 

which for the small or slowly varying ε2, simplifies 

to ε = -2εm (Frӧhlich condition) [8]. This 

enhancement is observed in metallic phase of VO2 

nanosphere (355 K). In this case, the real part of 

dielectric constant becomes negative as can be 

seen in Fig. 1. 

 
Figure 1: Experimental dielectric constant of VO2, 

below and above the Tc, extracted from [6] 

2.2 Modified Long Wavelength 

Approximation 

As the radius of nanospheres increases, DA loses 

its accuracy and is not applicable. However, by 

using modified polarizability ( ), DA can be 

utilized for the nanospheres in which dimensions 

are less than 10% of wavelength. By calculating , 

the optical cross sections and efficiencies can be 

obtained by prior equations. The modified 

polarizability is expressed as
3 22 1

1 i
3

k k
a



  

 [9].  

2.3 Mie Theory 

Mie theory is a powerful method in computing 

optical properties of nanospheres. In this 

procedure, electromagnetic fields are described by 

spherical harmonics in spherical coordinate. By 

satisfying the boundary conditions and calculating 

the scattering coefficients {an, bn}, optical cross 

sections are achieved as follow: 

 

 

ext 2
1

2 2
sca 2

1

2
(2 1) Re

2
(2 1)

n n

n

n n

n

C n a b
k

C n a b
k













  

  





                         (7) 

where n is the order of the Riccati-Bessel 

functions. In order to obtain optical efficiencies, 

equation (2) is used [7]. 

3 Results and Discussion 

The optical efficiencies and electric field 

distribution of a 20 nm nanosphere in metallic 

phase are presented in Fig.2 (a,b) and compared 

with the same dimension Ag nanosphere.  

 
Figure 2: (a) and (b) Efficiency coefficients and electric 

field distribution of 20 nm VO2 nanosphere at T=355K, 

(c) and (d) Efficiency coefficients and electric field 

distribution of 20 nm Ag nanosphere 

There is a resonance around 1000 nm in spectra of 

VO2 in metallic phase. Due to the electric field 

distribution, the origin of this resonance is an 

electric dipole. The extinction efficiency of a 20 

nm Ag nanosphere is shown in the Fig. 2(c). The 
enhancement in LSPR of Ag is much higher than 

VO2 in metallic phase. However, there is a little 

change in the LSPR of Ag nanoparticle when the 

particles are heated from RT up to 500 °C [10]. 

According to Fig. 1, the real part of VO2 is close to 

zero in resonance wavelength that is contrary to 

plasmon resonance condition. It seems that the 

imaginary part of VO2 has an extreme effect on the 

resonance wavelength; therefore the effect of this 

parameter on VO2 resonance is examined. 

 
Figure 3: (a) Effects of imaginary part of VO2 dielectric 

constant on the spot of LSPR wavelength, (b) Optical 

properties of 20 nm VO2 nanosphere at RT. 
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Fig. 3(a) shows that the extinction spectrum of 20 

nm nanosphere approaches to Frӧhlich condition as 

the value of imaginary part for VO2 is lowered by 

0.5, 0.25 and 0.1 factors. It can be concluded that 

the principle of resonance around 1000 nm is the 

LSP which is influenced severely by the imaginary 

part of the dielectric constant. By lowering the 

temperature, LSPR disappears; therefore this 

resonance can be switched thermally as can be 

seen in Fig.3 (a).  

 
 Figure 4: Optical properties of 50 nm VO2 nanosphere, 

(a) and (b) at RT, (c) and (d) above Tc. 

The size effect on the optical spectra of VO2 

nanospheres for insulator and metallic phases is 

investigated. For this reason, the absorption and 

scattering efficiencies of 50 nm and 100 nm are 

illustrated in Fig. 4, and Fig. 5, respectively. 

 
Figure 5: Optical properties of 100 nm VO2 nanosphere, 

(a) and (b) at RT, (c) and (d) above Tc. 

According to the obtained results, in the insulator 

phase (T=300K), there is a peak in the optical 

spectra for 50 nm and 100 nm nanospheres in the 

visible range. This peak is associated with 

combined modes. By raising the temperature, VO2 

experiences IMT and becomes metal, conducts to a 

large absorption and extinction coefficients at the 

wavelength of 1011 nm for 50 nm nanosphere. The 

LSPR redshifts and broadens as the radius 

increases, which occurs in 1064 nm for 100 nm 

nanosphere. This LSPR is obvious in scattering 

spectra for r ≥ 100 nm. More surprisingly, the 

absorption efficiency is higher than the scattering 

in the vicinity of the LSPR peaks in all cases. 

4 Conclusion  

The optical properties of VO2 nanosphere in 

insulator and metallic phases, and also size effect 

on these characteristics have been investigated. 

VO2 nanosphere exhibits LSPR in metallic phase, 

which disappears in insulator case. Consequently 

VO2 can switch its LSPR thermally, which makes 

this material practical in temperature dependent 

optical devices. By increasing dimension of VO2 

nanosphere, the LSPR redshifts slowly and also a 

peak is observed in optical spectra in insulator case 

which its origin is combined modes. 
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حاصل فشرده سازی نور سفید تولید شده توسط تار نوری فمتو ثانیه:  8پالسهای کوتاهتر از 

 توخالی

 وولفگانگ هوسینسکی2علی اصغر عجمی، 1

 دانشکده فیزیک –دانشگاه سمنان  -سمنان 1

 دانشکده فیزیک کاربردی –دانشگاه صنعتی وین  –وین  –اتریش 2

 

میکرومتر استفاده شد. این تار روی یک  250با قطر داخلی  شیشه ای توخالیبرای تولید نور سفید پیوسته با شدت طیفی باال از تار نوری  –چکیده 

فمتوثانیه توسط یک  30سفایر با پالسهای -یک لیزر تیتانیوم با گاز آرگون نصب شده است. پرتو  شکل درون یک محفظه لوله ای پر شده Vپایه 

ی پرتو لیزر درون این تار توخالی باعث بروز پدیده تغییر فاز خود به خودی کوژ در ورودی تار نوری توخالی کانونی می شود. شدت باال-عدسی تخت

شده که نتیجه آن پهن شدگی طیف پرتو لیزر می شود. میزان پهن شدگی به پارامترهای مختلفی از جمله انرژی پالسهای ورودی، طول پالسها، 

سانتی  175انون به قطر داخلی تار بستگی دارد. در شرایط بهینه طول تار طول تار نوری، فشار گاز درون تار و نسبت قطر پرتو ورودی در محل ک

نانومتر  600بار طیف پیوسته نور سفید دارای گستره  0.6سانتی متر و فشار گاز آرگون  150میکرو ژول، فاصله کانونی عدسی  500متر، انرژی پالس 

 فمتو ثانیه شد. 8آینه چیرپ منجر به تولید پالسهایی با طول پالس کمتر از  8ای دار فشرده سازنانومتر است که پس از عبور از درون یک  950تا 

 نور سفید پیوستار اپتیک غیر خطی، پالسهای فمتو ثانیه، تار نوری توخالی، تغییر فاز خود به خودی،  -کلید واژه

 

 

Sub-8 fs Pulses: a Consequence of Compressing White Light Continuum  

Generated by Hollow Core Fiber 
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Abstract - In order to generate high-spectral-irradiance white light continuum (WLC) a hollow fiber with 250 µm inner diameter was used. The hollow 
fiber was mounted on a V-groove holder inside a chamber filled with Argon gas. The output beam of a Ti:sapphire laser producing  30 fs pulses was 

focused at the entrance of the hollow fiber using a plano-convex lens. The high intensity of the incident laser beam inside the hollow fiber causes self-

phase modulation leading to broadening the spectral of the input light. The broadening strength depends on many parameters such as the energy of the 
incident pulses, duration of incident pulses, length of hollow fiber, gas pressure inside the hollow fiber and the ratio of the beam waist diameter to inner 

diameter of the hollow fiber. At optimal conditions of 175 cm length hollow fiber, 500 µJ pulse energy, 150 cm focal length lens and 0,6 bar gas pressure 

the white light exiting the fiber possesses a spectrum ranging from 600 nm- 950 nm which results in generation of sub-8 fs pulses via compressing by 
a compressor consisting of 8 chirp mirrors.   

Keywords: femtosecond pulses, hollow fiber, nonlinear optics, self-phase modulation, white light continuum 
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1 Introduction 

White light continuum (WLC) generation is a 

nonlinear optical process in which the spectral 

bandwidth of input pulses are broadened in the 

range from the UV to the IR as ultrashort laser 

pulses propagate through a transparent medium 

[1]. Alfano and Shapiro were the first to report 

WLC generation by focusing powerful 

picosecond pulses in glass samples in 1970 [2, 3]. 

WLC can also be generated by focusing high 

energetic ultrashort laser pulses into other 

transparent mediums such as deionized water [4], 

optical fiber [5], photonic crystals [6], dielectric 

and semiconductors [7], crystals such as YAG 

and Sapphire [8]  and inert gases such as Krypton, 

Argon and Neon [9, 10]. Using a noble gas 

confined by a hollow fiber instead of a bulk 

medium for WLC generation provide several 

advantages. Propagation of light along hollow 

fibers occurs through grazing incidence 

reflections at the inner surface thus, the same 

spot size is maintained along the entire fiber 

length leading to enhancement of nonlinear 

effects. In a bulk material, a tight focusing 

necessary to obtain high irradiance would limit 

the interaction length. A hollow fiber filled with 

inert gas can handle higher energy pulses than 

a bulk material. In a bulk material, when the 

irradiance is too high, avalanche ionization 

occurs which leads to damage and destroys the 

transmission and spatial beam quality. We 

produced sub-8 fs pulses by compressing WLC 

generated by slightly focusing femtosecond 

pulses into a hollow fiber filled with Argon gas. 
This work was done in Applied Physics 

Institute at Vienna University of Technology in 

Austria. 

2 WLC Generation 

Figure 1 schematically shows the setup used for 

WLC and sub-8 fs pulse generation in this work. 

The laser source used as a pump for WLC 

generation is a compact pro Ti:sapphire laser 

system producing 500 µJ, 30 fs, 800 nm pulses at 

1 kHz repetition rate. The 10 mm laser beam is 

slightly focused using a plano-convex lens at the 

entrance of the 175 cm long hollow fiber. The 

inner diameter of the hollow fiber is 250 µm. we 

examined different lenses with focal length 

ranging from 100 cm to 175 cm to make the best 

matching between the laser beam waist diameter 

and the hollow fiber diameter. Using 150 cm foc

al length lens resulted in a 190 µm beam waist 

leading to best matching required for sustaining 

the single mode propagation through the entire 

length of the 175 cm long fiber. The hollow fiber 

is mounted on a V-groove holder inside a 

chamber filled with Argon gas. The chamber 

itself is mounted on a pair of xz translation stage 

allowing the adjustment of the fiber axis so that 

the pump beam travel through the hollow fiber 

without striking the fiber wall. Since the beam 

spot stability is very crucial, the pump beam path 

from the amplifier output to the chamber entrance 

is covered to prevent even the air flow. The laser 

spot at the focus should possess a high circularity 

to achieve the maximum efficiency of the WLC 

generation and also to attain a perfect beam 

profile demonstrating a spatially Gaussian 

distribution. To this end the focusing lens is 

mounted on a 2D rotation stage to adjust the 

incident angle on the focusing lens and 

consequently control the circularity and 

astigmatism. The guided light to the exit of the 

hollow fiber is spectrally broadened as a 

consequence of self-phase modulation and very 

high-order nonlinear processes [9]. The efficiency 

of WLC generation in this setup is higher than 

40% leading to output pulse energies of greater 

than 200 µJ. The WLC beam emerged from the 

chamber is then travel through an ultra-broadband 

dispersive mirror compressor consisting of 8 

chirped mirrors to remove the chirp and produce 

Fourier transformed pulses possessing the 

shortest possible duration. The first mirror in the 

compressor is a concave mirror to re-collimate 

mailto:ajami@semnan.ac.ir
mailto:Husinsky@iap.tuwien.ac.at
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Figure 1. Schematic setup used for WLC generation in order to produce sub-8 fs pulses 

 

the divergent beam exiting the hollow fiber. A set 

of half-wave plate and a polarizer can be mounted 

before the compressor to control the pulse energy 

required for different purposes. 

 

2.1 Gas Pressure Dependence of the WLC 

Spectral Bandwidth 

Argon gas was used to fill the chamber at different 

pressure to investigate the effect of gas pressure 

on the generated bandwidth. The spectral 

bandwidth of the WLC produced by Argon gas-

filled hollow fiber showed strong dependency on 

the pressure of the Argon gas inside the chamber. 

Figure 2 shows how the WLC bandwidth 

broadens as the gas pressure inside the chamber is 

increased. When the chamber is evacuated (i.e. 

zero pressure) the spectrum of light exiting the 

hollow fiber is identical to the input pump (i.e. 

amplifier beam) with a peak at 800 nm and a 

bandwidth of 40 nm corresponding to a pulse 

duration of 30 fs. When the chamber is filled with 

Argon gas at pressure of 0.4 bar two blue-shifted 

and red-shifted peaks appear at 745 nm and 860 

nm respectively. As the pressure of Argon gas is 

increased to 0.6 bar the peaks shift to 690 nm and 

890 nm. At pressure of 1 bar the peak positions 

are 677 nm and 945 nm. When the pressure 

increased to 1.4 bar the peaks relocated to 585 nm 

and 980 nm so that the spectrum covers a large 

range of wavelengths from 500 nm to 1050 nm. 

 

 

Figure 2. WLC spectrum at different gas pressure 

 

Figure 3. Pulse duration of compressed pulses 

at different gas pressures 
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3 Pulse Width Measurements for 

Compressed WLC Pulses 

The pulse duration of the compressed pulses was 

measured using an autocorrelater after the 

compressor (see figure 4).  

 

 
Figure 4. Interferometry Autocorrelation 

measurement showing 8 fs pulses.  

 

Although the spectrum of the WLC broadens with 

increasing the Argon gas pressure inside the 

hollow fiber the pulse width of the pulses exiting 

the compressor does not accordingly decreases. 

As shown in Figure 3 the pulse duration decreased 

from 30 fs (for pump pulses) to below 8 fs as the 

pressure inside the hollow fiber is increased up to 

0.6 bar. It is an expected trend since for Fourier-

bandwidth-limited pulses the pulse duration is 

proportional with the reciprocal of the spectral 

bandwidth. Thus, the pulse duration has to 

decrease as the WLC bandwidth becomes wider 

as a consequence of pressure increase. 

By further increasing of the gas pressure inside 

the chamber the observed results do not follow the 

same trend. The WLC spectral bandwidth 

although broadens the pulse duration no longer 

decreases but increases. This behavior happens 

because a complete compensation of the chirp 

carried by the spectrally broadened pulses cannot 

be achieved by the compressor when the spectral 

bandwidth grows beyond the range of 600-950 

nm. In fact, at 0.6 bar gas pressure the setup 

outcome is nearly Fourier-bandwidth-limited 

pulses whereas this does not happen at higher gas 

pressures. As far as the generation of shorter 

pulses is concerned, the gas pressure of 0.6 bar is 

optimal value. 

4 Conclusion 

We generated sub-8 fs pulses by compressing the 

WLC generated by Argon filled hollow core fiber. 

The 10 mm diameter Ti-Sapphire laser was 

focused into 190 µm waist diameter inside a 250 

µm inner diameter 175 cm long hollow fiber using 

a 150 cm focal length lens. The WLC spectral 

bandwidth increased by increasing the gas 

pressure inside the hollow fiber. The WLC then 

traveled through a compressor consisting of 8 

chirped mirrors to eliminate the chirp carried by 

pulses exiting the fiber. The shortest pulses were 

obtained at gas pressure of 0.6 bar when the WLC 

spectrum covered the range of 600-950 nm. 
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