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 این نتایج. نتایج حاصل از اندازهگیری پارامترهای مشخصه مختلف تکالیه گرافین بر زیرالیه کوارتز ارائه میشود،چکیده–در این مقاله
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Abstract-In this paper the results of analysis of a graphene layer over the quartz substrate is investigated based on terahertz
spectroscopy. The characteristic parameters are deduced by fitting the experimental data into the Drude model for graphene
conductivity.
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گرافین ،ساختاری تک الیه از اتمهای کربن که در آرایشی
شش ضلعی در کنار هم قرار گرفتهاند ،به عنوان نخستین
ماده کشف شده دوبعدی به شمار میآید .با توجه به
ویژگیهای جالب و قابل توجه مکانیکی ،شیمیایی ،گرمایی،
الکتریکی و نوری قابل تحقق توسط این ماده ،توجه بسیاری
از پژوهشگران به این ماده جلب شده است .تمرکز بسیار
باالی میدانهای در حال انتشار بر الیه گرافین ،امکان ایجاد
ادوات بسیار فشرده ،در ابعادی کمتر از طول موج و حد
پراش نور را فراهم نموده است ].[1-3
برای مطالعه رفتار گرافین در مسائل مختلف
الکترومغناطیس ،از مدل رسانایی آن استفاده میشود .این
مدل در فرکانسهای تراهرتز ،که طیف فرکانسی مورد نظر
در این مطالعه است ،به دو پارامتر انرژی شیمیایی و زمان
استراحت حاملها وابسته است ] .[4بنابراین برای مشخص
بودن رسانایی گرافین ،آگاهی از مقدار این پارامترها ضروری
است.
پارامتر رسانایی ،نشاندهنده میزان هدایت الکتریکی یک
ماده است .یکی از روشها برای مطالعه این ویژگی ،روش
بررسی چهار نقطهای است که از اتصاالت فلزی برای اندازه-
گیری رسانایی بهره میبرد ] .[5این روش ،عالوه بر امکان
تشکیل اتصال اهمی با ماده و بنابراین تغییر مقدار رسانایی،
در کاربردهایی مثل تکالیه گرافین باعث آسیب به ماده
شده و به عنوان یک راهکار غیرکاربردی در نظر گرفته می-
شود .در این مقاله ،به روش طیفسنجی تراهرتز ،به مطالعه
رفتار گرافین بر یک زیرالیه کوارتز و رسانایی الکتریکی آن
پرداخته و با استفاده از برازش منحنی طیفی آن ،دو پارامتر
پتانسیل شیمیایی و زمان استراحت حاملهای بار را
استنتاج مینماییم.
ساختار مقاله بهاین صورت است که :در بخش دوم مبانی
تحلیلی روش مطالعه ارائه میشود .در بخش سوم ،چیدمان
و نتایج آزمایش مطرح میشوند .در بخش چهارم نیز با بیان
نتیجهگیری ،مقاله خاتمه مییابد.
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که در آن  ћ ،eو  ،ωبه ترتیب بار الکترون ،ثابت پالنک
کاهش یافته ،و فرکانس زاویهای هستند τ .و  μcنیز به
ترتیب زمان استراحت حاملهای بار و پتانسیل شیمیایی
هستند که باید برای هر الیه گرافین محاسبه شوند .برای
محاسبه دو پارامتر  τو  μcدر این مقاله ،از مطالعه میدان
دور و روش طیفسنجی تراهرتز استفاده میکنیم .در ادامه
این بخش ،تئوری حاکم بر استنتاج پارامترهای زمان
استراحت و پتانسیل شیمیایی به کمک این روش و نیز
مبانی طیفسنجی تراهرتز معرفی میشوند.

 -2-1تحلیل ساختار تکالیه شامل گرافین
اندازهگیری ویژگیهای نوری مواد مانند عبور و بازتاب موج،
ابزاری برای مطالعه ویژگیهای الکترونیک آنها را فراهم
میآورد .محیطی را در نظر بگیرید که در حالت کلی دارای
تلفات است ،و بنابراین دارای ضریبهای گذردهی ( ،)  r
شکست ( ،)nو رسانایی (  ) مختلط است .با درنظر گرفتن
تابش یک موج صفحهای به محیطی سه الیه مانند شکل ،1
ضریب عبور مختلط موج به صورت زیر تعریف میشود ]:[7
()2
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که در آن  βثابت انتشار است .برای حالتی که الیه میانی،
مادهای دوبعدی با ضخامت بسیار ناچیز باشد ،رابطه ( )2به-
صورت زیر خواهد بود ]:[8
()3
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که در آن  ، nsubضریب شکست زیرالیه و  ،Z0امپدانس
فضای آزاد برابر با  377اهم است .با حل رابطه ) ،)3مقدار
رسانایی به عنوان تابعی از فرکانس بهدست خواهد آمد:
()4

1 T   nsub  1
TZ 0
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در این مطالعات از زیرالیه بلور کوارتز ( )SiO2استفاده شده
است که در فرکانسهای تراهرتز فاقد پاشندگی است.
بنابراین مقدار  nsubبرابر با  2/1است ].[9

 -2مبانی تحلیلی روش مطالعه
برای معرفی گرافین در فرکانسهای تراهرتز از مدل شبه
درود به صورت زیر برای معرف رسانایی آن استفاده میشود
]:[6
2
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هستند که وظیفه آنها تولید و آشکارسازی تراهرتز است.
مقسم پرتو ،خط تاخیر نوری ،تقویتکننده جریان ،تقویت-
کننده قفل ،دو عدسی ،و یک پردازنده برای ذخیرهسازی و
تحلیل نتایج ،دیگر اجزای تشکیل دهنده چیدمان آزمایش
بر میز اپتیکی بهکاربرده شده هستند.
شکل -1محیطی سهالیه برای استنتاج رابطه عبور موج ،ضمن تابش
موج صفحهای ].[7

 -2-2طیفسنجی تراهرتز
طیفسنجی تراهرتز ،روشی است که در آن ویژگیهای
دیالکتریک یک نمونه ،در یک آرایش عبور موج ،تعیین
میشود .برای استخراج اطالعات طیفی ،اندازهگیری دو
میزان عبور الزم است که برای زیرالیه عاری از گرافین (به
عنوان نرخ عبور مرجع) و بار دیگر زیرالیه شامل گرافین،
صورت میگیرد .شکل  ،2نمایی از چیدمان طیفسنجی
تراهرتز را نشان میدهد .یک لیزر فمتوثانیه ،قطار پالسی را
تحویل می دهد که توسط یک مقسم پرتو ،به دو بخش
تبدیل میشود .استفاده از این مقسم پرتو ،رابطه زمانی
مشخصی بین آشکارسازی پمپ و پالس تولید شده ایجاد
میکند .یکی از این پرتوها به سوی یک آنتن فوتوکانداکتیو
هدایت میشود که پالس لیزر را به یک پالس تراهرتز
تبدیل کرده و مانند یک امیتر عمل میکند .یک عدسی
موازیکننده پالس تراهرتز را هدایت و بر نمونه متمرکز
میکند .حاملهای بار در نمونه با موج تراهرتز اندرکنش
کرده و شکل آنرا تغییر میدهند .پالس تراهرتز عبوری ،از
میان عدسی دوم عبور کرده که آنرا بر گیرنده ،که آنتن
فوتوکانداکتیو دوم است ،متمرکز مینماید .پرتو لیزر دوم از
مقسم پرتو نیز ،از یک خط تاخیر نوری عبور میکند .فاصله
عبور این پرتو بهگونهای تنظیم شده و در نهایت این پرتو به
سوی گیرنده هدایت میشود .از این پرتو لیزر به همراهی با
آنتن فوتوکانداکتیو برای اندازهگیری پالس تراهرتز عبور
یافته استفاده میشود .همچنین یک تقویتکننده جریان
برای تقویت سیگنال دریافتی از آشکارساز ،و نیز یک
تقویتکننده قفل برای تمایز سیگنال دریافتی از نویز
زمینه ،بهکار گرفته میشوند ].[8

شکل -2ن مایی شماتیک از چیدمان یک طیفسنج تراهرتز ،که شرح
عملکرد آن در متن داده شده است ].[8

نمونه مورد بررسی ،تکالیه گرافین تولید شده به روش
الیهنشانی بخار شیمیایی ،بر ورقه مسی است که سپس بر
زیرالیه کوارتز منتقل شده است .برای اطمینان از اینکه
ساختار تنها شامل یک الیه گرافین است ،از روش طیف-
سنجی رامان استفاده میشود .در این روش ،پرتو لیزر به
نمونه تابیده میشود و سپس موج پراکنده شده جمعآوری
و شدت آن در طولموج تابش اندازهگیری میشود .شدت
امواج پراکنده شده نسبت به شدت نور تابیده شده،
اطالعاتی راجع به ساختار نمونه فراهم میآورد .طیف رامان
نمونه مورد بررسی در شکل  3نشان داده میشود که محور
افقی ،عدد موج نور تابیده را بر حسب 33.33 cm-1=1 ( cm-1
 ،)THzو محور عمودی شدت نور پراکنده شده را نشان
میدهد .دو اوج مشخص ،با نامهای " "Gو " "2Dدر شکل
مشاهده میشوند که از ویژگیهای یک تکالیه گرافین
خالص و بدون نقص است ].[10
در شکلهای  4و  ،5منحنی زمانی دامنه برای شکلموج
میدان الکتریکی عبوری و نیز شدت طیف متناظر آن ،به
ترتیب برگرفته از آزمایش به روش طیفسنجی تراهرتز و
اعمال تبدیل فوریه بر آن ،نشان داده میشود .در این دو
شکل ،منحنیهای قرمز رنگ برای ساختار زیرالیه تنها
بدون الیه گرافین و منحنیهای آبی برای ساختار شامل
الیه گرافین است .منحنیهای آبی رنگ نسبت به منحنی-
های قرمز رنگ شدت کمتری را نشان میدهند که ناشی از
تلفات الیه گرافین ،و یا به عبارتی بخش موهومی ضریب

 -3چیدمان آزمایش و نتایج آن
چیدمان آزمایش در شکل  2نشان داده میشود .تجهیزات
بهکاررفته ،عالوه بر یک لیزر فیبری ،دو آنتن فوتوکانداکتیو
3
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برازش منحنی تجربی یافته شده بر مدل درود در بازه
فرکانسی  0/2تا  1/5تراهرتز ،مقادیر  99میلیالکترون-ولت
و  0/15پیکوثانیه برای دو مشخصه یادشده بهدست آمد.

شکل -3طیف رامان ساختار مورد بررسی شامل تکالیه
گرافین.
شکل  ،6طیف رسانایی بههنجار شده نسبت به  G0=2e2/hرا
نشان میدهد .منحنی آبی رنگ ،نقاط داده اندازهگیری شده
رسانایی را به کمک رابطه ( )4و منحنی قرمز ،برازش این
دادهها را به روش حداقل مربعات با مدل درود از رابطه ()1
نشان میدهد .ضریب عبور موج (  )Tاز توان دوم نسبت دو
شدت طیف آبی و قرمز رنگ شکل  5محاسبه شده است.
مطابق این برازش ،پارامترهای پیدا شده برای زمان
استراحت و پتانسیل شیمیایی برابر با  0/15پیکوثانیه و 99
میلی الکترون ولت بهدست میآیند.

شکل -6طیف رسانایی بههنجار شده ساختار مورد بررسی ،به کمک
دادههای حاصل از طیفسنجی تراهرتز و رابطه (( )4آبی رنگ) و برازش
آنها با روش حداقل مربعات بر مدل درود از رابطه (( )1قرمز رنگ).
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شکل -4شدت میدان زمانی پالس تراهرتز عبور یافته از زیرالیه تنها
(قرمز رنگ) و زیرالیه شامل گرافین (آبی رنگ).

شکل -5طیف شد ت موج عبور یافته از زیرالیه تنها (قرمز رنگ) و
زیرالیه شامل گرافین (آبی رنگ).
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در این مقاله ،با بهکار بردن روش طیفسنجی تراهرتز برای
یک تک الیه گرافین بر زیرالیه کوارتز ،به مطالعه پارامتر
رسانایی آن برای استنتاج دو مشخصه مهم پتانسیل
شیمیایی و زمان استراحت حاملهای بار پرداخته شد .با
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 نتایج به. طراحی و شبیه سازی یک فیلتر ماخ زندری مبتنی بر موجبر گریتینگ زیر طول موج و موجبر معمولی ارائه شده است،چکیده –در این مقاله
دست آمده نشان می دهند که استفاده از موجبر گریتینگ زیر طول موج در یکی از بازوهای ماخ زندر موجب ایجاد اختالف ضریب شکست قابل توجه
 این کار نیاز به ایجاد اختالف طول بین بازوها.بین بازوها میشود که با تغییر این ضریب شکست میتوان اختالف فاز ایجاد شده بین بازوها را کنترل کرد
 پهنای، 0.3 dB  تلفات الحاقی،28 dB  فیلتر طراحی شده دارای نسبت تمایز.را از بین میبرد و باعث کاهش قابل توجه ابعاد و تلفات قطعه میشود
. میباشد12 nm  و محدودهی طیفی آزاد5 nm  برابر با3 –dB باند

. موجبر گریتينگ زیر طول موج، فيلتر نوری، فيلتر ماخ زندر-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.
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همچنين از لحاظ تئوری ،دستيابی به تلفات صفر برای
این موجبرها ميسر است اگرچه در عمل تلفات ناچيز 2.1
دسيبل بر سانتيمتر برای آنها مشاهده شده است[ .]5از
اینرو ،گریتينگ زیر طول موج می تواند به عنوان یک
محيط مهندسی شده برای انتقال نور با ضریب شکست
موثر معادل در ساختار فيلترهای نوری استفاده شده و
بدین ترتيب از خصوصيات مطلوب این موجبرها شامل
تلفات کم و همچنين کنترل پذیر بودن ضریب شکست،
در بهبود مشخصات فيلتر بهره برداری گردد .در این مقاله
یک فيلتر نوری با ساختار ماخ زندری که در یک بازوی آن
از گریتينگ زیر طول موج استفاده شده است ارائه می
شود که مشخصات بهتری نسبت به طراحی های پيشين
از خود نشان می دهد.

-1مقدمه

فيلترهای نوری یکی از اجزای کليدی برای محدوده ی
وسيعی از کاربردها در ارتباطات نوری هستند .از سوی
دیگر ،یکی از ساختارهایی که به دليل دارا بودن ویژگی-
های خاص در سالهای اخير توجه زیادی را به خود جلب
کرده است موجبر گریتينگ زیر طول موج است .[1]1این
موجبرها در واقع یک ساختار کریستال فوتونی یک بعدی
هستند که از نواحی ای با ضریب شکست باال در محيطی
با ضریب شکست پایينتر تشکيل شده اند به گونهای که
دوره تناوب ساختار ،بسيار کوچکتر از طول موج نور
منتشر شده است .در این حالت ،باند انرژی ممنوعه
تشکيل نمیشود که این خود موجب ممانعت از بازگشت
نور به سمت منبع می شود .بنابراین انتشار نور در محيط
مانند موجبر معمولی خواهد بود .موجبرهای بر مبنای
گریتينگ زیر طول موج بر خالف موجبر های کریستال
فوتونی که دارای شبکهای با نقص خطی می باشند ،نور را
طبق مکانيزم هدایت به وسيله ی ضریب شکست در
هسته منتشر می کنند و هيچگونه رفتار رزونانسی از خود
نشان نمیدهند] .[3]،[2به عبارتی  SWGموجبری است
که ضریب شکست موثر آن در جهت انتشار موج،
یکنواخت میباشد .به همين دليل ،موجی که در SWG
منتشر میشود را میتوان با موج بالخ مدل کرد به طوری
که هر کدام از مودهای بالخ دارای یک عدد موج به
خصوص می باشند .به عالوه میتوان با انتخاب چرخهی
کار 2گریتينگ ،ضریب شکست را اصالح کرده ،ویژگی
های انتشار(مربوط به مودهای بالخ) را کنترل نمود].[1
قابل تنظيم بودن پارامترهای گریتينگ زیر طول موج
بدون اینکه فرایند ساخت قطعه پيچيده شود سبب آسان
کردن کنترل پذیری ضریب شکست و منحنی پاشندگی
می شود .به بيان دیگر ،با تغيير عواملی نظير دوره تناوب و
چرخهی کارگریتينگ ،می توان به ضریب شکست معادلی
بين ضریب شکست سيليکون و سيليس دست یافت].[4

)Subwavelength grating (SWG

1

Duty cycle

2
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-2تئوری کار

در این مقاله ،هدف ،طراحی یک فيلتر نوری مبتنی بر
تداخلگر ماخ زندر است که به طور شانه ای چندین طول
موج را فيلتر میکند .رابطه ی اختالف فاز بين بازوهای
ماخ زندر با اختالف ضریب شکست بازوها و اختالف طول
آنها عبارتست از:
()1

2fnL
c

 

با قرار دادن موجبر گریتينگ زیر طول موج در یکی از
بازوهای ماخ زندر و موجبر نواری 3در دیگری میتوان
اختالف ضریب شکست قابل توجهی بين بازوهای تداخلگر
ایجاد کرد و به اختالف فاز  ℼرسيد .با تغيير چرخهی کار
و یا تناوب موجبر  SWGضریب شکست بازوی مربوطه
تغيير میکند و بدین طریق میتوان اختالف فاز بين
بازوها را کنترل کرد.
-3طراحی و شبیه سازی

شکل  1ساختار کلی فيلتر ماخ زندر را نمایش میدهد که

Strip waveguide
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شامل کاپلر نصف کنندهی توان 4در ورودی و خروجی
موجبر گریتينگ زیرطول موج در یک بازو و موجبر
معمولی در بازوی دیگر است .برای شبيه سازی از نرم افزار
 FDTDاستفاده شده است.

شکل ( :2الف)ساختار موجبر گریتينگ زیرطول موج( .ب) موجبر معمولی( ،ج) ساختار
taper

شکل  :1ساختار فيلتر ماخ زندر .شامل  3dB couplerدر ورودی و خروجی ،موجبر
گریتينگ معمولی و موجبر ، Lwg=Lswg=70 m ،strip

موجبر گریتينگ استفاده شده در این ساختار دارای پریود
(  ) برابر  200نانومتر ،ارتفاع( )hبرابر  220نانومتر،
عرض( )wبرابر  400نانومتر و چرخهی کار برابر با  %50و
به طول 70 Lswgميکرومتر میباشد .مطابق با شکل 2
به دليل عدم تطابق مودها در مرز موجبر معمولی و موجبر
 SWGیک ساختار باریک شونده5به طول ( )Ltaperبرابر
 25ميکرومتر تعبيه شده است که وظيفهی تبدیل مود و
انتقال کم تلف را به عهده دارد ].[6

شکل  : 3اختالف ضریب شکست بازوها در طول موج های مختلف

-4نتیجه گیری و بحث

شکل  3اختالف ضریب شکست دو بازوی ماخ زندر را به
ازای طول موجهای مختلف نشان میدهد .اندازهی بزرگ
اختالف ضریب شکست بين دو بازوی ماخ زندر نشان می-
دهد که میتوان بدون ایجاد اختالف طول بين بازوها
فيلتری شانهای 6با ابعاد کوچک و تلفات کم طراحی کرد
که به طور همزمان چندین طول موج را فيلتر کند.

شکل  4طيف انتقال فيلتر طراحی شده را نشان میدهد.
فيلتر مورد نظر دارای نسبت تمایز ،28 dB 7تلفات
الحاقی ،0.3 dB8پهنای باند  5 nm ،3 –dBو محدوده-
ی طيفی آزاد 9برابر با  12 nmمیباشد .در ادامه در
جدول  1مشخصات این فيلتر با تعدادی از کارهای مشابه
اخير مقایسه شده است.

3-dB coupler

4

)Extinction ratio (ER

7

Taper

5

Insertion loss

8

Comb filter

6

)Free Spectral Range (FSR
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تأثیر میدان الکتریکی فرکانس باال در برانگیختگی امواج فراصوت در یک پالسمای
کوانتومی نیمه رسانا
 احمد مهرآمیز،مونا حسین زاده فیروزی
 قزوین،)دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره

 به شیوه ای تحلیلی برانگیزش پارامتریک امواج فراصوت در یک پالسمای نیمهرسانای پیزوالکتریک و در،در این پژوهش

- چکیده

 تاثیرات میدان الکتریکی، ابتدا با در نظر گرفتن جنبههای کوانتومی محیط. بررسی میشود،حضور میدان الکتریکی نوسانی فرکانس باال
 نتایج نشان میدهند که میدان الکتریکی فرکانس باال (و نزدیک به فرکانس پالسمایی) با ایجاد جفت شدگی.نوسانی را تحقیق میکنیم
 عالوه بر این نشان داده میشود که جنبههای.غیرخطی میان امواج فراصوت و امواج الکترونی پالسما باعث رخداد ناپایداری میگردد
.کوانتومی میتواند ناپایداری را افزایش دهد
. پالسمای کوانتومی، امواج فراصوت، نیمه رسانای پیزوالکتریک-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.
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است که معادالت مدل گفته شده را میتوان از روی مدل-
های میکروسکوپی ویگنر-پواسون و شرودینگر-پواسون به-
دست آورد[ .]4اولین معادله مورد نیاز ،معادله مرتبه
صفرم حرکت الکترونها میباشد

-1مقدمه:
تحریک و تقویت پارامتریک امواج فراصوت در نیمه
رساناهای پیزوالکتریک به دالیل کاربردی از اهمیت ویژه-
ای برخوردار است .یافتهها گویای آن است که این نیمه-
رساناها بهدلیل خاصیت پیزوالکتریسیته ،توانایی تبدیل
انرژی مکانیکی به الکتریکی و برعکس را دارد[ .]1موج
فراصوت منتشر شده در جهتهای معین دریک نیمه
رسانای پیزوالکتریک(مانند  ،)CdSمیتواند توسط یک
میدان الکتریکی یکنواخت تقویت و یا تضعیف شود.
شارش یک جریان مستقیم درمحیط و در حضور یک موج
فراصوت منجر به تولید میدان الکتریکی نوسانی شده که
در نهایت با موج فراصوت برهم کنش میکندو هنگامیکه
سرعت رانش الکترونها از سرعت صوت فراتر میرود
تقویت رخ میدهد[ .]2حضور میدان الکتریکی نوسانی
فرکانس پایین (نزدیک به فرکانس موج فراصوت 0  
) ،سبب جفت شدگی میان مدهای مختلف موج فراصوت
میگردد .اگر از یک میدان الکتریکی نوسانی فرکانس باال
استفاده شود ( نزدیک به فرکانس امواج الکترونی
پالسما  ،) 0   pجفت شدگی میان موج فراصوت و

v0
e
  v0  E0 cos 0t
t
m

()1

این رابطه نشان میدهد که الکترونها تحت تاثیر میدان
الکتریکی  E0 cos 0tنوسان میکنند(  .با شرط
 ،) 0 (  p ) فرکانس برخورد الکترونها است.
سپس معادله دیگر بهصورت زیر است
E
x

() 2

K

2 u
2

x

c

2 u
2

t



که حرکت شبکه در کریستال پیزوالکتریک را توضیح می-
دهد u .جابهجایی شبکه  ،چگالی کریستال  c ،ثابت
االستیک و Kضریب پیزو الکتریک است .میدان الکتریکی
 Eنیز از رابطه پوآسون
.E  e   polarization

()3

بهدست میآید .عبارت دوم سمت راست در رابطه (،)3
سهم پیزوالکتریک در قطبش را نشان میدهد .در این
رابطه  ثابت دیالکتریک نیمهرسانا است .در صورتیکه
شرط  0   pبرقرار باشد     ،و اگر 0  

امواج الکترونی پالسما رخ میدهد[ .]3تاکنون بیشتر
پژوهشها در این باره ،در رژیم کالسیکی صورت گرفته
است .در این پژوهش امکان رخداد ناپایداری در موج
فراصوت عبوری از یک پالسمای کوانتومی نیمهرسانای
پیزوالکتریک ( )CdSبررسی میگردد .به این منظور
مجموعهای از معادالت یک شاره کوانتومی به کار گرفته
میشوند تا شرایط رخداد ناپایداری موج فراصوت عبوری
از یک پالسمای نیمهرسانای پیزوالکتریک بیان گردد .در
ادامه پس از معرفی معادالت پایه شامل تصحیحات
کوانتومی ،رابطه پاشندگی موج فراصوت در حضور میدان
الکتریکی فرکانس باال که توسط پالس لیزر  co2تولید
میشود ،محاسبه شده و امکان ناپایداری موج در هر دو
حوزه کالسیکی و کوانتومی بررسی میگردد .در بخش
پایانی نیز تحلیل عددی ارائه خواهد شد.

باشد     0را داریم.
حال روابط مدل ( QHDپیوستگی و تکانه) برای سیال
الکترونها به صورت زیر بیان میشود:
n1
 v0 .  .n1   n0 . .v1  0
t
 v1
e
 v0 . .v1   E  v1
t
m





()4



() 5



2
1
)( 2 n

(P 
)
mn0
4m

رابطه ( )5تاثیرات پراش کوانتومی و آمار کوانتومی را بر
سیستمهای پالسمایی نشان میدهد e .و  mبار و جرم
الکترون هستند no ،و  nچگالی الکترونهای تعادلی و
1

اختاللی و

/ 3n02

2

mVF n13

p

فشار فرمی با

 VF2  2k BTF / mسرعت فرمی میباشد k B .و  TFنیز
به ترتیب ثابت بولتزمن و دمای فرمی هستند .بدین
ترتیب معادله ( )5به صورت زیر بازنویسی میشود:

-2فرضیات و معادالت:
در این بخش یک نیمهرسانای آالییده در نظر گرفته می-
شود و با استفاده از معادالت حرکت برای شبکه و نیز
معادالت مدل هیدرودینامیک کوانتومی ) (QHDبرای
پالسما ،رابطه پاشندگی بهدست آورده میشود .گفتنی

()6

 v1
e
 v 0.v1   E  v1
t
m
n
)) VF2 (1  (k 2VF2 / 4 2p )( 2 2p / 4k B2 TF2
n0
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در این رابطه   2p  4 n0 e2 /  mاست .برای انتشار

()9

طولی موج در یک کریستال متقارن ،مناسب است که
تقریب یک بعدی با ثابت های پیزوالکتریک و االستیک
اسکالر را در نظر بگیریم .از این رو فرض شده است که
بردار الکتریکی در جهت محور تقارن قرار دارد.

ns

o 

4 k 2 K 2

c



o 

u ( 2  k 2



keE0 / m02

اگر  o  ,و 1
(طول گردش
الکترونها در میدان خارجی در مقایسه با طول موج
آکوستیک کوچک است) معادالت ( )3تا ( )5را میتوان به
صورت زیر نوشت:

-3محاسبات و بحث:

e
(E0 cos 0t )10
m

ناپایداری امواج فراصوت ناشی از جفتشدگی با امواج
الکترونی پالسما است که میتواند توسط میدان الکتریکی
ایجاد شود .اختالل موج فراصوت در شبکه ،افت و خیز
چگالی الکترونها را در همان فرکانس افزایش میدهد.
این مساله باعث جفت شدن غیرخطی با میدان خارجی
میشود و از سوی دیگر سبب تحریک الکترونهای محیط
در فرکانسهای تفاضلی و جمعی خواهد بود که قابل
تنظیم و نزدیک به فرکانس پالسمایی   pاست .افت و

n f

2
 D
n f  ikns



t

2n f
2

t

()11
k 2 en0 4 K
e
u  ikn f E0 cos 0t
m
0
m
2 2
p
)
2
2 2
4 p 4k BTF

k 2VF2

که

2
(D
 i )ns 

 D2   2p  k 2VF2 (1 فرکانس

پراکندگی امواج الکترونی پالسما است که عبارت تصحیح
کوانتومی در آن مستتر است n f .دارای مؤلفههایی در

خیز چگالی الکترونها در فرکانس   pو نیز جفت

   0است .از آن جاییکه  ، keE0 / m02 1جمله-
های مرتبه باالتر    n0که  n  1است ،قابل صرف-
نظر کردن هستند ،همچنین جمالت مرتبه باالتر بر
خالف    0غیر رزونانسی هستند)  0   p ( .

شدگی غیرخطی می تواند سبب نوسان مجدد چگالی
الکترونهای شبکه اختالل در فرکانس فراصوت شود.
بنابراین تحت شرایط گفته شده امواج الکترونی پالسما و
امواج فراصوت باعث ناپایداری یکدیگر در حضور میدان
الکتریکی خارجی میشوند .به دلیل عدم وابستگی میدان
الکتریکی خارجی به محیط ،الزم است برای جفت شدگی
غیر خطی  ،امواج فراصوت و امواج الکترونی پالسما بردار
موج با اندازه یکسان | |kداشته باشند .فرض این است که
 kl 1و   p بنابراین  k D 1که  Dطول دبای

معادله ( )10می تواند برای دو مقدار  n fحل شود تا با
قرار گرفتن در رابطه ( )11دومین معادله بین  n fو u

بدست آید (.اولین ،رابطه ( )9است) با حذف دو متغیر،
معادله پاشندگی اصالح شده برای انتشار امواج فراصوت با
عبارت تصحیح کوانتومی به دست می آید.
ابتدا فرض میکنیم  E0  0و رابطه پاشندگی را در
حالتی که میدان الکتریکی خارجی وجود ندارد ،بهدست
میآوریم

است .برای این مقدار از  ،kمیرایی بسیار ضعیفی را برای
امواج الکترونی پالسما خواهیم داشت.
فرض براین است که فرکانس تحریک   0از فرکانس موج
فراصوت بسیار بیشتر باشد .بنابراین شبکه به اختالالت با
فرکانس نزدیک به   0پاسخی نخواهد داد .بنابراین چگالی
و سرعت الکترونها را اینگونه مینویسیم
n  ns  n f
()7
() 8

4 eK

)
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()12

)

سپس با فرض

P 2
D 2  i

k 2 K 2 (1 

4



0

v  vs  v f

 i
k 2 K 2  A D 2 1 
B
2
0
  D
1

0

 nsمربوط به اختالالتی است که نزدیک به فرکانس امواج
فراصوت نوسان میکنند n f .نیز شامل اختالالتی با



E0  0

4

()13

c

2  k 2



c



2  k2

D
D


     1/ 2i      1/ 2i  



که در آن

فرکانس باالتر ،یعنی امواج پالسمایی است .با فرض
وابستگی اختالالت به صورت )  exp(ikx  itبا فرکانس
پایین و کمک گرفتن از روابط ( )2و ( )3رابطه میان
جابهجایی شبکه  uو  nsرا به دست میآوریم.

2 2 2

e k E 0
,   o  D
8m2D 4

,B 

2

p

4

D

2

4 k 2

o 

A

می باشد .رابطه ( )12یک موج فراصوت میرا را نشان
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میدهد که میرایی آن ناشی از جفت شدگی با الکترونها
است .این رابطه حالت خاصی است که در پژوهشهای

برآورد عددی نشان میدهد که این شرط نیز برقرار می-
باشد.
برای فهم بهترنتایج به صورت عددی ،میتوان پارامترهای
متداول نیمه رسانای  CdSبه شرح زیر را بکار برد

محدود باشد در آنصورت برطبق رابطه ( )13میتوان
نشان داد که موج فراصوت با شرط زیر ناپایدار میشود

  4.826 103 kgm3 , m  0.19 m0

پیشین [ ]2بدست آمده است .اگر مقدار

e 2 k 2 E 20
8m2D 4

B

k  104 cm1 , no  1022  1024 m3
2
  1012 , K  0.054cm

1
2
[2 BD
/ ( 2   2 ) 2 ]  1
4

()14

m0
است.
آزاد
الکترون
جرم
که
استفاده از مقادیر عددی فوق نشان میدهد که فرکانس
پالسمایی قابل مقایسه با فرکانس لیزر  co2با طول موج
 10.6 است.

نکته قابل توجه آن است که شرط ناپایداری به فرکانس
موج فراصوت  بستگی ندارد زیرا قبال شرط   در
نظر گرفته شده بود .کمینه میدان الکتریکی آستانه با
بهینه سازی عبارت سمت چپ و نیز با توجه به  بدست

-4نتیجه گیری:

1
2

آمده است .براین اساس    خواهد بود .در نتیجه

در بخش های قبل نشان داده شد که حضور میدان
الکتریکی نوسانی فرکانس باال با شرط  o   pسبب

شرط ناپایداری شکل زیر را به خود میگیرد:
1
2

(15آ) )  (o  D  یا  0  Dیعنی

 0

جفتشدگی امواج فراصوت و امواج الکترونی پالسمایی در
نیمه رساناهای پیزو الکتریک میشود .همچنین ارضای
شرط ( )15موجب ناپایداری در امواج فراصوت میگردد.
بررسیهای تحلیلی بر اساس معادالت هیدرودینامیک
کوانتومی برای یک نیمه رسانای تبهگن صورت گرفت.
مشخص شد میدان الکتریکی فرکانس باال که میتواند
توسط لیزر  co2ایجاد شود ،باعث برانگیزش موج فراصوت
می گردد .شرط ناپایداری موج فراصوت در معادله ( )15به
دست آمد و در آن جمله تصحیح کوانتومی در  Dظاهر
شد .مشاهده میشود که این شرط در هر دو حوزه
کوانتومی و کالسیکی برقرار است ،اما بر اساس رابطه
( )14وجود جمله کوانتومی ،میزان ناپایداری را افزایش
میدهد.

و
1
3 2
)

(keE0 / mD 2 )  (2 3 / D

(15ب)
همچنین میتوان نشان داد که تغییر متناسب در قسمت
حقیقی فرکانس یا در واقع همان فاز سرعت در موج
فراصوت نسبتا کوچک است.
در ادامه معیارهای کوانتومی بودن محیط ارزیابی میشود.
بدین منظور دو معیار متفاوت را بیان میکنیم[ .]5بر
این اساس ،اگر میانگن فاصله بین ذرات یا شعاع ویگنر
1

)  (a  (3 / 4 no ) 3با طول موج دوبروی قابل مقایسه یا
کوچکتر باشد )  ، (B  / mvTدر آن صورت این محیط
همانند یک پالسمای کوانتومی رفتار میکند .محیط
مورد فرض ما نیمهرسانای  CdSدر دمای  77کلوین با
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 درعملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی ددون انتقال ده ده حفرهPbI2 تاثیر روشهای مختلف س تز
2 و1

 علی ثانی،2و1 نعیمه ترابی، ،2و1 فرزانه ولی پور،2و1 عباس بهجت،2و1ابراهیم یزدی
 دانشگاه یزد، گروه پژوهشی فوتونیک مرکز تحقیقات مهندسی1
 دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک، گروه اتمی و مولوکولی2

 معدنی از جمله ادوات نوری نانوسااختاری هتات د اه داه دلیا-چکیده –سلولهای خورشیدی ساخته شده از مواد پروسکایتی آلی
 طول پخش حام های دار زیااد و فرآی اد سااخت،ویژگیهای خاص الکترواپتیکی ماده پروسکایت از قبی گاف انرژی م اسب و متتقیم
 میداشد ه از تر یب محلولهایCH3NH3PbI3  معروفترین نوع این مواد آلی –معدنی. اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است،آسان
 دا استفاده از روش گلدرین و دا دو فرآی د مختلف پخت؛ س تز شد و داPbI2  در این پژوهش پودر. ساخته میشودCH3NH3I وPbI2 حاوی
 نتایج نشان میدهد ه در نمونه هایی ه ه گام. مقایته گردید-ده ع وان پودر مرجع-  خریداری شده از شر ت شریف سوالرpbI2 پودر
 ضریب پرشدگی و دازدهی دهتاری، از شوک حرارتی استفاده شده است؛ از مشخصات فوتوولتائیکی نظیر جریان مدار وتاهPbI2 دازپخت
. الزم ده توضیح است دادههای فوق از سلولهای خورشیدی ددون انتقال ده ده حفره ددست آمده و گزارش گردیده است.درخوردار است
.یدید

 سنتز سرب،  سلول خورشیدی پروسکاتی، الیه جاذب نور-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
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 -1مقدمه
اخیرا سلولهای خورشیدی پروسکایتی توجه زیادی را در میان
پژوهشگران به خود معطوف نموده است .این نوو سولولهوای
خورشیدی که از سال  2009معرفی شدهاند[ .]1در طی سوال-
های اخیر ،بیشترین سهم تحقیقات در حوزهی انرژیهای پوا
و سلولهای خورشیدی را در دنیا به خوود اختاوا دادهانود.
سلولهای خورشیدی پروسکایتی از چند الیه رسانا و نیمرسوانا
که بر روی هم با ترتیب خا و منظمی قرار گرفتهاند تشوکیل
میشوند.

شکل :1ساختار الیه ای سلول خورشیدی پروسکایتی پلنر.
دراین ساختار الیه  TiO2انتقال دهنده الکترون و الیه Spiro-
 OMeTADانتقال دهنده حفره میباشد.

در بین الیههای مختلف کوه بوه روه هوای گونواگون بور روی
سطح مورد نظر الیه نشانی میشود؛ الیه پروسکایت از اهمیوت
ویووژه ای برخوووردار اسووت؛ زیوورا پروسووکایت ،قلووب یووک سوولول
خورشیدی پروسکایتی محسوب میشود و وظیفه جوبب نوور و
همچنین تولید الکترون-حفره را بر عهده دارد.
همانطورکه در شکل  1نمایان است الیهی پروسکایت توسط دو
سطح انتقال دهندهی الکترون ) (ETMو انتقال دهنوده حفوره
) (HTMمحاور شده است .علت استفاده از این الیهها کاهش
بازترکیب و در پی آن افزایش کارایی سلول بیان شده است.

شکل :2ساختار سلول خورشیدی پروسکایتی نانو متخلخل
بدون انتقال دهنده حفره
فرمول عمومی پروسکایت به صورت  ABX3میباشد که فرمول
شیمیایی شناخته شده ترین ماده پروسکایت مورد اسوتفاده در
سلولهای خورشیدی نانو ساختاری نسل سوم CH3NH3PbI3
میباشد .برای تهیهی ایون سواختار شویمیایی الزم اسوت از دو
پیش ماده متیل آمونیم یدید ) (MAIبا سواختار  CH3NH3Iو
سرب یدید با ساختار  PbI2استفاده شود .در این پژوهش از سه
نو  PbI2استفاده شده و نتیجه گرفته شد که در روه گلدرین
همراه با شو حرارتی نتایج بهتری حاصل میشود.

در این پژوهش از الیه انتقوال دهنودهی حفوره اسوتفاده نشوده
است.
عمده ساختارهایی که برای سلولهای خورشیدی معرفی شده-
اند و توانستهاند نظر پژوهشگران را به خوود جلوب کننود بوا دو
عنوان ساختار پلنر و مزوپروس شناخته میشوند.که در جودول
 1و همچنین شکلهای  1و 2سواختار آنهوا توحویح داده شوده
است[.]2

 -2روش انجام آزمایش

جدول :1ساختار سلول های خورشیدی پروسکایتی
FTO/ETM/Pross/Provskite/HTM/Au

مزوپروس

در این پژوهش برای الیه نشانی پروسکایت ،از روه الیه نشانی
دو مرحلهای استفاده شد که در ادامه توحیح داده میشود.

FTO/ETM/Provskite/HTM/Au

پلنر

-1-2مواد مورد نیاز
شیشوهی رسوانای (، Fluorine-doped Tin Oxid )FTO
هیدروکلریک اسید ،پودر روی ،اتوانول ،ایزوپروپوانول ،تیتوانیوم
ایزوپروکسید ،خمیر نانوساختار تیتانیوم دی اکسید ،دی متیول
فرم آمید ،پودر سرب یدید ،پودر متیل آمونیوم یدید.

ساختاری که در این پوژوهش موورد اسوتفاده قورار گرفتوه؛ در
شکل 2نشان داده شده است .در این ساختار نانو ذرات  TiO2با
ابعاد  20نانومتر وظیفهی افوزایش سوطح مقطوا جواذب نوور و
همچنین تسوهیل در عبوور الکتورونهوای تولیود شوده توسوط
پروسکایت را بر عهده دارند.

-2-2روش ساخت
برای ساخت سولول خورشویدی پروسوکایتی ابتودا قسومتی از
شیشهی  FTOتوسط پودر روی و محلول هیدروکلریک اسید 2
موالر الیه برداری شد سپس نمونهی الگو دهی شده به ترتیوب
با آب و صابون ،آب دیونیزه ،استون ،اتوانول و ایزوپروپوانول بوه
14
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مدت  15دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار گرفت .بعد از اتموام
مراحل شستشو بوه مودت  20دقیقوه در دموای  120درجوهی
سانتیگراد قرار داده شد تا کامال خشک شود .در این پوژوهش
از مادهی  bl-Tio2به عنوان الیهی انتقوال دهنودهی الکتورون
استفاده شده است که به روه الیه نشانی چرخشی بوا سورعت
 4000دور به مدت  60ثانیه الیه نشانی و سوپس تحوت دموای
 500درجه سانتیگراد قرار گرفوت .سوپس از خمیور نوانوذرات
 Tio2با ابعاد  20نانومتر به عنوان الیهی متخلخل استفاده شده
است.
برای تشکیل پروسکایت از روه دو مرحلوه ای اسوتفاده شوده
است به این صورت که ابتدا سه نمونوه  PbI2تهیوه شوده را در
حووالل دی متیوول فوورم آمیوود) (DMFحوول کوورده و بووه روه
چرخشی الیهنشانی میکنیم .سپس نمونهها به مدت  15دقیقه
در دمای  70درجهی سانتیگراد پخت داده شده و در مرحلهی
دوم در محلول متیل آمونیوم یدید ( )MAIکوه از قبول آمواده
شدهاست  ،فرایند غوطهوری انجام داده شد .در این مرحله الزم
است سلولها به مدت  15دقیقه در دمای  70درجهی سوانتی-
گراد به منظور تشکیل الیهی نهایی پروسکایت پخت داده شوود
و در انتها الیهنشانی طال به روه کندوپاه انجام شده است .به
منظور تهیهی محلول 460 ، PbI2میلیگرم پودر  PbI2در یوک
سیسوی ) (DMFبوه مودت  2توا  4سواعت بوسویلهی هموزن
مغناطیسی تحت دموای  70درجوه سوانتیگوراد هموزده شود.
همچنین برای تهیهی محلول  8 ، MAIمیلیگرم پوودر MAI
در  1سیسی ایزوپروپانول حل شدهاست.
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تفاوت که در دمای  100درجه سانتیگراد پودر را از آون خارج
میکنیم تا یک شو حرارتی به آن وارد شود.

 -3دحث و نتادج
برای هر نمونه پودر  S3 ,S2, S1شش سلول ساخته شود کوه
بطور میانگین بازدهی آنها باورت زیر بوده است.
eff S3 > eff S1 > eff S2
همانطور که از جدول  2مشخص است جریان حاصول از نمونوه
 S3بیش از دو نمونه دیگر است زیرا در این نمونه حامول هوای
بار تولید شده بهتر توانستهاند در مدار خوارجی قورار گیرنود .از
عمده دالیلی که میتوان برای ایون پدیوده بیوان کورد تشوکیل
پروسکایت و بلور های کاملتر میباشد
جدول :2مشخاات فوتوولتاییکی سلولهای ساخته شده
نمودار ولتاژ  -جریان نشان داده شده در زیور بوه وحوو نتوایج
eff
3.82
2.846
4.736
جدول فوق را

Jsc

FF
)(mA/cm2
8.90
0.58
7.03
0.553
11.30
0.573
نشان میدهد.

Isc

sample Voc

0.448
0.354
0.569

S1
S2
S3

)(mA

0.722
0.745
0.731

-3-2روش س تز PbI2
نمونهی ( )S1از شرکت شریف سوالر به عنوان پودر مرجا تهیه
شده است.
نمونه ( )S2و ) (S3به روه گلدرین و به صورت زیر سنتز شد.
ابتدا یک گرم نیترات سرب در 100سی سی آب دیوونیزه حول
کرده و به مودت  2سواعت در دموای  100درجوه سوانتیگوراد
بوسیلهی همزن مغناطیسی ،همزده شود .همچنوین یوک گورم
پتاسیم یدید در  100سی سی آب دیونیزه حل و بوه مودت دو
ساعت تحت دموای  100درجوه هموزده شود .در ایون مرحلوه
محلول نیترات سرب را باورت قطره قطره به محلوول پتاسویم
یدید احافه کرده و اجازه میدهیم تا واکنش شیمیایی باوورت
کامل رخ داده و رسوب زرد رنگ  PbI2حاصول شوود .رسووبات
 PbI2پس از جداسازی از محلول به مدت  1ساعت تحوت دموای
 100درجه سانتیگراد در آون پخت داده میشود .بورای پخوت
الزم است افزایش دمای آون باورت تدریجی انجام شود .بعد از
پایین آمدن دمای آون پودر  PbI2از آون خارج شد.

نمودار  :1نمودار ولتاژ -جریان ( )I-Vبرای سه نمونه PbI2

مختلف .
نمودارهای فوق مؤید آن است که اتالف حاملهای بار نمونوهی
 S2بیش از دیگر نمونهها میباشد که با بررسوی نتوایج SEM
وجود نا کاملی در این سلولها را به وحو نشان میدهد.
از آنجایی که در پروسکایتهای آلی -معدنی هیبریدی در روه
دو مرحله ای کاتیون فلزی زیر بنای رشد بلور پروسوکایت موی-
باشد بنابراین در نمونه سونتز شوده نوانو ذرات  PbI2بوه روه
گلدرین همراه با شوو حرارتوی سواختار بلووری مونظم توری

به منظور سنتز نمونهی ) (S3مراحل قبل را تکرار کرده با ایون
15
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تشکیل شده است که در تااویر  SEMهم مویتووان آن را بوه
وحو دید .
(الف)
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(ب)

(ج)
شکل  :3الف مربوط به نمونه  ، S1ب مربوط به نمونه  S2و ج
مربوط به نمونه  S3میباشد.
تااویر  SEMگرفته شده از سطح پروسکایت نشان میدهد کوه
در نمونه  S3است بلورهای و بهتر با چینش منظمتری تشوکیل
شده استو به همین علت شاهد مشخاات فتوولتواییکی بهتوری
در نمونهی  S3میباشیم .در نمونه  S1بلورهوای تشوکیل شوده
بزرگتر میباشد ولی نظم کمتری دارد وهمچنین ناکاملیهوایی
هم در آن مشاهده میشود .با وجوداینکه شکل بلورهای تشکیل
شده در نمونه  S1و  S3شبیه به هم میباشند اما ایون تفواوت
بازدهی مربوط به این امر میباشود کوه در نمونوه  S1منافوب و
ناکاملیهای زیادی وجود دارد به همین علوت حامول هوای بوار
تولید شده دچار اتالف میشوند و به راحتی نمیتواننود از بلوور
خارج شده و در مدار خارجی قرار گیرند.

سپاسگزاری
از شرکت ادوات نوری سواختاری ایسواتیس کوه موا را در تموام
مراحل سنتز و انجام ایون پوژوهش یواری نموود و همچنوین از
اعضای گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه یوزد تشوکر و قودردانی
میشود.
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میکروسکوپ تابش طرحدار بر پایه یک مدوالتور فضایی نوری جهت
افزایش توانتفکیک میکروسکوپی
 حميد لطيفی، امير حسين برادران قاسمی،محمد قندی منفرد
 ایران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی،دانشکده فيزیک
 برپایی یک سامانه میکروسکوپ تابش.( پرداخته میشودSIM) چکیده – در این مقاله به برپایی یک میکروسکوپ بر پایه تابش طرحدار
 در چیدمان اپتیکی مورد نظر از یک مدوالتور فضایی نوری.طرحدار شامل طراحی چیدمان اپتیکی و الگوریتم بازیابی تصویر میباشد
 طرح توری پراش در سه زاویه و9  تابش استفاده شده جهت میکروسکوپی تعداد.) بازتابی جهت تولید تابش طرحدار استفاده شدSLM(
 همچنین کد رایانه ای برپایه اپتیک فوریه برای بازیابی تصاویر.سه فاز مختلف هستند که توسط مدوالتور فضایی نوری تولید می شوند
 تصویر برداری از جزئیات نمونه مورد نظر بدلیل افزایش توان، با توجه به نتایج بدست آمده.حاصل از تابش طرحدار روی نمونه نوش ته شد
.تفکیک میکروسکوپ امکانپذیر شد
 مدوالتور فضایی نور، ميکروسکوپی ابرتفکيک، ميکروسکوپی تابش طرحدار-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
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تطبيقی ميسر میگردد .در این مقاله به چيدمان اپتيکی
یک ميکروسکوپ بر پایه تابش طرحدار توسط یک مدوالتور
فضایی نوری پرداخته میشود و نشان داده میدهيم که
بازیابی جزئيات ریز موجود در یک نمونه واقعی توسط این
روش ميکروسکوپی امکان پذیر است.

 -1مقدمه
چالش بزرگ در ميکروسکوپی نوری وجود حد پراش اپتيکی
درافزایش توان تفکيک پذیری فضایی است .درحالی که با
اختراع ميکروسکوپی فلوئورسانس امکان افزایش تباین
تصویر ميسر شد ولی همچنان حد پراش اپتيکی محدودیتی
عمده در گذر از ميکروسکوپی به نانوسکوپی میباشد .به
موجب این محدودیت که اولين بار توسط ارنست آبه در
سال  1873مطرح شد ،امکان تمایز ميان دو منبع نوری
نقطهای که فاصله آنها کمتر از مقدار   2 NAباشد ،وجود
ندارد .بطوریکه  طول موج نور گسيل شده از منبع نقطه-
ای و  NAگشودگی عددی شيئی سيستم تصویربرداری
میباشد .با این حال در سالهای اخير روشهای گوناگونی
برای عبور از این محدودیت اپتيکی پایهریزی شده است.

 -2تئوری آزمایش
تصویر هر شيئ همگشت بين تابع پخششدگی نقطه
) P(r ) ،(PSFو توزیع شدت گسيلی )  E (rاز آن شيئ
است.
()1
) C (r )  ( E  P) (r

اهميت ميکروسکوپی فراتر از حد پراش در مشاهده
سامانههای زیستی دو چندان میشود .بطوریکه بعنوان یک
شيوه غير مخرب قابليت استفاده جهت مطالعه نحوه
عملکرد سلول های موجود زنده به کار میرود .یکی از
روشهایی که در این راستا برای کاربردهای زیستی توسعه
یافتهاند ،تکنيک تابش طرحدار ()SIMاست ] .[1این روش،
چيدمان اپتيکی نسبتا ساده وارزان قيمت دارد که توانایی
تصویربرداری تا دو برابر حد پراش را ميسر میسازد.
همچنين در صورت تحریک خواص غير خطی نشان داده
شده است که امکان تصویر برداری تا چند برابر حد پراش
با استفاده از این تکنيک ميسر می باشد .در این تکنيک،
طرحهای ماره حاصل از تابش فرودی با پروفایل طرحدار و
تابش گسيل شده از نمونه ،در رایانه ثبت میشوند .سپس
در فضای فوریه اطالعات موجود در مراتب باالتر پراش در
مکانهای اصلی خود بازیابی میشوند .با بازگشت به فضای
واقعی ،تفکيکپذیری تصویر فراتر از حد پراش امکان پذیر
میگردد] .[2یکی از روشهای ایجاد تابش طرحدار ،ایجاد
توری پراش در مسير محور اپتيکی ميکروسکوپ با استفاده
از مدوالتور فضایی نوری ( )SLMمیباشد .یک مدوالتور
فضایی نوری معموال از فنآوری بلورهای مایع روی
سيليکون استفاده میکند .با اعمال اختالف پتانسيل
الکتریکی روی پيکسلهای فضایی موجود در صفحه ،SLM
اختالف راه نوری ایجاد میشود و فاز نقاط مختلف از جبهه
موج نور فرودی روی آن تغيير میکند .لذا امکان توليد
تابش طرحدار با هندسه اختياری برای طراحی اپتيک

که در آن C (r ) ،توزیع شدتی فوتونها روی شناساگر
( ،)CCDو  عملگر همگشت می باشند .در ميکروسکوپی
فلوئورسانس ،توزیع شدتی گسيلی برابر با ضرب داخلی
توزیع شدت تابش فرودی )  ، S (rدر توزیع شدت
فلوئورسانس نمونه )  O(rاست،
()2

) E (r )  S (r )  O(r

حال اگر منبع تابشی به جای تابش یکنواخت ،الگوی تابشی
سينوسی داشته باشد آنگاه
()3

 

 m

S , (r )  S 0 1  cos(2 F  r   )
 2



بطوریکه )  r  ( x, yبردار موقعيت S 0 ،شدت بيشينه

تابش F  ( F cos , F sin  ) ،بردار فرکانس تابش
سينوسی در فضای معکوس  ،فاز الگوی تابش و  mضریب
تلفيق (مدوالسيون) میباشند.

شکل  :1مثالی از نقش الگوی ماره در  .SIMشيئ با فرکانس فضایی
باال پس از برهمنهی با تابش طرحدار و عبور از  PSFسيستم اپتيکی
تصویر ماره حاصل را بوجود میآورد .فرکانس فضایی تصویر کوچکتر
شده و درون محدوده حد پراش قرار میگيرد].[3
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بر اساس معادالت باال و از طریق طرح ماره میتوان اطالعات
اشياء ریز را با استفاده از تابش طرحدار از درون تصویر
برهمنهی شده استخراج کرد .بنابراین توزیع شدت گسيلی
مشاهده شده در سيستم اپتيکی (تصویر) در فضای وارون
بصورت
()4

دیافراگم ،بطور موازی و با شدت یکنواخت پس از عبور از
قطبشگر وارد مقسم باریکه قطبشی شده تا فقط قطبش
افقی وارد  (LETO, Holoeye) SLMشود .نور منعکس
شده از سطح  SLMبه صفحه فوریه عدسی محدب f=50cm
میرسد .با انتخاب مرتبه  +1و  -1پراش و حذف مرتبه
صفرم ،پرتو به عدسی محدب  f=50cmرسيده تا توسط یک
مقسم باریکه در شاخه ميکروسکوپ سيستم ،تصویر طرح-
های سينوسی به وضوح مشاهده شوند .شاخه عمودی در
سمت چپ شکل( )2ميکروسکوپ سيستم را نمایش
میدهد که شامل یک شيئی ( ،)100x ،NA=1یک CCD
تک رنگ با رزولوشن  720 480و با اندازه پيکسل 8µm
به همراه عدسی دوربين با ميدان دید کم و همچنين یک
 LEDبا توان  12mWبه عنوان نور پس زمينه ميکروسکوپ،
میباشد .به دليل اینکه که پراش مرتبه صفر با نقاط مرده
ميان پيکسل های  SLMتداخل میکند و همچنين مرتبه
صفرم پراش و تداخل حاصل از مراتب باالتر پراش در یک
مکان تشکيل می شوند ،بازده  SLMکاهش مییابد] .[6در
این مقاله برای حذف پراش مرتبه صفر از فيلتر باال گذر
بصورت ماسکی که فقط مراتب اول پراش را در سه زاویه 0
 60،و  120درجه عبور می دهد و بقيه مراتب را مسدود
می کند ،استفاده میشود.







 ~ 
~
~
~ 
) C , (k )  S , (k )  O(k )  P (k )  N (k



خواهد بود که در آن )  N (rنویز گاوسين سفيد میباشد.
بعد از انجام محاسبات ،رابطه نهایی برای تصویر حاصل از
تابش طرحدار از معادله ( )5بدست میآید]،[4

()5


~
S ~  m ~  
C , (k )  0  O (k )  O (k  F ) ei
2 
2



~ m
~ 

~  O (k  F ) ei  
) p (k )  N (k
2


شکل  :2مفهوم  .SIMدایره مرکزی فضای فرکانسی قابل مشاهده در
محدوده حد پراش می باشد .دوایر زرد رنگ فضای فرکانسی بازیابی
شده ،طبق رابطه ( )5فراتر از حد پراش میباشند].[5
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~

معادله ( )5نشان میدهد که )  C , (kترکيبی خطی از

~ 
مجموعه فرکانسی درون سه ناحيه دایروی از نمونه ) O (k

میباشد که مرکز آنها در فضای وارون در مبدا  F ،و


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

برابر فرکانس قطع حد پراش باشد (دایره صورتی) ،مجموع
شعاع دایره حد پراش و شعاع دایره انتقال یافته از مبدا ،دو
برابر شعاع فرکانس قطع پراش میشود .از طرفی تفکيک
پذیری با فرکانس فضایی رابطه مستقيم دارد .پس با در نظر
گرفتن نقاط خالی بين دوایر زردرنگ و دایره نقطهچين ،حد
تفکيکپذیری تقریبا دوبرابر شده است.

شکل  :3چيدمان تجربی ميکروسکوپی تابش طرحدار بر پایه .SLM

 -4نتایج
نمونه مورد مطالعه ،برشی از جسم سلولی نورونهای مغز
یک موش صحرایی هستند که روی الم ميکروسکوپ مهيا
شدند .جهت بازیابی تصویر حاصل از سيستم ميکروسکوپی
ذکر شده در بخش قبل ،کد رایانه ای در نرم افزار متلب با
توجه به رابطه ( )5نوشته شد .لذا با انتخاب  3زاویه 60 ،0
و  120درجه برای طرحهای سينوسی و انتخاب  3فاز ، 0
 120و  240درجه برای هر یک از این زوایا ،در مجموع 9
تصویر ثبت و الگوریتم بازیابی تصویر روی آنها اعمال شد.

 -3چیدمان آزمایش
شکل ( )2چيدمان مورد استفاده در این مقاله را نشان می-
دهد .نور ليزر دیود  532nmپس از عبور از عدسی محدب
 ،f=5cmروزنه  ،25µmعدسی محدب  f=12.5cmو یک
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شکل ( )4یکی از این تصاویر و تبدیل فوریه آن در فضای
فرکانس را نمایش میدهد.

شکل  :6پروفایل شدتی در راستای خط سبز در محدوده مستطيل
بزرگ شده از شکل ( .)5نقطهچين قرمز و خط آبی بترتيب مربوط به
تصویر حاصل از ميکروسکوپ معمولی و ميکروسکوپ  SIMمیباشند.

شکل ( :4ر است) تصویر برهم نهی نمونه با نور طرح دار سينوسی با
زاویه و فاز  0درجه( .چپ) تصویر تبدیل فوریه تصویر سمت راست.
نقاط پر رنگ سمت چپ و راست ناحيه مرکزی ،مراکز ناحيه های
دایروی ،در فضای فرکانسی هستند.

 -5نتیجه گیری
در این مقاله به بررسی ميکروسکوپی  SIMپرداختيم .با نور
طرحدار و تکنيک ماره ،آن دسته از اطالعات فاز نمونه که
خارج از ناحيه طيف فرکانسی قطع سيستم اپتيکی است،
میتوانند بازیابی شوند .نتایج نشان میدهند به تفکيک
پذیری بهتری از حد پراش رسيدهایم.

 -6سپاسگزاری
نویسندگان از ستاد علوم شناختی و معاونت علمی ریاست
جمهوری ،بخاطر حمایت از این پروژه تشکر و قدردانی
مینمایند .همچنين از دکتر ليال درگاهی به خاطر آماده
سازی نمونه برش سلولهای عصبی و دکتر محمد اسماعيل
زیبایی قدردانی میگردد.

شکل (: 5باال و چپ) تصویر نمونه حاصل از شاخه ميکروسکوپ شکل
( )3بدون اعمال تابش طرحدار( .باال و راست) تصویر  SIMنمونه
حاصل از اعمال تابش طرحدار توسط چيدمان شکل ( .)3تصاویر نمونه
در فضای فوریه در هر حالت ،زیر خود تصویر نمایش داده شدهاند.
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شکل ( )5مقایسهای بين تصویر نمونه و تصویر بازیابیشده
نهایی به روش  SIMرا نشان میدهد .تفکيکپذیری به
وضوح افزایش یافته است .فرکانس قطع  OTFسيستم

اپتيکی  71پيکسل و فرکانس  Fبرابر  44پيکسل محاسبه

F

شد .پس نسبت مجموع شعاع  OTFو شعاع فرکانس
تقسيم بر فرکانس قطع سيستم اپتيکی ( ،)OTFميزان
افزایش تفکيک را نشان میدهد که برابر  1.62میباشد.
پروفایل شدتی در امتداد خط سبز رنگ شکل ( ،)5در شکل
( )6نمایش داده شده است .همانطور که مشاهده میشود
افزایش توان تفکيک در استخراج جزئيات نمونه در روش
 SIMاز ميکروسکوپی استاندارد بيشتر است.
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)LIF( تشخیص و اندازهگیری تولوئن در اتانول به روش فلورسانس القای لیزری
2موسوی

 سيد محمد رضا،1 سيد محمد حسين امين جواهری،3 بهزاد نظری،2 آذر دخت مظاهری،1ریحانه نقی زاده

 شاهينشهر، اصفهان، مرکز اپتوالکترونيک، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر1
 شاهينشهر، اصفهان، دانشکده فيزیک، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر2
 شاهينشهر، اصفهان، دانشکده شيمی، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر3
 روشی جدید ارائه، به علت اهمیت تعیین کمی ترکیبات آروماتیک تک حلقهای در حوزه صنعت و محیط زیست، در این پژوهش- چکیده
( به دلیل سرعت باالی اندازهگیری و مقرون به صرفه بودنLIF)  روش فلورسانس القای لیزری، در بین روشهای موجود.گردیده است
. تعیین گردید412 nm  لیزر، منبع تابشی برای فلورسانس القایی لیزری در ترکیب تولوئن.جهت اندازهگیری مورد استفاده قرار گرفت
 غلظتهای مختلف تولوئن در، به دلیل شدت باالی قله فلورسانسی در تولوئن. به دست آمد508 nm ،طولموج قله فلورسانسی تولوئن
 با استفاده از روش تحلیل دادهها.اتانول (درصد وزنی) تهیه شد و توسط چیدمان فلورسانس القایی لیزری مورد سنجش واقع گرفت
20  محدوده کاری خطی منحنی کالیبراسیون بین. منحنی کالیبراسیون سیگنال بر حسب غلظت تولوئن در اتانول حاصل شد،)(رگرسیون
. به دست آمد118/3  و0/995 ) و انحراف استاندارد منحنی کالیبراسیون به ترتیبR2(  ضریب تعیین. درصد تعیین شد95 تا

. اتانول، تولوئن.، کاليبراسيون، فلورسانس القای ليزری- 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

2

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

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.
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مواد ،فاز مایع تولوئن در ترکيب با اتانول و در درصدهای
مختلف نيز بررسی شد .غلظت تولوئن در حالل اتانول در
این تحقيق بر اساس درصد وزنی گزارش میگردد .درصد
وزنی محلول با معادله زیر نشان داده شده است.
غلظتسازی در این تحقيق با استفاده از این معادله
صورت پذیرفته است.

 -1مقدمه
پيشرفت روز افزون علم و فناوری به ویژه در بخش صنعت
نفت و پتروشيمی باعث شده تا مواد آروماتيک تک
حلقهای (حلقهی بنزن) مانند تولوئن بيش از پيش مورد
استفاده قرار بگيرند .تولوئن به طور گسترده به عنوان یک
ماده خام صنعتی و به عنوان حالل استفاده میشود.
بيشترین تأثيرات مضر تولوئن بر روی سيستم عصبی
مرکزی مغز انسان و حيوانات است .تولوئن به وسيله
اختالل در سيستم تنفسی باعث آریتمی قلبی شده و
حتی این عارضه باعث مرگ میشود .اختالل در کبد ،کليه
و ریه ،اختالالت التهابی و اختالل در حرکت چشم و تأثير
بر سرعت عمل از دیگر مضرات این ماده است.

100
در ادامه به نتایج به دست آمده از این آزمایشها پرداخته
میشود.

 -2تئوری
با توجه به کاربرد و اثرات زیست محيطی ماده تولوئن،
شناسایی این مواد در محيط دارای اهميت است.
روشهای شناسایی (تشخيص) این ماده عبارتند از:
روشهای رامان ،فروسرخ ،فلورسانس القای ليزری،
کروماتوگرافی .هر کدام از این روشها در شناسایی مواد
آروماتيک موفق عمل میکنند ،اما بنا به داشتن
پارامترهایی همچون مقرون به صرفه بودن ،دقت ،قابليت
جابجایی ،مدت زمان عملکرد و شرایط آمادهسازی نمونه
نسبت به یکدیگر ارجحيت مییابند .روش فلورسانس
القای ليزری به دليل داشتن مزایایی همچون قابليت
سنجش سریع ،عدم نياز به آماده سازی نمونه ،حساسيت
و سرعت باال ،ارزان و قابل حمل بودن آن در بين
روشهای موجود بهترین روش برای شناسایی ماده تولوئن
است ]1و.[2

شکل  :1چيدمان

آزمایشLIF

آن چه که به طور واضح رخ داد قله قوی فلورسانس در
طول موج  508نانومتر بود و این یعنی طول موج تحریک
 412نانومتر برای ماده تولوئن مناسب است .شکل 2
بيناب فلورسانس تولوئن در طول موج تحریک 412
نانومتر را نشان میدهد .در شکل مشاهده میشود که
بيناب مربوط به اتانول نيز حضور دارد و اتانول به ازای
طول موج  412نانومتر از خود فلورسانسی نشان نمیدهد.
اندازهگيریها توسط اسپکترومتر اوشن اپتيک مدل HR
 4000انجام شده است.
الزم به ذکر است در این شکل و در محدودهی 400
نانومتر قلهی طول موج  412نانومتر مربوط به ليزر قابل
مشاهده نيست چرا که دستگاه اوشن اپتيک  HR 4000تا
حدود  16000فوتون شمارش میکند و برای بيشتر از
آن به حالت اشباع میرود و از آن جایی که طول موج ليزر
 412نانومتر دارای شدت باالیی است لذا این محدوده در
دستگاه اوشن اپتيک به حالت اشباع میرسد.

 -3نحوه انجام کار
به منظور بررسی بيناب فلورسانس ماده تولوئن با برپایی
چيدمان بيناب  LIFمطابق با شکل  1و استفاده از ليزر
 412 nmآزمایشها انجام گرفت و بيناب فلورسانس
مربوط به این ماده به دست آمد .در شکل  1منبع نوری
(ليزر  412نانومتر) به نمونه که در ظرف کوارتزی است
تابيده شده و تابش فلورسانس آن تحت زاویه  90درجه
توسط تار نوری جمعآوری میشود این تابش به واحد
اسپکترومتر انتقال یافته و بر روی نمایشگر نمایش داده
میشود .برای شناسایی بهتر تولوئن در ترکيب با دیگر
22
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به منظور بررسی دقيق اثر افزایش درصد حجمی اتانول در
تولوئن ،ميزان دقيق شدت هر قله بر حسب غلظت متناظر
با آن رسم میشود .شکل  4نمودار شدت بر حسب غلظت
را نشان میدهد.

شکل  :2فلورسانس گسيلی از تولوئن و اتانول با طول موج تحریک
412nm

پهنای نيم بيشينه قله اندازهگيری شد و مقدار پهنا
 132 nmنانومتر حاصل گردید .با توجه به اینکه شدت
فلورسانس در طول موج  412نانومتر برای تولوئن بسيار
زیاد است ،ليزر  412نانومتر به همراه تولوئن به عنوان
ماده ی هدف برای شناسایی آن در دیگر مواد مانند اتانول
انتخاب گردید.
در ادامه با استفاده از تولوئن و اتانول ،غلظتهای مختلف
تولوئن در اتانول مطابق روش محلولسازی ساخته شد.
غلظت محلولها به ترتيب ،60 ،50 ،40 ،30 ،25 ،20
 90 ،80 ،70و  95درصد وزنی است .در بيناب فلورسانس
برای غلظتهای متفاوت (شکل  ،)3قله فلورسانی در بازه
طول موجی  490 nmتا  510 nmمشاهده گردید.

شکل  :4نمودار شدت قلهها بر حسب غلظتهای مختلف تولوئن

معادله خطی ،منحنی کاليبراسيون حاصل از نتایج تحليل
داده ،به صورت معادله زیر است:
)I = 57.673 (±1.446) C + 843.723)±89.218

جابجایی قرمز در شکل  3بيشتر در غلظتهای باالی
اتانول (باالی  )%75مشاهده میگردد (جدول .)1این
جابهجایی به این دليل اتفاق میافتد که یک حالل قطبی
با یک مادهی فلروفور به صورت همگن (یکنواخت) مخلوط
میشود .مولکولهای حالل مولکولهای فلروفور را احاطه
میکنند و در نتيجه دوقطبی الکتریکی آنها بر روی
مولکولهای فلورسانس دهنده اثر گذاشته و باعث
میشوند تا سطح انرژی تراز کاهش یافته و در نتيجه
جابهجایی طول موجی قرمز ایجاد گردد ].[5
طول موج ()nm
درصد تولوئن

شکل :3فلورسانس گسيلی از تولوئن با طول موج تحریک ليزر
 412 nmدر غلظتهای مختلف.

در بررسی تشخيص تولوئن در اتانول به روش  LIFو بنا به
نتایج حاصل شده دو موضوع بسيار خودنمایی میکنند:
 -1تغييرات شدت فلورسانس با اضافه شدن اتانول.
 -2جا به جایی پيکهای فلورسانس در حد چند نانومتر
برای غلظتهای مختلف.
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جدول :1بيشينه قله طول موج فلورسانس به ازای غلظتهای مختلف
تولوئن

 -4بحث و بررسی
در این پژوهش با انتخاب روش القای ليزری فلورسانس و
با برپایی چيدمان خاص به تشخيص ماده تولوئن پرداخته
23
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شد .منبع نوری استفاده شده به منظور تحریک ماده
تولوئن ليزر  412 nmبود .نور فلورسانس ناشی از تحریک
ماده تولوئن توسط تار نوری جمعآوری و به واحد
آشکارساز (اسپکتروفوتومتر) انتقال مییافت .نتایج نشان
داد که طول موج ليزر  412نانومتر توانایی خوبی در
تحریک تولوئن دارد و میتواند سيگنال فلورسانس قوی
ایجاد کند که نشان دهنده انتخاب خوب طول موج ليزر
است .به منظور شناسایی بهتر تولوئن در ترکيب با دیگر
مواد ،فاز مایع تولوئن در ترکيب با اتانول و در درصدهای
مختلف نيز بررسی شد .الزم است بدانيم که عالوه بر
جابجایی طول موجی در شکل  3کاهش شدت فلورسانس
مربوط به کم شدن مقدار تولوئن است و در نتيجه روی
پهنای فلورسانس نيز تاثيرگذار است.
با توجه به شکلهای  3 ،2و  4و معادله منحنی
کاليبراسيون میتوان بيان نمود که حتی اگر فاز تولوئن در
خاک نيز وجود داشته باشد ،با حل کردن تولوئن خاک در
اتانول و استفاده از منحنی کاليبراسيون میتوان تولوئن
خاک را تشخيص و اندازهگيری نمود.
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موضوع میتواند کمک کند تا سامانه تشخيص غلظت
تولوئن در محيطهای مایع برپا شود.
 .6محدوده پویای شناسایی شده بر پایه آزمایشات برای
تشخيص ترکيب اتانول و تولوئن 20 ،درصد تا  95درصد
تولوئن است.
 .7با افزایش غلظت اتانول در تولوئن ،شدت فلورسانس
کاهش مییابد به دليل آنکه عامل خاموشی یعنی اتانول
باعث این پدیده میشود و در واقع اتانول عامل خاموشی
فلورسانس تولوئن است.
همچنين نتایج تحقيقات نشان داد که اگر سامانه
تشخيص تولوئن در محيطهای مایع ساخته شود ،باید
اثرات قطبی بودن یا نبودن حالل (محيطهای مایع) به
منظور قابليت انتخابگری سامانه تشخيص در نظر گرفته
شود زیرا اضافه شدن حالل قطبی باعث میشود تا سطوح
انرژی تغيير کند و در نتيجه جابهجایی طول موجی قرمز
یا آبی رخ دهد.

سپاسگزاری

 -5نتیجه گیری

جا دارد از زحمات کليه اساتيد و همکاران به ویژه
دکتر مظاهری ،دکتر نظری ،مهندس موسوی و پژوهشکده
اپتيک و ليزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر که در انجام این
کار سهيم بودند ،قدردانی نمایم.

 .1تحقيقات نشان داد که از ميان روشهای شناسایی،
روش فلورسانس القای ليزری ) (LIFروش مناسبتری
است چرا که دارای دقت باال ،مقرون به صرفه ،ایمنی
مناسب ،زمان عملکرد سریع و با قابليت پرتابل شدن

مراجع

است.
 .2استفاده از منبع نوری ليزر  412 nmبرای ماده تولوئن

[1] S. Wilbur, S. Bosch, Interaction profile for: benzene,
toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX), Agency for
Toxic Substances & Disease Registry (ATSDR) (2004).

نشان داد که خاصيت فلورسانی خوبی دارد و میتوان از
این طول موج بری تشخيص این ماده استفاده نمود زیرا با

[2] S. Ashutosh, G. Stephen, An introduction to Fluorescence
spectroscopy, ed: John Wiley & Sons, Inc., New York,
(1999).

 .3همچنين الزم به ذکر است که طول موج  412نانومتر

[3] J. D. Ingle Jr, S. R. Crouch, Spectrochemical analysis,
(1988).

این طول موج تحریک ،تولوئن گسيل فلورسانی قوی دارد.
ابتدای ناحيه مرئی است و برپایی سامانه برای تشخيص با

[4] J. R. Lakowicz, B. R. Masters, Principles of fluorescence
)spectroscopy, Journal of Biomedical Optics 13 (2008
029901.

این طول موج به دليل مقرون به صرفه بودن منابع نوری
(ليزر) در این ناحيه و در دسترس بودن منبع این طول

[5] Molecular Expressions, Solvent Effects on Fluorescence
Emission, https://micro.magnet.fsu.edu/solventeffects
/index, Last Modified: Nov 13 2015.

موج بسيار مناسب است.
 .4طول موج قله فلورسانس برای تولوئن  508 nmاست.
 .5یکی دیگر از موارد مهم که در آزمایشات نشان داده شد
رفتار خطی شدت فلورسانس با غلظت تولوئن بود که این
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بهبود ضریب عبور فیلتر باند باریک بلور فوتونی دو بعدی
 کامبيز عابدی،عمادرضا سلطانيان
 ایران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی،دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر
 اثر جایگزینی میله های مسی بجای میله های سیلیکانی در ساختار فیلتر،2D-FDTD چکیده – در این مقاله با استفاده از شبیه سازی
 بررسی شده، میکرومتر1.5  برای دستیابی به ضریب عبور باال در طول موج مخابراتی،باند باریک مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی
 شبیه سازی ها نشان دادند که جایگزینی میله های مسی بجای میله های سیلیکانی میان موجبر ورودی و تشدیدگر و همچنین.است
 بدین ترتیب با. منجر به تزویج بهتر میدان الکتریکی میان تشدیدگر و موجبرهای ورودی و خروجی می شود،موجبر خروجی و تشدیدگر
 تراهرتز حاصل شده است که عالوه199.93  و فرکانس تشدید190  ضریب کیفیت،0.996  فیلتری باند باریک با ضریب عبور،این تکنیک
. بسیار مطلوب است،برد برای اهداف آینده مخابرات دورCMOS  بدلیل ابعاد کوچک و سازگاری با فناوری،بر بازده عبوری باال
. ميله مسی، فيلتر باندباریک، تشدیدگر، 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.
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موجبرهای ورودی و خروجی 6 ،ميله ( نقص خطی ) و
برای ایجاد تشدیدگر 1 ،ميله ( نقص نقطه ای ) از ساختار
حذف گردیده است .به منظور ایجاد بازتاب کنندگی ،دو
ردیف ميله با شعاع  1.5برابر و به تعداد  7عدد در ساختار
در نظر گرفته شده است .با درنظر گرفتن ثابت شبکه
 a=0.6384ميکرومتر ،شعاع ميلهها  r=0.1159×aو شعاع
ميلههای بازتاب کننده  ،rr=1.5×rگاف باندی نوری برای
مود  TMدر محدوده فرکانسی  157.2تا  232.2تراهرتز
قرار می گيرد .ضریب دیالکتریک سيليکان در فرکانس
کاری  200تراهرتز معادل با طول موج  1.5ميکرومتر برابر
با  11.4درنظر گرفته شده است.

 -1مقدمه
بلورهای فوتونی به دليل گاف باندی نوری ،قابليت کنترل
انتشار نور و اتالف کم در ساختار متناوب دیالکتریکها
] ،[1-2به عنوان گزینه مناسبی برای طراحی و ساخت
ادواتی همچون سلولهای خورشيدی ] ،[3فيبرهای نوری
] ،[4مقسمهای توان ] ،[5فيلترها ] ،[6حسگرها ]،[8
دیمالتی پلکسرها ] [9و سایر ادوات مبتنی بر عملکرد
نوری ،مورد توجه بسياری قرار گرفته اند .عالوه بر آن،
مقياس پذیری بلورهای فوتونی ،بکارگيری در مدارات
مجتمع را ممکن می سازد ] .[10با گسترش مخابرات
نوری ،نياز به فيلترهای نوری که قابليت بکارگيری در
مدارات مجتمع را دارا باشند ،بيش از پيش آشکار شد.
فيلتر باند باریک ،فيلتری است که بتواند از ميان امواج
الکترومغناطيسی ،باند باریکی را بخوبی انتخاب کند و
عبور دهد .تزویج ميان یک تشدیدگر و موجبر ،منجر به
ایجاد یک فيلتر خواهد شد .اغلب طرح های ارائه شده
برای فيلترهای نوری مبتنی بر بلورهای فوتونی مانند طرح
های مراجع ] [11-12دارای دو مشکل اساسی کمبود
ضریب عبور و ضریب کيفيت ،هستند .درسال 2016
ميالدی ،ونگ و همکارانش طرح فيلتر مبتنی بر بلور
فوتونی را ارائه کردند که عالوه بر داشتن ضرایب عبور و
کيفيت بسيار باال که منجر به قرارگيری آن در دسته
فيلترهای فوق باند باریک شد ،به دليل استفاده از نقص
نقطه ای برای ایجاد تشدیدگر ،دارای ابعادی بسيار کوچک
(  8×8ميکرومتر ) است ] [10و بدین ترتيب برای استفاده
در مدارات مجتمع نيز مناسب می باشد.

شکل :1شماتيک فيلتر فوق باند باریک [.]10

بدین ترتيب مود  TMموج تخت از موجبر ورودی در
فرکانس تشدید ،توسط تشدیدگر به موجبر خروجی تزویج
می شود که با شبيه سازی  2D-FDTDبه نتایج جدول 1
دست یافتيم و نمودار آن در شکل  2آورده شده است.

در این مقاله با استفاده از تکنيک بکارگيری ميله مسی در
ساختار طرح ] [10و بهره گيری از ضریب دی الکتریک
منفی در محدوده فرکانسی تراهرتز با مقدار مطلق بزرگ،
سعی در بهبود هرچه بيشتر ضریب عبور فيلتر مورد نظر
داریم .شبيه سازی های این مقاله با روش دوبعدی تفاضل
محدود حوزه زمان (  ،) 2D-FDTDانجام شده است.

 -2مدل شبیه سازی
همانطور که در شکل  1دیده می شود ،ساختار فيلتر
] ،[10مبتنی بر شبکه مربعی  13×13از ميله های
سيليکانی در هوا و متشکل از سه قسمت -1موجبرها،
-2بازتاب کنندهها و -3تشدیدگر است .برای ایجاد

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

همانطور که در شکل  3از داده های  Palicمی بينيم ،فلز
مس در بازه فرکانسی مطابق با گاف باندی فيلتر مورد
26
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نظر ،دارای مقادیر ضریب دیالکتریک با قسمت حقيقی
منفی و قدر مطلق قسمت حقيقی بسيار بزرگتر از قسمت
موهومی است که می تواند ميدان را در اطراف خود
متمرکز کند .بنابراین انتظار داریم با جایگزینی تعدادی از
ميلههای سيليکانی اطراف تشدیدگر با ميلههای مسی،
تزویج ميان موجبرهای ورودی و خروجی با تشدیدگر،
بهبود یابد و بدین ترتيب به ضریب عبور بيشتری در
فرکانس تشدید ،دست یابيم.
شکل :4شماره گذاری ميله های ساختار بلورفوتونی فيلتر باند باریک.

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

 -3نتایج شبیه سازی
شکل :5بيشينه ضریب عبور در جایگذاری ميله(های) مسی برای
تمامی حاالت دسته های اول و دوم و سه حالت از دسته های سوم و
چهارم.

برای پيمایش بهترین مکان برای جایگزینی ميله های
مسی ،در شکل  ،4ميله ها را شماره گذاری کرده ایم .ميله
های  2تا  9را ميله های تشدیدگر ،ميله های  10تا  23را
ميله های بازتاب کننده و هر جایگزینی ميله(ها) با
ميله(های) مسی را یک حالت می ناميم.

همانطور که از شکل  5نمایان است ،بهترین ضریب عبور
با جایگزینی یک جفت ميله مسی بجای ميله های شماره
 2و  3حاصل می شود .نمودار ضریب عبور این حالت در
شکل  6و نتایج شبيه سازی در جدول  1بصورت
مقایسهای آورده شده است .در توضيح این حالت،
میتوان بيان نمود که ميله مسی شماره  2منجر به تزویج
بهتر ميدان الکتریکی ميان موجبر ورودی و تشدیدگر و
ميله مسی شماره  3منجر به تزویج بهتر ميدان الکتریکی
ميان تشدیدگر و موجبر خروجی در فرکانس تشدید
خواهد شد .بهره گيری از این تکنيک منجر می شود که
حتی با تغييرات ثابت شبکه که در شکل  7آمده است،
برخالف نتيجه ای که درشکل  8در ] [10آمده است،
ضریب عبور بيش از  99درصد در فرکانس تشدید ،حاصل
شود .البته در ازای دست یابی به ضریب عبور بسيار باالتر،

پيمایش را برای چهار دسته -1جایگزینی یک ميله مسی
بجای یکی از ميله های تشدیدگر-2 ،جایگزینی یک ميله
مسی بجای یکی از ميله های بازتاب کننده-3 ،جایگزینی
یک جفت(دو) ميله مسی بجای یک جفت از ميله های
تشدیدگر و -4جایگزینی یک جفت ميله مسی بجای یک
جفت ترکيبی از ميله های تشدیدگر و بازتاب کننده،
انجام دادیم .در شکل  5مقادیر بيشينه ضریب عبور در
محدوده فرکانسی  202-198تراهرتز برای تمامی حاالت
دسته های اول و دوم و به دليل گستردگی حاالت برای
دسته های سوم و چهارم ،تنها سه مورد از آن ها که
موجب بهبود ضریب عبور شده اند ،آورده شده است.
27
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.[10]  با نتایج2D-FDTD  مقایسه نتایج شبيه سازی:1 جدول
T

مرجع
[10]

0.953

بدون

0.931

Freq
(THz)

(THz)

200

199.93 -

Q=

1330

200.08
200.15

ميله
مسی
هاميله
3و2
مسی

 شدید ًا افت خواهد کرد و فيلتر فوق،ضریب کيفيت فيلتر
.باند باریک به فيلتر باند باریک مبدل می شود

200.08 -

1410

200.22
0.996

199.93

199.35 -

190

200.42
بدون-1  ن مودار ضرایب عبور فيلتر باند باریک در دوحالت:6شکل
جایگذاری یک جفت ميله مسی با ميله-2 جایگذاری ميله مسی و
.3  و2 های شماره
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 نمودار ضرایب عبور فيلتر باند باریک با مقادیر مختلف ثابت:7شکل
. ‘ در واحد ميکرومترa’ شبکه

 نتیجه گیری-4
در این مقاله اثر تکنيک بکارگيری فلز مس در ساختار
،فيلتر فوق باند باریک مبتنی بر بلورهای فوتونی دو بعدی
 مورد مطالعه قرار،جهت دستيابی به حداکثر ضریب عبور
گرفت که مشاهده شد با جایگزینی یک جفت ميله از
 درصد حاصل99  ضریب عبور بيش از،جنس مس
، اگرچه ضریب کيفيت فيلتر بشدت کاهش یافت.شودمی
 فيلتر باند باریک حاصل شد و به،اما با توجه به مقدار آن
 و همچنين ابعادCMOS دليل سازگاری مس با فناوری
 ساخت و بکارگيری آن برای اهداف آینده مخابرات،فيلتر
. بسيار مطلوب است،برددور
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طراحی و شبیه سازی گیتهای منطقی گرافن پالزمونیکی مادون قرمز با زیرالیه
نیترید بور شش گوشه
 عبّـاس ظریفکار و مهدی ميری،رحيم برومندی
 بخش مخابرات و الکترونيک. دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر. دانشگاه شيراز.شيراز
 با زیرالیه نیترید بور شش گوشه پرداخته شدهOR  وAND چکیده – در این مقاله به طراحی و شبیه سازی گیتهای گرافن پالزمونیکی
 در حالتی که پتانسیلTM  با پالریزاسیون40THz  در این گیتها پالزمون پالزیتونهای سطحی به وسیله موج ورودی با فرکانس.است
 استفاده از نیترید بور شش گوشه به جای دی. تحریک شده اند، تنظیم شده است0.3ev شیمیایی نوارهای گرافنی در موجبر حدود
 نتایج شبیه سازی نشان میدهند که. تلفات کمتر پالزمون پالریتونهای سطحی را نتیجه میکند،اکسید سیلیکون به عنوان زیرالیه
 و14dB  و تلفات الحاقی برابر25dB  و28dB  با زیرالیه دی اکسید سیلیکون به ترتیب برابرOR  وANDنسبت تمایز برای گیت های
29dB  و34dB پیشنهادی با زیرالیه نیترید بور شش گوشه به ترتیب برابرOR وAND  میباشد در حالی که نسبت تمایز گیت های21dB
 نتایج بدست آمده حاکی از بهبود نسبت تمایز و تلفات الحاقی و در عین حال ابعاد. است4.3dB و9.7dB و تلفات الحاقی برابر
.کوچکتر برای گیتهای منطقی مورد نظر است
 نيترید بور شش گوشه، گيتهای منطقی نوری، پالزمونيک، گرافن-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
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 -1مقدمه

 -2تئوری کار

پالزمونيک به عنوان روشی جهت کارکردن در ابعاد
کسری از طول موج و غلبه بر محدودیت تفرق نور1
شناخته شده است .اساس ادوات پالزمونيکی انتشار
پالزمون پالریتون های سطحی2بين سطح دیالکتریک و
فلز می باشد .مدهای سطحی ایجاد شده به وسيله فلزات
نجيب مانند طال و نقره در محدوده نور مرئی قرار دارند.
برای ایجاد مدهای سطحی با فرکانس کمتر ،فلزات نجيب
دارای تلفات زیادی می باشند].[1]-[2

گرافن برحسب مقدار پتانسيل شيميایی اش که از طریق
بایاسالکتریکی یا آالیش 5تغيير می کند ،بر طبق فرمول
کوبو می تواند به عنوان عایق یا رسانا عمل کند ] .[7برای
انتشار مد  ،TMپتانسيل شيميایی گرافن) (ucباید از
مقدار آستانه

hw
2

بيشتر باشد که در آن wفرکانس

زاویهای و  hثابت پالنک کاهش یافته است ].[7
در مرجع ] [8گيت گرافن پالزمونيکی با زیرالیه دی
اکسيد سيليکون شبيه سازی شده است که فرکانسی
کاری آن در ناحيه تراهرتز ( )6THzمی باشد .برخالف زیر
الیههای متداولی چون دیاکسيد سيليکون برای گرافن
که از سطح ناهمواری برخوردار می باشد ،نيترید بور شش
گوشه دارای سطحی صاف و هموار است .برخالف مواد
سهبعدی متداول همانند دیاکسيد سيليکون ،نيترید بور
شش گوشه همانند گرافن مادهای دوبعدی است.
خصوصيت دوبعدی بودن نيترید بور شش گوشه به همراه
سطح صاف و هموار 6،سبب کاهش نرخ پراکندگی
حاملها ،افزایش تحرک حاملها و خواص نوری بهتر در
ادوات گرافنی میشود] .[9بنابراین ،در این مقاله ،گيتهای
گرافن پالزمونيکی در فرکانس کاری مادون قرمز()40THz
با زیرالیه نيترید بور شش گوشه طراحی و شبيه سازی
شده و مشخصات آن با گيتهای گرافن پالزمونيکی با
زیرالیه ی دی اکسيد سيليکون مقایسه می شود.

از طرفی با کارگيری گرافن که دارای ویژگیهای بارزی از
جمله تلفات کمتر ،محبوسشدگی بيشتر پالزمون
پالریتونهای سطحی گرافن 3و تنظيم پذیری می باشد،
امکان ایجاد مدهای سطحی گرافنی با فرکانس کمتر و
کيفيت مورد قبول فراهم می شود .تلفات کمتر در گرافن
از سرعت باالی حامل ها در آن ناشی می شود .همچنين
تنظيمپذیری مدهای سطحیگرافن ناشی از مقدار
موهومی رسانایی گرافن است ،که این مقدار موهومی به
فرکانس کاری ،زمان استراحت حامل و پتانسيل شيميایی
بستگی دارد] .[3]-[5اغلب ویژگیهای مطلوب گرافن از
جمله محبوسشدگی بيشتر مدهای سطحی گرافن در
ادوات پالزمونيکی در صورتی به دست می آیند که الیه
گرافن تک الیه مورد استفاده در ادوات پالزمونيکی ،بسيار
خالص باشد .درعين حال زیرالیه ی گرافن نقش مهمی در
کيفيت ادوات پالزمونيکی دارد .در سالهای اخير به جای
استفاده از دی اکسيد سيليکون( )SiO2که دارای سطحی
ناهموار است از عایقی جدید به نام نيترید بور شش گوشه
( ، )h-BN4به عنوان زیرالیه ی گرافن در ادوات گرافن
پالزمونيکی استفاده میشود .این عایق جدید همانند
گرافن دارای ساختار دوبعدی است و از طرفی این عایق
خواص نوری بهتری نسبت به دی اکسيد سيليکون دارد
].[6

 -3طراحی و شبیهسازی
ساختار گيت  ANDپيشنهادی در شکل  1نشان داده
شده است .همانطور که در این شکل دیده می شود ،گيت
 ANDاز یک نوار گرافنی مستطيل شکل که برروی آن
دو پنجرهکنترلی با الکترودهایی از جنس طال قرار داده
شده ،تشکيل شده است .عرض نوار گرافن و پنجرههای
کنترلی  ،W=150nmطول نوار گرافنی،L1 =1200nm
طول پنجرههای کنترلی  L2=250nmو ضخامت زیرالیه
نيترید بور شش گوشه  0.3nmاست .با اعمال ولتاژ مناسب

1

Light diffraction
Surface plasmon polaritons
3
Graphene surface plasmon polaritons
4
Hexagonal Boron nitride
2

5

Dopping
Scattering rate

6
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 ،W=150nmطول ماخ-زندر ، L1=2600nmطول پنجره-
های کنترلی  L2=250nmو ضخامت زیرالیه نيترید بور
شش گوشه  0.3nmمیباشد .پتانسيل شيميایی گرافن
برای حالت انتشار  0.2evو برای حالت قطع 0.03ev
تنظيم شده است .برای حالتی که زیرالیه دی اکسيد
سيليکون انتخاب شود ،با کاهش ضخامت زیرالیه به
زیر ،200nmبا افزایش شدید تلفات و عدم انتشار مدهای
سطحی مواجه خواهيم بود و لذا ضخامت برابر با 200nm
انتخابشدهاست.

به الکترودها ،پتانسيل شيميایی گرافن برای حالت انتشار
 0.35evو برای حالت قطع  0.03evتنظيم شده است.

شکل :1گيت  ANDبا زیرالیه نيترید بور شش گوشه ،با اعمال ولتاژ
از طریق الکترودهای طال و تغيير پتانسيل شيميایی انتشار مدهای
سطحی گرافن کنترل شده و گيت منطق  ANDحاصل شده است.
زمان7

شبيه سازی ،با روش تفاضل محدود در حوزه ی
انجام شده است .پروفایل ميدان الکتریکی در حاالت
منطقی مختلف برای گيت  ANDدر شکل  2نشان داده
شده است.

شکل :3گيت  ORبا زیرالیه نيترید بور شش گوشه ،پنجرههای کنترلی
در دو بازوی ماخ-زندر با تغيير پتانسيل شيميایی نقش کنترل انتشار
مدهای سطحی و پياده سازی منطق  ORرا ایفا میکند.

نتایج شبيه سازی برای پروفایل ميدان در گيت
پيشنهادی  ،در شکل  4آمده است.

OR

شکل  :2پروفایل ميدان الکتریکی در حالتهای منطقی مختلف گيت
 ANDالف) پروفایل ميدان گيت در حالت ) (1,1ب) پروفایل ميدان
گيت در حالت ) (1,0پ) پروفایل ميدان گيت در حالت ) (0,1ت)
پروفایل ميدان گيت در حالت ).(0,0

ساختار گيت  ORپيشنهادی درشکل 3دیده می شود.
ساختار گيت  ORدر واقع مشابه یک تداخلگر ماخ-زندر
میباشد که با تغيير پتانسيل شيميایی گرافن از طریق
پنجرههای کنترلی قادر به کنترل انتشار مدهای سطحی
خواهيم بود .در واقع اعمال بایاس الکتریکی به منزلهی
منطق یک و عدم بایاس الکتریکی بيانگر منطق صفر می
باشد .عرض نوار گرافنی و پنجره های کنترلی

Finite-Difference Time-Domain

شکل :4پروفایل ميدان الکتریکی در حالتهای منطقی مختلف گيت
 ORالف) پروفایل ميدان گيت در حالت ) (1,1ب) پروفایل ميدان
گيت در حالت ) (1,0پ) پروفایل ميدان گيت در حالت ) (0,1ت)
پروفایل ميدان گيت در حالت ).(0,0

به منظور مقایسه مشخصات گيتهای  ANDو  ORطراحی
شده برای دوحالتی که دی اکسيد سيليکون و نيترید بور

7
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 جمع بندی-4

 نتایج شبيه،شش گوشه به عنوان زیرالیه انتخاب شوند
 (نسبت توان خروجی گيتهای8سازی برای نسبت تمایز
منطقی در حالت ارزش منطقی یک به توان خروجی در
 تلفات،9)حالت ارزش منطقی صفر برحسب واحد دسيبل
(کاهش توان سيگنال نوری ورودی کوپل شده10الحاقی
در عبور از گيتهای منطقی برحسب واحد دسيبل)و
تلفات مد پایه(تلفات مدهای حل شده برحسب واحد
1 دسيبل بر سانتی متر در نرم افزار لومریکال) در جدول
.ارائه شده است

 استفاده از نيترید بور شش گوشه نه تنها تلفات،بنابراین
کمتر و نسبت تمایز بهتری را رقم میزند بلکه به دليل
 از نظر فشردهسازی ادوات پالزمونيکی بسيار،ابعاد کوچکتر
 تا جایی که می توان گيتهای،مناسبتر خواهد بود
منطقی طراحی شده را در زمره گيتهای گرافن
.پالزمونيکی دوبعدی در نظر گرفت
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 استفاده از،همان طور که در این جدول مشاهده میشود
نيترید بور شش گوشه باعث کاهش تلفات الحاقی و بهبود
قابل توجه نسبت تمایز شده است که دليل آن را می توان
-خواص نوری بهتر نيترید بور شش گوشه نسبت به دی
 برای حالتی که، از سوی دیگر.اکسيد سيليکون دانست
،دی اکسيد سيليکون به عنوان زیرالیه انتخاب شده است
 انتخاب کرد200nm ضخامت زیرالیه را نمی توان کمتر از
زیرا تلفات مدهای سطحی بسيار زیاد شده و طول انتشار
آنها بسيار کاهش می یابد تا جایی که مد پالزمونيکی در
 اما با انتخاب نيترید بور.گيتها منتشر نخواهد گشت
 تلفات، 0.3nm  با ضخامت، شش گوشه به عنوان زیرالیه
.کمی برای مدهای سطحی حاصل می شود
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تولید سالیتون مولکول در آرایه خطی لیزری فیبر نوری
3بهرامپور

 عليرضا،2 حسين روح االمينی نژاد،۱،* اکرم نيک نفس

 دانشکده فيزیک، دانشگاه شهيد باهنر، کرمان، ایران۱،2
 دانشکده فيزیک، دانشگاه صنتعی شریف، تهران، ایران3

 برای این هدف فیبرهای. در این مقاله تولید سالیتون مولکول در آرایه خطی لیزری فیبر نوری مورد بررسی قرار گرفته است- چکیده
Yb  یاEr  فیبر مرکزی آرایه توسط عناصر خاکی نادر مانند عناصر خاکی نادر مانند.خاصی از آرایه توسط پالس گوسی برانگیخته شدند

 آرایه های فیبرنوری پتانسیل خوبی برای کنترل و مهندسی سیستم دارند و تولید سالیتون در آرایه لیزری فیبر نوری.تقویت شده است
- از طرفی تولید سالیتون های پایدار و قدرتمند در آرایه فیبر نوری توسط معادله گینزبرگ.نسبت به سایر روشها بسیار کارآمدتر است
 سالیتون مولکول در فیبر، در پاشندگی نرمال و با در نظرگرفتن مجموعه خاصی از پارامترها.النداو مختلط به خوبی قابل توضیح است
. محاسبه عددی انرژی قیدی نشان میدهد که سالیتون مولکولهای ایجاد شده پایدار هستند.مرکزی آرایه خطی ایجاد می شود
 النداو- معادله گينزبرگ، پالس گوسی، آرایه فيبر نوری، ساليتون مولکول:کليد واژه

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
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در یک آرایه فيبر نوری ایجاد نمود .در این مقاله به توليد
ساليتون مولکولها در آرایههای فيبرنوری میپردازیم.

 -1مقدمه
مشاهده امواج ساليتونی برای اولين بار در سال ۱93۸
گزارش شد [ .]۱این دسته امواج در شرایط خاصی ایجاد
شده و به دليل وجود تعادل بين اثر غيرخطی کر و
پاشندگی در محيط درطول انتشار تغيير شکل نمی دهند.
در این بين ساليتونهای اتالفی در اپتيک و ليزر جایگاه
مهمی را به خود اختصاص دادند .این ساليتونها به دليل
وجود تعادل بين بهره و اتالف از یک سو و اثر کر و
پاشندگی از سوی دیگر تشکيل میشوند و میتوانند
مسافت طوالنی را با شکل ثابت طی کنند .این ویژگی مهم
باعث شده است که در علوم مختلف مورد توجه خاص قرار
بگيرند [.]2

 -2توضیح مدل
سيستم مورد بررسی یک آرایه خطی فيبرنوری است که از
 9عدد فيبرنوری تشکيل شده و هر فيبر با دو فيبر کناری
جفت شدهاست (شکل  .)۱فيبرهای شماره  3و  ۷به
عنوان فيبر ورودی درنظرگرفته شدهاند .ساليتون مولکول
درفيبرمرکزی (شماره  )۵توليد میشود و همين فيبر را
برای گرفتن خروجی از سيستم انتخاب میکنيم.

از طرفی با توجه به نياز روزافزون در حوزه مخابرات و
انتقال اطالعات در سرتاسر جهان ،اخيرا روشهای جدید
برای کدبندی اطالعات مورد توجه قرار گرفته است .هدف
این است که در بستر فيبر نوری و با کمترین هزینه برای
توسعه زیرساختها ،امکان ارسال اطالعات بيشتر فراهم
شود .یک راه پيشنهاد شده برای این مشکل ،استفاده از
ساليتون مولکولها برای کدبندی اطالعات است .با این
تکنولوژی ميتوان بجای کدبندی در مبنای دو (با پایه
صفر و یک) ،کدبندی را در مبنای سه (با پایه صفر ،یک و
دو) و یا بيشتر انجام داد[ .]3به این ترتيب سرعت انتقال
دادهها چندین برابر افزایش پيدا میکند و این هدف به
کمک ساليتون مولکولها میتواند محقق شود .ساليتون
مولکول ،ترکيبی از چند ساليتون است که با کمک شرایط
محيطی بين آنها انرژی قيدی ایجاد شدهاست و همزمان
منتشر میشوند.

شکل  :۱آرایه فيبرنوری تخت که شامل  9عدد فيبرنوری است.
فيبرهای شماره  3و  ۷به عنوان ورودی درنظرگرفته شده و
فيبرمرکزی به عنوان خروجی استفاده میشود.

از دیدگاه ریاضی ساليتونها با معادالت مختلفی از جمله
معادله غيرخطی شرودینگر و معادله گينزبرگ-النداو مورد
بررسی قرار میگيرند .معادله گينزبرگ-النداو و جوابهای
ساليتونی آن نيز در مقاالت متعددی به تفضيل مورد بحث
قرار گرفتهاند .این ساليتونها شکلهای متنوعی از جمله
گوسی ،سوپر گوسی Cosh, ،و  Tanhدارند[۵و .]6در این
ميان ساليتونهای گوسی به دليل کاربرد فراوان در
مخابرات و فيبرهای نوری به صورت خاص مطالعه شده-
اند[ .]۷در این کار پژوهشی از معادله cubic - quintic
) Ginzburg - Landau equation (CQGLEاستفاده شده
است و با افزودن جمالت جفتشدگی بين فيبرها معادله
نهایی مورد استفاده به شکل زیر است:

ازسوی دیگر آرایههای فيبرنوری غيرخطی در دهههای
اخير به عنوان یک ابزار مفيد و دردسترس برای مطالعه
پدیدههای غيرخطی مورد استفاده قرارگرفتهاند .این آرایه
ها تاکنون در شکلهای تخت ،دایروی و بيضوی مورد
بررسی قرار گرفتهاند و قابليت خوبی برای کنترل و فشرده
سازی انواع پالس دارند[ .]4انتشار موج در آرایههای فيبر
نوری تحت تاثير پراکندگی ،گسستگی و آثار غيرخطی
صورت میگيرد و میتوان با در نظر گرفتن خصوصيات
فيزیکی آرایه و مواد مورد استفاده در ساخت آن ،شرایط
خاصی راکه برای توليد وانتشار ساليتون مولکول نياز است

()۱
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در این معادله  Enدامنه ميدان الکتریکی نرماليزه شده با
توان قله ميدان  P0در فيبر شماره  nاست .طول پراکندگی
در فيبرنوری به صورت
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  2پارامتر پراکندگی سرعت گروه در فيبر و  T0پهنای
تپ در نصف ارتفاع قله است .متغير  Zبه صورت
z
LD

 ۱2-۱0بهمن ۱396

این معادله و همچنين مطالعات انجام شده در زمينه
ساليتونمولکول استفاده شدهاست[6و .]۸معادله CQGLE
را برای  n  1,2,3,..,9و به ازای  A  2و  C  1حل
میکنيم .بادستهپارامترهای زیردرطول نرماليزه z  0.08
درفيبرمرکزی ساليتونمولکول دوتایی پایدارتوليد میشود:

 Z و  tبا  T0نرماليزه شده اند .همچنين   ، و 

به ترتيب فيلترطيفی ،بهره غيرخطی وضریب افت خطی
در فيبر هستند .اشباع بهره غيرخطی و ضریب شکست
غيرخطی نيز با  و  نشان داده میشوند .همه این
ضرایب در تمام فيبرها یکسان درنظرگرفته شدهاند و فقط
ضریب بهره غيرخطی فيبر مرکزی ممکن است با بقيه
فيبرها متفاوت باشد D .عالمت پارامتر پراکندگی است،

). ( D,  ,  , ,  ,  )  (1,1,0.3,0.01,0.01,0.1
مقدار پارامترها در همه فيبرها یکسان و تعداد دور ليزر
 32میباشد .در شکل  2انتشار و همچنين مقطع ساليتون
مولکول دوتایی نشان داده شده است.

که  D  1نشاندهنده محيط با پاشندگی نرمال و
 D  1نشان دهنده پاشندگی آنومالوس میباشد.
ضریب جفت شدگی  cنيز به صورت  C  cL Dنرماليزه
میشود[.]2

 -3تولید سالیتون مولکول در آرایه فیبرنوری
لیزری تخت با پالس گوسی
مهمترین خصوصيت آرایههای فيبرنوری تونلزنی بين
فيبرها است که دليل اصلی همپوشانی ميدانهای الکتریکی
و تامين اختالف فاز مورد بين ساليتونها و در نهایت
توليد ساليتون مولکول میباشد .استفاده از عناصر خاکی
نادر مانند  Erیا  Ybدر ساخت فيبرها باعث میشود
شدت پالس ورودی و امواجی که از طریق تونل زنی وارد
فيبر میشوند تقویت شود.

(آ)

 3-1سالیتون مولکول دوتایی
همانگونه که قبال اشاره شد ازجمله امواجی که میتوانند
به صورت ساليتون در محيطهای غيرخطی منتشر شوند
امواج گوسی هستند .در این کار پژوهشی نيز از دو پالس
گوسی مشابه به عنوان ورودی در دو فيبر شماره  3و ۷
استفاده میشود.

() 2

(ب)

 t2 
E3 z  0,t   A exp  
 2



شکل ( :2آ) ساليتون مولکول دوتایی که در فيبر مرکزی آرایه تخت
توليد شده است( .ب) شکل خروجی ساليتون مولکول دوتایی.

 t2 
E7  z  0,t   A exp  
 2



برهمکنش بين ساليتونهای اوليه در تشکيل ساليتون-
مولکول نقش اصلی را بازی میکند و درصورتیکه فاصله
بين فيبرها زیاد باشد ساليتونمولکول پایداری الزم را پيدا
نمیکند .در موارد عملی این برهمکنش در مقياس

که  Aدامنه موج ورودی است .برای انتخاب بقيه
پارامترهای مربوط به معادله  CQGLEاز حلهای دقيق
3۵
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ميکرومتر اتفاق میافتد .ميزان انرژی ساليتون مولکول
کمتر از انرژی ساليتونهای تشکيل دهنده مولکول در
حالت جدا از هم است .به تفاوت ميان این دو انرژی،
انرژی قيدی میگویيم .انرژی قيدی معموال برحسب
درصد بيان میشود .انرژی قيدی ساليتون مولکول دوتایی
نشان داده شده در شکل  2به ميزان E  6%
محاسبه شده است.
در حالت کلی ساليتون مولکول نسبت به تغيير پارامترها
بسيار حساس میباشد و با تغييرات بسيار کوچک در
مقادیر پارامترها ساليتون مولکول پایداری و تعادل را از
دست میدهد.

(ب)
شکل( :3آ) ساليتون مولکول سه تایی که در فيبر مرکزی آرایه تخت
توليد شده است( .ب) شکل خروجی ساليتون مولکول سه تایی.

 3-2سالیتون مولکول سه تایی

 -4نتیجهگیری

با تغيير پارامترها میتوان مرتبه های باالتر ساليتون
مولکول را نيز در فيبرمرکزی آرایه بدست آورد .نکات مهم
در تعداد ساليتون مولکولها یکی تعداد و نوع پالسهای
ورودی است و دیگر افزایش شدت پالس ترکيبی بر اثر
تقویت که باعث شکست دامنه به قسمتهای کوچکتر و
کنار هم قرار گرفتن ساليتونها ودرنهایت تشکيل ساليتون
مولکول مرتبه باالتر میشود.
با تنظيم پارامترهای زیر در طول نرماليزه  z  0.08در
فيبرمرکزی ساليتون مولکول سهتایی پایدار توليد میشود:

دراین پژوهش با تنظيم پارامترهای آرایه خطی ليزری
فيبر نوری و استفاده از پالس گوسی به عنوان ورودی،
ساليتون مولکولهای دوتایی و سهتایی پایدار در فيبر
مرکزی این آرایه توليد شده است .نکته مهم در توليد این
ساليتون مولکولها ،پایدار بودنشان با توجه به انرژی قيدی
محاسبه شدهاست که استفاده از آنها رادرصنعت مخابرات
امکان پذیر میکند.
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). ( D,  0 ,  ,  , ,  ,  )  (1,1,0,0.08,0.01,0.02,0.1
فقط پارامتر تقویت غيرخطی درفيبرمرکزی با سایر فيبرها
متفاوت است که با   0مشخص شدهاست .تعداد دور ليزر
 ۱۸و انرژی قيدی ساليتون مولکول توليد شده
 E  4.5%میباشد .در شکل  3انتشار و همچنين
مقطع ساليتون مولکول سه تایی نشان داده شده است.
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اثر میدان الکتریکی خارجی بر میزان ماده برداری لیزری از هدف برنج در محیط آب
دیونیزه
 محمد حسين مهدیه، حسين مظفری،عطيه خسروی
 ایران، تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده فيزیک
 نمونهی مورد بررسی. خارجی بر میزان مادهبرداری لیزری مورد بررسی قرار گرفته استDC چکیده – در این مقاله تاثیر میدان الکتریکی
10  فرکانس، نانوثانیه10  با طول پالسNd:YAG  مس) میباشد که در محیط آب مورد تابش پرتو یک لیزر%65 –  روی35%( از آلیاژ برنج
 تابشدهی در دو شرایط بدون اعمال میدان الکتریکی و با اعمال میدان الکتریکی بصورت عمود بر. پالس قرار گرفته است1500 هرتز و با
 حفرههای ایجاد شده بر روی هدف و خواص نوری محلول کلوئیدی حاوی نانوذرات به ترتیب با استفاده.مسیر پرتو لیزر انجام شده است
 نتایج نشان میدهد آهنگ مادهبرداری لیزری از. مورد مطالعه قرار گرفتUV- Vis از میکروسکوپ نوری و طیف سنج جذبی اپتیکی
.هدف برنجی در حضور میدان الکتریکی به میزان قابل توجهی افزایش مییابد
.خارجی

 ميدان الکتریکی، مادهبرداری ليزری، ليزر پالسی نانوثانيه، آهنگ مادهبرداری، آلياژ برنج-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.
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دادند و مشاهده کردند با تغيير ميدان الکتریکی اعمالی

 -1مقدمه

میتوان شکلهای متفاوتی از نانوذرات  GeO2توليد

مواد در ابعاد نانو ،خواص منحصر بهفردی در مقابل شرایط

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

توده دارند .یکی از روشهای متداول برای تهيهی

ميدان الکتریکی بر فرآیند مادهبرداری ليزری آلياژ برنج در

نانوذرات ،استفاده از پرتو ليزرهای پالسی و بر همکنش

آب دیونيزه و تاثير آن بر آهنگ توليد نانوذرات میباشد.

آنها با مواد میباشد .این روش تحت عنوان "کندوسوز

 -2روش تجربی

ليزری" شناخته میشود و با استفاده از آن انواع نانوذرات
اعم از دی الکتریکها ،نيمه رساناها و فلزات ساخته شده

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

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

0/3  2/1  8/6سانتی متر مکعب در10ميلیليتر آب

بودن تشدید پالسمون سطحی در آنها میباشد .به عنوان

دیونيزه به ارتفاع  1سانتیمتر زیر سطح آب ،غوطهور

مثال نانوذرات برنج (آلياژ روی -مس) دارای تشدید

است .نمونه با استفاده از پرتو یک ليزر ( Nd:YAGبا

پالسمون سطحی پایداری میباشد] .[2در دهههای اخير

پهنای پالس  10نانوثانيه ،طول موج  1064نانومتر ،

مطالعات بسياری بر روی کندوسوز ليزری انجام شده

آهنگ تکرار10هرتز) با  6000پالس در  4نقطهی مختلف

است .در کندوسوز ليزری در محيط مایع که اخيرا بسيار

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

مورد توجه قرارگرفته است ،از مایعات بهعنوان محيط

تابشدهی شد .قطر باریکهی ليزر بر روی سطح هدف

واکنش استفاده میشود .هدف در داخل یک مایع که

 150ميکرومتر بود .با توجه به قطر پرتو و انرژی ليزر ،شار

میتواند آب یا سياالت آلی باشد ،قرار میگيرد و پرتوی

ليزر در حدود  39ژول بر سانتیمتر مربع محاسبه شد.

متمرکز ليزری بر سطح آن تابيده میشود[ .]3این روش با
وجود مزیتهای فراوان دارای محدودیتهایی است.
مهمترین محدودیت سرعت توليد نسبتا کم( ،بهطور نمونه
چند گرم در روز) است .شرایط برهمکنش ليزر با سطح و
توليد نانوذرات در حضور ميدان الکتریکی تحت تاثير قرار
میگيرد .علیرغم تحقيقات نسبتا گسترده روی توليد
نانوذرات کلویيدی در محيطهای برهمکنشی مختلف ،در
زمينهی بررسی فرآیند کندوسوز ليزری در مایعات در

شکل  :1طرحواره چيدمان آزمایش مادهبرداری ليزری در حضور
ميدان الکتریکی خارجی

دسترس میباشد .بيشترین تحقيقات در این زمينه

با اعمال اختالف پتانسيل الکتریکی ،ميدان یکنواختی بين

مربوط به گروه  G.W.Yangاست .آنها با استفاده از

دو صفحه عمود بر مسير پرتو ليزر ایجاد شد و تابشدهی

هارمونيک دوم یک ليزر پالس  Q-switched Nd:YAGبا

در  5اختالف پتانسيل مختلف صورت گرفت .طرحوارهی

طول پالس  ،10nsبدون هيچ کاتاليزور و یا مواد افزودنی

چيدمان آزمایش در شکل  1آمده است.

آلی ،مادهبرداری ليزری از ژرمانيوم در آب دیونيزه در

 -3نتایج و بحث

حضور ميدان الکتریکی خارجی تحقيقات اندکی در

حضور ميدان الکتریکی عمود بر راستای انتشار پرتو انجام

شکل ( )2تصاویر ميکروسکوپ نوری حفرههای ایجاد شده
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در اثر تابشدهی در سطح نمونه را نشان میدهد.

شکل  : 2تصاویر ميکروسکوپی حفرههای ایجاد شده در کندگی
ليزری برنج در  1500پالس و ميدانهای الف)  0ولت بر سانتی متر
ب)  5ولت بر سانتی متر پ)  10ولت بر سانتی متر ت)  15ولت بر
سانتی متر و ث) 20ولت بر سانتی متر

شکل  : 5نمایش تغييرات عمق حفره با افزایش ميدان الکتریکی اعمال
شده

دادههای حاصل از آناليز تصاویر با ميکروسکوپ نوری و
نرم افزار پردازش تصویر  Image Jنشان میدهند که با
افزایش ميدان ،عمق و قطر دهانهها افزایش مییابد .در
طول فرآیند کندگی ،تودهی پالسما گسترش مییابد .با
اعمال ميدان الکتریکی ذرات باردار پالسما از جمله
الکترونها و یونها تحت تاثير یک ميدان خارجی قرار
میگيرند .بنابراین توزیع فضایی و زمانی این ذرات باردار
تغيير میکند .ذرات در جهتهای مخالف قرار میگيرند،
که منجر به پخششدگی پالسما میشود[ .]7،8پخش
شدگی منجر به افزایش انرژی رسيده به سطح میشود و
درنتيجه عمق کندگی بيشتر میشود .از طرفی پالسمای
ایجاد شده بهطور مستقل به صورت یک منبع حرارتی
موضعی با هدف برهمکنش داشته و باعث انتقال انرژی به
سطح هدف میگردد] .[9با گسترش و پخششدگی
پالسما در حضور ميدان ،قسمت فضایی بزرگتری از
پالسما در فرآیند مادهبرداری شرکت میکند .بنابراین
حفره با قطر بزرگتری میتواند ایجاد کند .در نتيجه با
افزایش شدت ميدان الکتریکی خارجی ،قطر حفرهی ایجاد
شده بزرگتر میشود .شکل  4و  5به ترتيب روند تغييرات
قطر و عمق حفرهی ایجاد شده باافزایش شدت ميدان
الکتریکی اعمال شده را نشان میدهند.

با توجه به پروفایل حفرهها ،یک هندسه مخروطی شکل
برای هر حفره در نظر گرفته شد[ .]10با این فرض و با
توجه به قطر و عمق بدست آمده و چگالی آلياژ برنج،
مقدار ماده کنده شده در هر پالس محاسبه گردید .روند
تغييرات آهنگ مادهبرداری نسبت به ميدان الکتریکی نيز
در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  : 6نمایش روند تغييرات مقدار ماده کنده شده در هر پالس با
اعمال ميدان الکتریکی

همانطور که نتایج نشان میدهند با اعمال ميدان
الکتریکی مقدار ماده کنده شده و در نتيجه سرعت توليد
محصول افزایش میباید .برای بررسی ميزان غلظت
نانوذرات توليد شده ،طيف جذبی اپتيکی محول کلوئيدی
مورد بررسی قرار گرفت .که نتایج آن در شکل  7آورده
شده است .همانطور که در شکل  7مشخص است با
افزایش اختالف پتانسيل و در نتيجه افزایش ميدان
الکتریکی خارجی ،بيشينهی جذب

افزایش می یابد.

قلههای پالسمونی طيف جذبی ،بيانگر مقدار انرژی که
توسط نمونه جذب شده است ،میباشند.

شکل  : 4نمایش تغييرات قطر حفره با افزایش ميدان الکتریکی اعمال
شده
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الکترولیز پالسمای تخلیه الکتریکی فشار جو محلول آبی کلرید سدیم برای سنتز
III هیدرواکسید آهن
 مسعود رضوانی جالل،رحيم رنجبری
 مالیر،گروه فيزیک دانشگاه مالیر
چکیده – در این مقاله از دستگاه الکترولیز معمولی محلول آبی کلرید سدیم با الکترودهای آهنی و نیز یک چیدمان الکترولیز پالسمای
 آزمایش ها نشان می دهند که آهنگ تولید.) استفاده می شودIII( کاتدی با آند آهنی و کاتد مسی جهت سنتز هیدرواکسید آهن
 از محلول نهایی به جا ماندهUV-Vis  طیف سنجی جذبی.هیدرواکسید آهن در الکترولیز پالسما خیلی بیشتر از الکترولیز معمولی است
 در محلول الکترولیز پالسما بسیار بیشتر از الکترولیز معمولی است و بهFe+3 از این دو الکترولیز این نکته را فاش می کند که غلظت یون
 طیف جذبی محلول الکترولیز معمولی حاکی از افزایش، از طرف دیگر.همین دلیل مقدار تولید هیدروکسید آهن در آن بیشتر بوده است
 به کمپلکس های کلریدی آهن و در نتیجه کاهش میزانFe+3  این افزایش را می توان با تبدیل یون های.غلظت یون کلر در آن است
.تبدیل آنها به هیدروکسید آهن مرتبط دانست
. یون آهن، محلول الکتروليتی، تخليه الکتریکی فشار جو، پالسما-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.
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آند و از یک سيم نوک تيز مسی (با قطر  1/5ميلی متر)
که در فاصله  1ميلی متر از سطح محلول واقع است به
عنوان کاتد استفاده گردید.

 -1مقدمه
پالسما یک محيط گازی یونيده است که شامل یون ها،
الکترون ها و اتم های خنثی می باشد .بر همکنش پالسما
با محيط های دیگر مانند جامدات ،مایعات و گازها
می تواند نتایج جالبی در بر داشته باشد .از بين این
فرایندها ،اندرکنش پالسما با محلول ها به خاطر پتانسيل
باالیی که برای انجام واکنش های پالسما-شيميایی ایجاد
می کند اخيراً مورد توجه زیادی قرار گرفته است [ .]1این
اهميت آنقدر زیاد است که مسئله برهمکنش پالسما با
محلول ها و اینکه چه اتفاق های فيزیکی و شيميایی در
آن رخ می دهد به یکی از سوال های اساسی جامعه
پالسما در سال  2015تبدیل شده است و هم اکنون نيز
پژوهشگران بسياری مشغول بررسی و پاسخ دهی به
جنبه های مختلف این سوال هستند [.]2

شکل  :1چيدمان آزمایش برای بررسی برهمکنش پالسما با محلول.

با توجه به جهت دیود مشخص است که جریان الکتریکی
در بيرون از محلول از سمت مس به سمت آهن می باشد
و یا به عبارت دیگر الکترون ها از نوک مس به سطح
محلول از طریق کانال پالسما حرکت می کنند .ولتاژ منبع
تغذیه از  0تا  12کيلو ولت قابل تغيير است .برای شروع
آزمایش ،ابتدا ولتاژ منبع به صورت اندک اندک افزایش
داده می شود تا وقتی که یک تخليه الکتریکی پایدار ایجاد
شود .پالسمای تخليه الکتریکی تشکيل شده در حقيقت
در نقش یکی از الکترودهای الکتروليز (در اینجا کاتد)
ایفای نقش می کند و به همين خاطر به چنين چيدمانی
الکتروليز پالسمای کاتدی نيز گفته می شود .به محض
تشکيل پالسما ابر زرد کم رنگی از سمت آند آهنی شروع
به تشکيل شدن می کند و بعد از حدود  30دقيقه کل
بشر را فرا می گيرد .در محل تماس پالسما با محلول نيز
حباب های ریز گاز خارج می شود .ابر زرد رنگ در حين
برهمکنش با پالسما و نيز برهمکنش با محلول نزدیک به
پالسما کم کم به یک پودر نارنجی-قرمز تبدیل می شود و
در ته بشر رسوب پيدا می کند.

از انواع پالسماها می توان به پالسمای حاصل از تخليه
الکتریکی در یک محيط گازی اشاره کرد .به تازگی،
پژوهشگران با ایجاد تخليه الکتریکی بين الکترود های
فلزی و سطح محلول ها قادر به سنتز نانوذرات شده اند.
برای مثال ،شيرائی و همکارانش با استفاده از محلول های
مختلفی مانند نيترات نقره ،هيدروکلرید طال ،کلرید آهن و
کلرید سدیم و نيز الکترود ها و گازهای متنوع توانستند
نانوذرات نقره ،طال و اکسيد آهن مغناطيسی توليد کنند
[3و .]4در مقاله حاضر از یک چيدمان ساده الکتروليز
پالسما در فشار جو برای بررسی تاثير پالسمای کاتدی بر
محلول کلرید سدیم با آند آهنی پرداخته می شود.
ساختار مقاله به این صورت است که ابتدا نحوه انجام
آزمایش ذکر می شود .سپس نتایج  XRDو  UV-Visارائه
می گردد و مورد بحث و بررسی قرار می گيرد .در نهایت
هم نتيجه گيری آورده می شود.

 -2انجام آزمایش

برای اینکه آزمایش فوق با یک آزمایش الکتروليز معمولی
با مشخصات مشابه قابل مقایسه باشد یک چيدمان دیگر
به نحوی که در آن الکترود فلزی (آهن) در محلول فرو
رفته باشد طبق شکل -1چپ طراحی شد .واضح است که
در این آزمایش پالسما هيچ نقشی در الکتروليز ندارد و
فقط به خاطر اینکه شرایط از هر لحاظ (جریان ،ولتاژ،
شکل سيگنال و  )...با آزمایش الکتروليز پالسما یکسان

برای انجام آزمایش الکتروليز پالسما ،از یک منبع تغذیه
ولتاژ باال ،الکترود های آهنی و مسی و نمک کلرید سدیم
استفاده شد .ابتدا یک محلول غليظ کلرید سدیم به غلظت
 15درصد وزنی در آب مقطر تهيه گردید .سپس این
محلول طبق چيدمان شکل -1راست تحت آزمایش قرار
گرفت .از یک ميله آهنی (به قطر  3ميلی متر) به عنوان
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باشد چنين آزمایشی طراحی شده است .به محض شروع
آزمایش باز هم مشاهده می گردد که ابر زرد رنگی در آند
آهنی تشکيل شده و در ظرف پخش می شود .آهنگ
تبدیل این ابر زرد به پودر نارنجی-قرمز خيلی کمتر از
مورد الکتروليز پالسما می باشد .به مانند آزمایش قبل ،در
اطراف کاتد مسی نيز حباب های گاز ایجاد می شود.

مقایسه این الگوی  XRDبا الگوهای استاندارد نشان
می دهد که محصول الکتروليز پالسما شامل هيدروکسيد
آهن ( )IIIبا فرمول  Fe(OH)3می باشد .محصول بسيار
اندک الکتروليز معمولی نيز از هر لحاظ شبيه به محصول
فراوان الکتروليز پالسما است .این پودرها جذب آهنربا
نمی شوند و به همين خاطر غيرمغناطيسی می باشند .در
الگوی  XRDنمونه اندکی کلرید سدیم  NaClنيز دیده
می شود که به خطای ناشی از جداسازی پودر از محلول
کلرید سدیم بر می گردد.

در هر دو آزمایش افزودن چند قطره فنول فتالين به
محلول نشان می دهد که در نزدیکی محل تماس پالسما
با محلول (الکتروليز پالسما) و نيز محل تماس کاتد
غوطه ور آهنی با محلول (الکتروليز معمولی) رنگ محلول
به بنفش تغيير می کند که نشانگر بازی شدن محلول در
نواحی کاتدی می باشد .از طرف دیگر واکنش های آندی
نيز موجب اسيدی شدن نواحی آندی می شوند [ .]4پس،
در انتهای آزمایش انتظار این است که بسته به اینکه
خاصيت بازی کاتد یا خاصيت اسيدی آند کداميک
غالب تر باشند محلول نهایی بازی و یا اسيدی باشد.
آزمایش ها نشان می دهند که محلول نهایی الکتروليز
پالسما دارای  pHبيشتر و محلول نهایی الکتروليز معلولی
دارای  pHکمتر از محلول کلرید سدیم اوليه می باشد.

-2-1
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-2-2

نتایج UV-Vis

بعد از جدا کردن پودر و صاف کردن محلول هر آزمایش،
از هر یک از محلول ها طيف  UV-Visگرفته شد تا تاثير
الکتروليز مربوطه بر محتوای یونی آنها به دست آید .در
شکل  3این طيف ها نشان داده شده اند .برای سادگی
مقایسه ،طيف  UV-Visمحلول کلرید سدیم قبل از
الکتروليز نيز به صورت نقطه چين نشان داده شده است.

نتایج XRD

از پودر نارنجی-قرمز تشکيل شده در الکتروليز پالسما
پراش  XRDگرفته شد .در شکل  2عکسی از ظرف
آزمایش و الگوی پراش آورده شده است.

شکل  :2طيف جذبی  UV-Visاز محلول کلرید سدیم بعد از الکتروليز
پالسما ،شکل باال ،و بعد از الکتروليز معمولی ،شکل پایين .نمودار
نقطه چين مربوط به طيف جذبی محلول کلرید سدیم قبل از
الکتروليز می باشد.

کامالً واضح است که محلول کلرید سدیم اوليه هيچ جذبی
در بازه طيفی مورد مطالعه ندارد و در این بازه عمالً شفاف
می باشد  .از این رو هر نوع جذبی که به این نمودار بعد از
الکتروليز افزوده شود ناشی از فرایند الکتروليز خواهد بود.
البته این محلول نيز مانند اکثر مواد در طول موج های

شکل  :2تصویری از چيدمان آزمایش و ماده نارنجی-قرمز ،شکل باال،
و  XRDپودر به دست آمده از الکتروليز پالسما ،شکل پایين.
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نبود (یا مقدار بسيار کم) یون  Fe+3در الکتروليز معمولی
می باشد .در حقيقت همين غلظت زیاد  Fe+3در الکتروليز
پالسما است که باعث شده محصول نهایی آن (یعنی
 )Fe(OH)3از طریق واکنش زیر بسيار بيشتر باشد:

کمتر از  250 nmدارای جذب بسيار باال است .یک جذب
ضعيف هم در  270 nmدارد که از یون کلرید نشأت
می گيرد [ .]5نمودارهای  UV-Visنشان می دهند که در
محلول الکتروليز پالسما دو قله جذبی جدید در 240 nm
و  350 nmظاهر شده اند .الکتروليز معمولی نيز بدون
ایجاد قله جدید کل نمودار جذب را مخصوصاً در ناحيه
 270 nmباال کشيده است .با بررسی این تغييرات
می توان تاثير پالسما بر محلول را به دست آورد.

()3

در هر دو نوع الکتروليز بررسی شده در فوق ،اتفاقی که در
آند آهنی می افتد برای هر دو یکسان است و تفاوت آنها
بيشتر در ناحيه کاتدی است .همانطور که در مرجع []4
ذکر شده است یک اتم آهن در آند آهنی با از دست دادن
دو الکترون به صورت  Fe+2اکسيد می شود و وارد محلول
می گردد و به مرور کل فضای محلول را می پوشاند .در
سمت کاتد نيز وارد شدن الکترون به محلول چه از طریق
پالسما (الکتروليز پالسما) و چه ميله آهنی (الکتروليز
معمولی) موجب الکتروليز مولکول آب از طریق واکنش
زیر و خروج گاز ( H2به شکل حباب های فوق الذکر) از
محيط و باال رفتن  pHناحيه کاتدی می شود:

 -4نتیجهگیری
مقایسه الکتروليز پالسما با الکتروليز معمولی محلول آبی
کلرید سدیم نشان می دهد که محصول  Fe(OH)3توليد
شده در الکتروليز پالسما بسيار بيشتر از الکتروليز معمولی
است .در الکتروليز پالسما یون  Fe+3بيشتری توليد
*
می شود که علت آن را می توان به رادیکال آزاد OH
ایجاد شده در برهمکنش پالسما با محلول بيان کرد .از
طرف دیگر  Fe+3موجود در الکتروليز معمولی با یون های
کلرید درون محلول تشکيل کمپلکس های کلریدی
می دهد و به همين دليل توليد  Fe(OH)3شدیداً کاهش
می یابد .می توان این گونه نتيجه گيری کرد که
واکنش های پالسما-شيميایی در برهمکنش پالسما با
محلول تاثير به سزایی در روند اجرای الکتروليز دارند.

2 H 2 O  4e   H 2  2OH 

درصدی از یون های  Fe+2از طریق واکنش های متعددی
می توانند به یون  Fe+3تبدیل شوند برای مثال:
() 2

Fe 3  3OH   Fe(OH ) 3

باال رفتن جذب در محدوده  270 nmالکتروليز معمولی را
می توان به زیاد شدن یون  Cl-مرتبط کرد .این یون اکثر
یون های  Fe+3را از طریق تشکيل کمپلکس های ،FeCl+2
 FeCl3 ،FeCl2+1و  FeCl4-1به صورت آب پوشيده نگه
می دارد و مانع از تشکيل  Fe(OH)3از طریق واکنش ()3
می گردد و ،از این رو ،محصول نهایی را کاهش می دهد.

 -3بحث و بررسی

()1
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2 Fe2  Cl2  2 Fe3  2Cl 
Fe 2  *OH  Fe3  OH 
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که اولی در ناحيه آندی و دومی در ناحيه کاتدی الکتروليز
پالسما به دليل ایجاد رادیکال آزاد  *OHقابل رخداد
می باشد .رادیکال  *OHدر برخورد الکترون های پالسما با
مولکول آب ایجاد می شود ولی در الکتروليز معمولی که
خبری از برخورد الکترونی نيست چنين رادیکالی امکان
تشکيل ندارد .از آنجا که یون  Fe+3دارای قله های جذبی
در  240 nmو  350 nmاست از شکل -3باال چنين
استنباط می شود که در برهمکنش پالسما با محلول
مقادیر زیادی یون  Fe+3توليد شده است .از طرف دیگر
عدم ظهور چنين قله هایی در شکل -3پایين حاکی از
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بررسي اثر دما و آهنگ الیهنشاني بر خواص فیزیکي فیلم نازک نانومتری ITO
آرزو مشبکی اصفهانی ،1عرفان کدیور ،1عليرضا فيروزی

فر1

 .1دانشکده فيزیک دانشگاه صنعتی شيراز
چکیده – از مباحث با اهمیت در طراحي و ساخت قطعات نیمرسانای آلي ،ساخت زیرالیه با ویژگي های اپتیکي و فیزیکي مناسب است.
در این مطالعه تأثیر دماهای مختلف حین الیهنشاني و همچنین تغییر در آهنگ الیهنشاني بر زبری سطح و مقاومت الکتریکي الیههای
نازک رسانای شفاف که بر زیرالیه ای از جنس  BK7الیهنشاني شده است ،مورد بررسي قرار گرفت .بدین منظور الیهنازک نانومتری
رسانای شفاف اکسید اینیدیوم آالییده شده با قلع ( )ITOروی زیرالیه به روش کندوپاش  DCدر دما و آهنگهای الیهنشاني مختلف،
پوشش داده شده است .تأثیر گرمادهي در دو محیط خأل و هوا پس از الیهنشاني بررسي شد .طیف عبوری در ناحیه مرئي بوسیله دستگاه
طیف سنج دو پرت ویي و مقاومت الکتریکي سطحي پوشش توسط دستگاه پروپ چهارسر اندازهگیری شده است .کیفیت و زبری سطح
قطعه توسط میکروسکوپ  AFMبررسي شد .نتایج حاصل از آنالیزها نشان داد که کاهش آهنگ الیهنشاني ،تأثیر بسزایي در کاهش زبری
سطح خطي فیلم و مقاومت الکتریکي نمونهها دارد.
کلید واژه -اکسید قلع و اینیدیوم( ،)ITOزبری سطح ،طیف عبوری ،الیهنشاني ،مقاومت الکتریکي

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

Department of Physics, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

1.

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
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زبری سطح الیه نازک نانومتری  ITOبه روش کندوپاش
 DCرا بررسی کردند .نتایج حاصل از آناليزها نشان داد که
با کاهش شار گاز آرگون ،زبری سطح نمونهها کاهش یافته
است[ .]11در این مطالعه تأثير تغيير دما و آهنگ الیه-
نشانی روی پارامترهای مقاومت سطحی ،طيف تراگسيل
در گستره  350تا  800نانومتر و زبری سطح نمونهها
بررسی شد.

 -1مقدمه
در سالهای اخير فعاليتهای فراوانی در راستای بهبود
خواص اپتيکی و الکتریکی الیههای نازک رسانای شفاف
صورت گرفته است .اکسيد اینيدیوم آالیيده شده با قلع
( ،)ITOبه دليل دارا بودن خواص الکتریکی و اپتيکی
مناسب ،یکی از پرکاربردترین مواد مورد استفاده جهت
الیهنشانی الیههای رسانای شفاف به شمار میرود[.]1
بسترههای الیهنشانی شده با ماده  ،ITOبه دليل داشتن
تراگسيل باال (حدود  )%80در ناحيه طولموجی مرئی و
مقاومت الکتریکی پایين ( )~Ω 4-10 cmکاربردهای
متفاوتی در صنایع دارند[.]6-2
زبری سطح الیه نازک  ITOتاثير زیادی بر خواص
الکتریکی و نيز طول عمر انواع سلولهای فتوولتایی و
دیودهای نورگسيل آلی ( )OLEDدارد .نتایج آزمایشگاهی
نشان میدهد که اگر زبری سطح پوششهای رسانای
شفاف از یک مقدار حدی بيشتر باشد ،سلول ساخته شده،
پس از چند مرتبه کارکرد دچار جرقه شده و خواهد
سوخت .لذا کيفيت سطح الکترود رسانای شفاف ،پارامتری
بسيار مهم درساخت یک سلول فتوولتایی یا دیود
نورگسيل آلی به شمار میرود .هدف از این مطالعه،
ساخت پوشش رسانای شفاف با زبری سطح پایين،
مقاومت الکتریکی کم و طيف عبوری باال میباشد.
خواص الکتریکی و اپتيکی الیه نازک  ،ITOبه شدت متأثر
از شرایط الیهنشانی نظير دمای زیرالیه ،آهنگ الیهنشانی،
تغيير شار گاز اکسيژن و آرگون ،فشار کل محفظه قبل و
حين الیهنشانی ،توان پالسما ،ضخامت الیهها و نيز
کيفيت سطح و جنس زیرالیه است[ .]8-7در بسياری از
مقاالت ،رابطهی بين این پارامترها مورد بررسی قرار گرفته
است .چان و همکارش ،تأثير توان پالسما بر روی خواص
اپتيکی و الکتریکی فيلم  ITOرا بررسی کردند .در
مطالعات آنها ،الیه نازک در توانهای مختلف ،100 ،50
150و 200وات الیهنشانی شدند .نتایج آنها نشان داد که
افزایش توان دستگاه منجر به کاهش زبری سطح فيلم
نازک  ITOشده است[ .]9جوآن و همکارانش ،تأثير دمای
زیرالیه بر خواص فيزیکی و اپتيکی فيلم نازک  ITOکه به
شيوه کندوپاش جریان مستقيم ( )DCدر دماهای بين
 200تا  450˚cالیهنشانی شده بودند را مورد مطالعه قرار
دادند[ .]10مشبکی و همکارانش ،تأثير شار گاز آرگون بر

 -2آمادهسازی نمونهها
در این مطالعه ،زیرالیههایی از جنس  BK7به ضخامت 3
ميليمتر به کمک پنبه و استون تميز شده ،سپس به مدت
 5دقيقه درون حمام اولتراسونيک الکل در آب 50 ˚c
شسته میشوند .سپس به مدت  5دقيقه درون آب مقطر
شناور میشوند .پس از خروج از دستگاه اولتراسونيک با
آب فوق خالص شستشو داده و با گاز نيتروژن خشک
میشوند .جهت الیهنشانی فيلم نازک  ITOاز روش
کندوپاش  DCاستفاده شده است .خأل اوليه دستگاه الیه-
نشانی  2×10-6 Torrمیباشد .نمونهها در ابتدا به مدت
 10دقيقه تحت عمليات تخليه تابان قرار گرفته و سپس
فرآیند الیهنشانی انجام میگيرد .ضخامت الیهها توسط
ضخامت سنج کریستال کوارتز اندازهگيری میشود .در
نهایت پس از اتمام الیهنشانی نمونهها در دو محيط خأل و
هوا به مدت  20دقيقه در دمای  350˚cبازپخت شدند.
طيف عبوری در ناحيه مرئی بوسيله دستگاه طيف سنج دو
پرتویی و مقاومت الکتریکی سطحی پوشش توسط دستگاه
پروپ چهارسر اندازهگيری میشود .کيفيت و زبری سطح
خطی قطعه توسط ميکروسکوپ  AFMبررسی میشود.

 -3نتایج تجربي
 )3-1الیه نشاني در دمای اتاق در آهنگ الیه-
نشاني متفاوت
به منظور بررسی تأثير آهنگ الیهنشانی ،دمای زیرالیه را
حين الیهنشانی ،در دمای اتاق ثابت نگه داشته و با
پارامترهای مشخص و ثابت :ضخامت الیه  ،250nmشار
گاز اکسيژن و آرگون به ترتيب صفر و  ،SCCM 20فيلم-
های مختلف در آهنگ الیهنشانی متفاوت ،بر بسترهها
الیهنشانی شدند .نتایج بدست آمده در جدول شماره ()1
مشاهده میگردد.
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جدول  :1اطالعات مربوط به تغيير در آهنگ الیهنشانی
3

2

1

شماره  2 ،1و  3بطور جداگانه دو محيط خأل و هوا در
دمای  350˚cبه مدت  20دقيقه بازپخت شدند .تأثير
فرآیند بازپخت در دو محيط خأل و هوا بر مقاومت
الکتریکی و زبری سطح نمونهها پس از فرایند الیهنشانی
در جدول  2مشاهده میگردد.

شماره نمونه

1/5

1

0/5

آهنگ الیهنشانی()A˚/S

1/7

1/39

1/07

زبری سطح ()nm

60

35

18

توان الیهنشانی ()W

 10-12بهمن 1396

نتایج نشان میدهد که در شار گاز آرگون  20 SCCMبا
افزایش توان و آهنگ الیهنشانی ،زبری سطح نمونهها
افزایش یافته است .در آهنگ الیهنشانی کمتر ،اتمها
فرصت کافی جهت تشکيل الیهنازک با نظم بيشتر در کنار
یکدیگر را دارند و در نتيجه شاهد کاهش زبری سطح
همراه با کاهش در آهنگ الیهنشانی میباشيم .تصویر
 AFMنمونه شماره  1در شکل  1مشاهده میگردد.

جدول  :2تأثير تغيير آهنگ الیهنشانی بر مقاومت و زبری سطح
1

شماره نمونه

2

3
46

64

51

مقاومت الکتریکی (□)Ω/

19

138

56

مقاومت پس از آنيل در خأل (□)Ω/

233

723

483

مقاومت پس از آنيل در هوا (□)Ω/

1/6

1/35

1/09

زبری سطح پس از آنيل در خأل ()nm

مشاهده میگردد که با کاهش آهنگ الیهنشانی ،مقاومت
الکتریکی پس از فرآیند بازپخت در دو محيط خأل و هوا
افزایش یافته است .دليل این امر این است که در آهنگ
الیهنشانی کمتر ،اتمهای ماده فرصت بيشتری جهت
واکنش با اتمهای گازی مزاحم موجود در چمبره الیه-
نشانی از جمله اکسيژن را دارند و در نتيجه فرآیند
اکسيداسيون باعث افزایش مقاومت الکتریکی همراه با
کاهش آهنگ الیهنشانی میگردد .همچنين مشاهده می-
گردد که فرآیند بازپخت تأثير محسوسی بر پارامتر زبری
سطح نداشته است.

شکل  :1تصویر  AFMنمونه شماره 1

شکل  :2طيف تراگسيل نمونهها در آهنگهای الیهنشانی متفاوت

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

طيف تراگسيل نمونههای شماره  1و  2و  3در شکل2
مشاهده میگردد .دیده میشود که با افزایش آهنگ الیه-
نشانی ،طيف عبوری در ناحيه طول موج مرئی دچار
تغييرات محسوسی نشده است.

 )3-2الیهنشاني در دماهای مختلف در آهنگ الیه
نشاني ثابت
در این مرحله الیه نازک  ITOدر دماهای مختلف بر روی
زیرالیه شيشهای  BK7الیهنشانی گردید .دیگر پارامترهای
آزمایشگاهی ،از قبيل شار گاز آرگون و اکسيژن ،ضخامت

جهت بررسی تأثير دمای بازپخت بر خواص الکتریکی و
فيزیکی فيلمهای توليد شده در دمای اتاق ،نمونههای
47
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 -4نتیجهگیری

الیه و آهنگ الیهنشانی ثابت نگه داشته شدند .جدول ()3
نتایج اندازهگيری زبری سطح و مقاومت الکتریکی  3نمونه
الیهنشانی شده در دماهای اتاق (نمونه شماره 100˚c ،)3
(نمونه شماره  )4و ( 300 ˚cنمونه شماره  )5را نشان می-
دهد.

در این مطالعه نقش دما و آهنگ الیهنشانی حين فرآیند
الیهنشانی بر روی خواص فيزیکی و اپتيکی الیهنازک
رسانای شفاف  ITOمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
میدهد که با کاهش آهنگ الیهنشانی ،اتمها فرصت
بيشتری جهت قرارگيری بر بستره دارند و الیهنازک با
ذرات منظمتری تشکيل میشود در نتيجه شاهد سطح
صافتر با زبری سطح کمتری میباشيم .فرآیند بازپخت در
دو محيط خأل و هوا نشان میدهد که مقاومت الکتریکی
نمونهها بطور محسوسی تغيير یافته است .با افزایش دما
حين الیهنشانی ،مقاومت الکتریکی و زبری سطح نمونهها
کاهش مییابد .این کاهش بدليل افزایش تحرک اتمها
حين الیهنشانی و کاهش ناهمواریهای سطح میباشد که
در نهایت منجر به افزایش تراگسيل و کاهش در مقاومت
الکتریکی و زبری سطح نمونهها میشود.

جدول  : 3تغييرات مقاومت الکتریکی و زبری سطح در اثر تغيير در
دمای الیهنشانی
5

4

3

شماره نمونه

300

100

محيط

دمای الیهنشانی( )˚c

25

37

46

مقاومت الکتریکی (□)Ω/

1/02

1/5

1/7

زبری سطح ()nm
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نتایج نشان میدهد که با افزایش دما حين الیهنشانی،
مقاومت الکتریکی و زبری سطح نمونهها کاهش مییابد.
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شکل :5طيف تراگسيل نمونههای شماره  3و 5

اگر عمل الیهنشانی در دماهای پایين صورت گيرد تحرک
اتمها کم بوده و ناهمواریهای سطح افزایش مییابد .این
امر باعث پراکندگی نور و کاهش تراگسيل میشود .نتایج
نشان میدهد که با افزایش دما حين الیهنشانی ،طيف
عبوری در ناحيه مرئی افزایش مییابد.

] [11مشبکی اصفهانی ،آرزو" ،تأثير شار گاز آرگون بر زبری سطح
الیه نازک نانومتری  ،"ITOهشتمين کنفرانس ملی خأل ایران،
دانشگاه شهيد بهشتی01396 ،
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 اثر میرایی:دینامیک درهمتنیدگی یک سامانه اپتومکانیکی در حضور لیزر رانشی
 محمدکاظم توسلی،مرضيه حسنی ندیکی
 دانشگاه یزد، دانشکده فيزیک،گروه اتمی و مولکولی
- دینامیک درهمتنیدگی یک اتم دوترازی که با یک میدان کوانتیده تکمد در یک کاواک اپتومکانیکی میرا برهم،چکیده – در این مقاله
 یک جمله اتالفی، برای نیل به این منظور پس از به دست آوردن هامیلتونی مؤثر.کنش میکند را در حضور لیزر رانشی بررسی میکنیم
، شکل صریح وابسته به زمان بردار حالت کل سامانه با انتخاب شرایط اولیه مناسب اتم، سپس.را به طور مناسب به آن اضافه میکنیم
میدان و آینه مرتعش را به دست میآوریم و در نهایت تغییرات زمانی آنتروپی خطی را به عنوان سنجهای برای اندازهگیری درهمتنیدگی
- نتایج نشان میدهند که اتالف باعث کاهش میزان درهمتنیدگی بین اتم و زیرسامانههای میدان و آینه می.مورد مطالعه قرار میدهیم
.شود
. هاميلتونی مؤثر، کاواک اپتومکانيک، درهمتنيدگی، آنتروپی خطی-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.
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 -1مقدمه

 -2مدل فیزیکی سامانه

گروه والتر برای اولين بار اثرهای فشار تابشی را بر آینه-
های ماکروسکوپيک مشاهده کردند ] .[1در این آزمایشها
از یک کاواک اپتيکی استفاده شد که در آن ،یکی از آینه-
های انتهایی آزادانه در محدوده مشخصی حرکت میکند.
در این شرایط ،حرکت ارتعاشی آینه با ميدان تابشی درون
کاواک توسط فشار تابشی جفت میشود .این نوع برهم-
کنش نور با ماده (جسم ماکروسکوپيک( که در آن ،فشار
تابشی توانایی جابجا کردن یک جسم ماکروسکوپيک
(همانند آینه متحرک) را دارد به جفتشدگی اپتومکانيک
موسوم است و سامانه مربوطه را یک سامانه اپتومکانيک
مینامند .در سالهای اخير سامانههای اپتومکانيک
کاربردهای بسيار گستردهای را در فيزیک تجربی و نظری
به خود اختصاص دادهاند .کاربردهای چنين سامانهای به
قدری قابل مالحظه است که در حوزه وسيعی از پژوهش-
های اپتيک کوانتومی میتوان از قابليتها و توانمندی-
های آن بهره جست .با استفاده از سامانههای اپتومکانيک
میتوان اصول مهمی از مکانيک کوانتومی را مورد آزمون
تجربی قرار داد ] .[2از جمله کاربردهای سامانههای
اپتومکانيک میتوان به اندازه گيریهای دقيق جرم و نيرو
] ،[3آشکارسازی امواج گرانشی ] ،[4پردازش اطالعات
کوانتومی و سردسازی نوسانگرهای مکانيکی نزدیک به
حالت پایه ] [5اشاره کرد .از سوی دیگر ،درهمتنيدگی
یکی از پدیدههای مهم مکانيک کوانتومی بهشمار میرود
که در سالهای اخير ،سامانههای اپتومکانيک که در
سادهترین حالت از یک کاواک اپتيکی با تکآینه متحرک
تشکيل شدهاند ،امکان بررسی این اثر کوانتومی را ممکن
ساختهاند ] .[6در این سامانهها نيروی فشار تابشی می-
تواند منجر به حرکت آینه متحرک حول نقطه تعادل و در
نتيجه جفتشدگی مدهای مکانيکی و اپتيکی و ایجاد
درهمتنيدگی ميان آنها شود.
اخيراً حالتهای درهمتنيده سهجزئی در یک سامانه
اپتومکانيکی متشکل از یک اتم دوترازی و ميدان کوانتيده
تکمد در کاواک اپتيکی با یک آینه متحرک در غياب
ليزر رانشی در ] [7و در حضور ليزر رانشی در ] [8بررسی
شده است .در مقاله حاضر ،اثر اتالف ميدان بر دیناميک
درهمتنيدگی این سامانه در حضور ليزر رانشی مورد
بررسی قرار میگيرد.

سامانهای اپتومکانيکی مانند شکل  1را در نظر میگيریم.
این سامانه شامل یک اتم دوترازی با حالت پایه ، g

حالت برانگيخته  eو بسامد گذار  atاست که با یک
ميدان تابشی کوانتيده تکمد در یک کاواک اپتومکانيکی
ميرا که یکی از آینههای آن متحرک است برهمکنش می-
کند.

شكل :1یک اتم دوترازی در حال برهمکنش با یک ميدان کوانتيده
تکمدی در یک سامانه اپتومکانيک کوانتومی ميرا .کاواک توسط یک
ميدان پمپ تغذیه میشود و  آهنگ اتالف کاواک را نشان میدهد.

همچنين ،سامانه توسط یک ميدان پمپ با بسامد  pو

دامنه  E pروی آینه تغذیه میشود و  آهنگ اتالف
کاواک را نشان میدهد .اثر دامنه ميدان ليزر رانشی به
این دليل که برای تحقق فيزیکی سامانه اپتومکانيکی مورد
نظر بسيار حائز اهميت میباشد در نظر گرفته شده است و
در مورد نتایج حضور آن در مرجع ] [8به طور جامع بحث
کردهایم .با در نظر گرفتن آینه متحرک همانند یک
نوسانگر هماهنگ کوانتومی با جرم مؤثر  mو بسامد
 ، mهاميلتونی کل سامانه را به صورت زیر مینویسيم:

1
ˆHˆ  c aˆ†aˆ  at ˆ z  m bˆ†b
2

()1

)  Gaˆ†aˆ(bˆ  bˆ† )  J (aˆˆ   aˆ†ˆ 
),

در این رابطه،

 

i pt

ˆ
 ae

i p t

 i E p (aˆ†e

†ˆ bˆ bو  aˆ  aˆ† به ترتيب عملگرهای

نابودی (آفرینش) مربوط به حرکت نوسانی آینه با بسامد

 mو مد ميدان با بسامد  cو  ˆ و  ˆ zهم
عملگرهای گذار و وارونی جمعيت مربوط به اتم هستند.
جمالت اول ،دوم و سوم به ترتيب متناظر با هاميلتونی
آزاد ميدان ،اتم و آینه هستند و جمله چهارم آن بيانگر
جفتشدگی بين ميدان کاواک و نوسانگر مکانيکی است.
دوجمله آخر نيز به ترتيب برهمکنش بين ميدان کاواک و
اتم دوترازی با قدرت جفتشدگی  Jو برهمکنش بين
ميدان ليزر اعمالی و ميدان کاواک را نشان میدهند .در
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چارچوب چرخان ،هاميلتونی ( )1به صورت زیر تبدیل
میشود:

 (t )  M 1 (t ) 0f ,1m , e  M 2 (t ) 0f ,1m , g

()7

 M 3 (t ) 1f , 0m , e  M 4 (t ) 1f , 0m , g ,

در این رابطه M i  i  1, 2,..,5  ،دامنههای احتمال
هستند که باید تعيين شوند .با حل معادله شرودینگر
وابسته به زمان ،چهار معادله دیفرانسيل جفتشده به
صورت زیر به دست میآیند:

1
Hˆ  c aˆ†aˆ  m bˆ†bˆ   at ˆ z
2
()2

)  G aˆ†aˆ(bˆ  bˆ† )  J (aˆ ˆ   aˆ †ˆ 
 i E p (aˆ†  aˆ),

که در این رابطه پارامتر ناميزانی ميدان پمپ-کاواک
c  c   p
(اتم-ليزر رانشی) به شکل

3 JE p i mt
3 GE p i mt
iGJ
e M2
e M3
M 4,
4 m
4 m
m

)  (at  at   pتعریف میشود .هاميلتونی در تصویر
برهمکنش با در نظر گرفتن شرایط  c  2 mو
 ،  at  mبه صورت زیر محاسبه میشود:

ˆ 2i m t  aˆ†e 2i m t ).
 i E p (ae

پس از محاسبات نسبتاً طوالنی ،هاميلتونی مؤثر سامانه با
استفاده از روش کورس-گریند ] [9به صورت زیر حاصل
میشود:
m

()4

3 GE p ˆ†  im t
ˆ e
(ab
4 m

 ˆ  ˆ    i

3 JE p
(ˆ e  im t  ˆ eim t ),
4 m

ˆ aˆ aˆ
†

z

m

3 GE p i mt
iJ 2
3 JE p i mt
e M1 
M M 3 
e M 4,
4 m
m 3
4 m

M 3 (t ) 

M1 

iGJ

m

M 4 (t )  

بررسی کنيم .آنتروپی قادر است درجه درهمتنيدگی یک
حالت را آشکار کند به نحوی که آنتروپی باالتر (پایينتر)
نشاندهنده درجه درهمتنيدگی بزرگتر (کوچکتر) است.
در این رابطه ˆat t  ،ماتریس چگالی کاهشیافته است:
ˆ (t )  Tr  ˆ (t ) 



 aˆ †bˆ eim t )  i

جمله اول این هاميلتونی ،نشاندهنده برهمکنش سهجزئی
بين اتم ،ميدان و آینه است .این برهمکنش نقش مهمی
در توليد حالتهای درهمتنيده ایفا میکند ] .[10،7برای
بررسی اثر اتالف ميدان بر دیناميک درهمتنيدگی سامانه
اپتومکانيکی ،هاميلتونی جدید را به صورت زیر تعریف
میکنيم ]:[11
()5

3 JE p i mt
3 GE p i mt
e
M1 
e
M 4,
4 m
4 m

که به صورت  S at t   1  Tr  ˆat2 t  تعریف میشود

ˆ † GJ
G2 † 2
ˆ ˆ†ˆ  ) 
Hˆ eff 
(aˆ bˆ   ab
) ˆ(aˆ a
J2

m

با حل مجموعه معادالت دیفرانسيل باال ،میتوان بردار
حالت سامانه اپتومکانيکی را در حضور اتالف ميدان به
دست آورد (به دليل پيچيدگی و طوالنی بودن جوابها از
نوشتن شکل صریح آنها خودداری میکنيم) .در ادامه،
قصد داریم اثر اتالف بر دیناميک درهمتنيدگی بين اتم و
زیرسامانه "آینه+ميدان" را توسط سنجه آنتروپی خطی

)  J (aˆ ˆ e i m t  aˆ†ˆ e i m t

m

M1 

iJ 2

M 1 (t ) 

M 2 (t ) 

3 GE p i mt
3 JE p i mt
e M2
e
M 3   M 4.
4 m
4 m

) Hˆ int   G aˆ†aˆ(bˆ e  i m t  bˆ†e i m t
()3

 10-12بهمن 1396

f,m

e

e

()8



)  M 1 (t )  M 3 (t
2

 ( M 2 (t )  M 4 (t ) ) g
2

g
g

2

at

2

 ( M 1 (t ) M 2* (t )  M 3 (t ) M 4* (t )) e

 ( M 1* (t ) M 2 (t )  M 3* (t ) M 4 (t )) g e .

ˆ  Hˆ  i  aˆ†aˆ.

eff
eff

در نتيجه ،آنتروپی خطی برای اتم به صورت زیر حاصل
میشود:

در این مقاله حالت اوليه اتم را یک برهمنهی کلی از
حالتهای پایه و برانگيخته ،مد ميدان کاواک را در حالت
پایه و حالت اوليه مد مکانيکی را در حالت تکفوتونی در
نظر میگيریم .در این صورت داریم:
 (0)  0f ,1m (cos  e  sin  g .
()6
تابع موج وابسته به زمان سامانه تحت تأثير هاميلتونی ()5
را به صورت زیر درنظر میگيریم:

2



2



) S at (t )  1  M 1 (t )  M 3 (t
2

 ( M 2 (t )  M 4 (t ) )2
2

()9

2

))  2(M 1 (t )M (t )  M 3 (t )M (t
*
4

*
2

 (M 1* (t )M 2 (t )  M 3* (t )M 4 (t )).
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 نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل دینامیک-3

ج

درهمتنیدگی سامانه در حضور اتالف
 تحول زمانی آنتروپی خطی را در غياب و در،در این بخش
 تغييرات3  و2  شکلهای.حضور اتالف بررسی میکنيم
آنتروپی خطی بر حسب زمان را برای حالتی که ضریب
-جفتشدگی اپتومکانيکی برابر با ضریب جفتشدگی اتم

 است را به ترتيب در    ميدان و اتم در حالت پایه


) ب  2  50kHz ) آنتروپی خطی بر حسب زمان الف:3 شکل
 دیگر پارامترها همانند.   2 150kHz ) ج  2 100kHz
. در نظر گرفته شدهاند2 شکل

2

 همانطور.در غياب اتالف و در حضور آن نشان میدهند
که از هر دو شکل پيداست رفتار آنتروپی در هر دو مورد
.نوسانی است

 مشاهده می شود که در زمانهای ویژهای2 در شکل
آنتروپی خطی بيشينه مقدار خود را دارد و در نتيجه
-بيشينه درهمتنيدگی بين اتم و زیرسامانهها به دست می
) مشاهده3 آید ولی با اضافه کردن اتالف ميدان (شکل
میشود که وجود اتالف باعث کاهش درهمتنيدگی بين
 با،اتم و زیرسامانههای ميدان و آینه میشود و همچنين
افزایش اتالف آنتروپی خطی سریعتر به صفر میرسد
.)(وقوع پدیده واهمدوسی
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اثیر دما بر حسگری اکسیژن توسط گرافن
 فاطمه؛، نفیسه؛ استواری، فهیمه؛ توبه ئیها،ذاکری
 دانشکده فیزیک،دانشگاه یزد،  صفاییه،یزد

 جریان عبوری. ساخته شدSiO2/Si گرافن با استفاده از روش هامر سنتز و سپس ترانزیستوری با پوشش نانو صفحات گرافن بر روی زیرالیه-چکیده
 این نسبت به مولکولهای.از افزاره ساخته شده هنگامیکه در معرض گاز اکسیژن در شرایط محیطی و در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت
 بنابراین جذب مولکولهای اکسیژن بر روی حسگر تراکم حاملهای بار را کاهش میدهد و موجب. را در دمای اتاق نشان دادp-type اکسیژن پاسخ
 همچنین در این. اما افزایش دما بطور چشمگیری منجر به افزایش جریان و افزایش قدرت حسگری آن میشود.کاهش جریان الکتریکی میشود
.مطالعه میزان حساسیت حسگر ساخته شده نیز اندازهگیری و تاثیر جذب اکسیژن بر مقدار جریان الکتریکی نشان داده شده است
 افزایش دما، شرایط محیطی، حساسیت، گرافن، سنسور اکسیژن-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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1 Introduction

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.

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 highperformance electronic and optoelectronic devices
[2–11].
Among other applications, the exceptional surfaceto 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. Asprepared 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.

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.

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

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
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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 4: Variations of electrical current across the
sensor, when exposed to Oxygen flow at different
temperature.
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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].

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.
gas on

gas off

1
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Figure 5: Sensitivity of the graphene to Oxygen at 60°C.
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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

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
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temperature the sensitivity of graphene for O2
sensing gets increased.

References
[1]A. K.S, Novoselov1, B. A.K, Geim2, C. S.V.
Morozov3, D. D, Jiang4, E. Y, Zhang5, F. S.V,
Dubonos6, G. I.V, Grigorieva7, H. A.A, Firsov8,
Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon
Films, Science 306, 666 (2004)
[2] A. Sasha Stankovich 1, B. Dmitriy A. Dikin2,
C. Richard D. Piner3, D. Kevin A. Kohlhaas4,
E. Alfred Kleinhammes5, F. Yuanyuan Jia6, G.
Yue Wu7, H. SonBinh T. Nguyen8, I. Rodney S.
Ruoff9, Synthesis of graphene-based nanosheets
via chemical reduction of exfoliated graphite
oxide, Carbon 45, 1558 (2007).
[3] A. Ostovari, Fatemeh1, B. Abdi, Yaser2, C.
Ghasemi, Foad3, “Controllable formation of
graphene and graphene oxide sheets using photocatalytic reduction and oxygen plasma treatment”.
Eur, Phys. J. Appl. Phys. (2012) 60: 30401.
[4] A. Ostovari, Fatemeh1, and B. Abdi, Yaser2,
Magnetic field enhanced hydrophilicity of Fe-TiO2
nanostructures. Eur. Phys. J. Appl. Phys. (2012)
58: 30402.
[5] A. Robinson, Jeremy1, B.Perkins, Keith2, C.
Snow, Eric3, D. Wei, Zhongqing4, E. Sheehan,
Paul6, Reduced Graphene Oxide Molecular
Sensors. Nano Lett. 8, 3137 (2008).
[6] A. Das, Sriya1, B. Irin, Fahmida2, C. Ahmed,
Tanvir3, D. Abel, Cortinas4, E. Ahmed, Cortinas5,
F. Wajid Ahmed6, G.Parviz, Dorsa7, H.
Jankowski, Alan8, I. Kato, Masaru8, J. Green,
Micah9. Non-covalent functionalization of pristine
few layer graphene using triphenylene derivatives
for conductive poly (vinyl alcohol) composites.
Polymer 53, 2485 (2012) .
[7] A. Ostovari, Fatemeh1. and B. Farshi,
Moravvej2, Photodetectors with armchair
graphene nanoribbons and asymmetric source and
drain contacts. Appl. Surf. Sci. 318, 108–112,
(2014)
[8] A. Ostovari, Fatemeh1, and B. Farshi,
Moravvej2, Photodetectors with zigzag and
armchair graphene nanoribbon channels and
asymmetric source and drain contacts: Detectors
for visible and solar blind applications. J. Appl.
Phys. 120, 144505 (2016).
[9] A. Stampfer, C1, B. Schurtenberger, E2, 3.
Molitor, F3, D. G¨uttinger, J4, E. Ihn,T5, F.
Ensslin, K6, Tunable Graphene Single Electron
Transistor, Nano Lett. 8, 2378 (2008)
[10] A. Ostovari, Fatemeh1, and B. Farshi,
Moravvej2, Dual function armchair graphene

nanoribbon-based spin-photodetector: Optical
spin-valve and light helicity detector, Appl. Phys.
Lett, 105, 072407, (2014).
[11] A. Ostovari, Fatemeh1, B. Abdi, Yaser2, C.
Darbari, S3, D. Ghasemi, Foad4, Effects of
electromechanical resonance on photocatalytic
reduction of the free-hanging graphene oxide
sheets, J Nanopart Res (2013) 15:1551
[12] A. Rumyantsev1, B. S, Liu2, C. G, Shur3, D.
M.S, Potyrailo4, E. R.A, Balandin5, Selective gas
sensing with a single pristine graphene transistor,
Nano Lett, 12 (5) (2012) 2294e2298.
[13] A. Jebreiil Khadem1, B. Abdi, Y2, C. Darbari,
S3, D. Ostovari, F4, Investigating the effect of gas
absorption on the electromechanical and
electrochemical behavior of graphene/ZnO
structure, suitable for highly selective and sensitive
gas sensors, Current Applied Physics, 14, 14981503, (2014).
[14] A. Sasha Stankovich1, B. Dikin, Dmitriy A2,
C. Piner, Richard D3, D. Kohlhaas, Kevin A4, E.
Kleinhammes, Alfred5, F. Jia, Yuanyuan6, G. Wu,
Yue7, H. Nguyen, SonBinh T8, J. Ruoff, Rodney
S8, Synthesis of graphene-based nanosheets via
chemical reduction of exfoliated graphite oxide.
Carbon 45, 1558 (2007)
[15] A. Bing, Li1, B. Xintong, Zhang2, C.
Xinghua, Li, Lei, Wang, Runyuan, Han, Bingbing,
Liu, Weitao, Zheng, Xinglin, Li, Yichun, Liua.
Photo-assisted preparation and patterning of
large-area
reduced
graphene
oxide–TiO2
conductive thin film Chem, Commun. 46, 3499
(2010)
[16] A. Tuinstra, F1, B. Koenig, J2, C. L, Chem J3,
Raman Spectrum of Graphite, Phys. 53, 1126
(1970)
[17] A. Ferrari, A1, B. C, Robertson, J2,
Interpretation of Raman spectra of disordered and
amorphous carbon, Phys. Rev. B 61, 14095 (2000)
[18] A. Graf1, B. D, Molitor2, C. F, Ensslin3, D.
K, Stampfer4, E. C, Jungen5, F. A, Hierold6 G.
Wirtz, L7, Spatially Resolved Raman Spectroscopy
of Single- and Few-Layer Grapene, Nano Lett. 7,
238 (2007)
[19] A. Eun-Young Choi1, B. Tae Hee Han2, C.
Jihyun Hong3, D. Ji Eun Kim4, E. Sun Hwa Lee5,
F. Hyun Wook Kim6, G. Sang Ouk KiM7,
Noncovalent functionalization of graphene with
end-functional polymers, Journal of Materials
Chemistry, 20, (2010) 1907-1912.
[20] A. Tessy Theres, Baby1, and B. Ramaprabhu,
S2, Investigation of thermal and electrical
conductivity of graphene based nanofluids,
Journal of Applied Physics 108, (2010) 124308.

56
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

مطالعه امواج شوک حاصل از فروشکست القایی لیزری با استفاده از روش
تصویربرداری سایهنگاری
 دکتر سيدحسن توسلی،ميرمحمدرضا جعفری سيدحقيقی
 پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی، اوین،تهران
 موج شوک حاصل از پالسمای ایجاد شده توسط پالس لیزری که بر، با استفاده از تکنیک تصویربرداری سایهنگاری، در این مقاله- چکیده
 اساس کار سایهنگاری به عنوان یک روش موثر و کارامد در.سطح یک نمونه آلومینیومی تابیده شده است را مورد بررسی قرار میدهیم
 بدین منظور جهت سایهنگاری از دو لیزر. بر مبنای تغییرات ضریب شکست ناحیه اختاللی میباشد،ثبت وقایع سریع همچون موج شوک
 ثبت.پالسی _ یکی از آنها جهت کندگی و ایجاد پالسما در سطح نمونه و دیگری به منظور ساخت سایه موج شوک_ استفاده شده است
،تصاویر مربوط به موج شوک در زمانهای مختلف و همچنین اندازهگیری نتایج تجربی مربوط به پارامترهای مکان و سرعت موج شوک
.مورد بحث قرار گرفته است
 موج شوک، سایهنگاری، تصویربرداری، پالسما، پالس ليزر،  اندازهگيری-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

57
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 10-12بهمن 1396

غيره عبور کرده و تغييراتِ به وجود آمده در آنها به صورت
سایه در دوربين ثبت میگردد] .[1اساس این روش
تغييرات ضریب شکست ناحيه مورد مطالعه و همچنين
وجود موانع در برابر آشکارساز می باشد .بطوری که اگر
اختالل مزبور ،دارای ضریب شکست متغيری باشد ،اشعه
های نور عبوری از این ناحيه اختاللی بطور مجزایی
شکست می یابند و از مسير اصلی شان منحرف می شوند
و یا جلوی آن توسط ذرات منسجم مسدود میشود .این
تکنيک به طور گستردهای در مکانيک سياالت و انتقال
گرما به عنوان ابزاری جهت تصویر برداری شار جریان
مورد استفاده قرار گرفته است .به طور کلی تصاویر ثبت
شده توسط تکنيک سایه نگاری ،به مشتق فضایی مرتبه
دوم ضریب شکست ناحيه اختاللی وابسته میباشد].[3

 -1مقدمه
امروزه مطالعات بسياری بر روی برهمکنش بين نور و
ماده انجام میشود .یکی از این برهمکنشها ،پالسمای
القایيده ليزری میباشد که توسط یک ليزر پالسی (با طول
پالس نانوثانيه) که دارای انرژی باالیی (حدود  100ميلی-
ژول بر سانتیمتر مربع) میباشد ایجاد میگردد .با انبساط
و گسترش ذرات کنده شده و پالسمای حاصل از این
فرایند ،یک موج شوک ( )shockwaveبه خاطر تغييرات
سریع فشار و چگالی در جلوی پالسما انتشار مییابد.
شناخت این فرایند و بررسی پارامترهای مربوط به آن ،از
اهميت بسزایی برخوردار است .پارامترهایی مانند سرعت
ذرات کنده شده و توزیع آنها درون پالسما ،وابستگی
مکان و زمان موج شوک ایجاد شده و غيره ،اطالعاتی را
در اختيار کاربر قرار میدهد که به شناخت بيشتر فرایند
کندگی ليزری و پالسمای حاصل منجر میشود .از طرفی
دیگر با توجه به کاربردهای مختلفی که پالسمای القایيده
ليزری پيدا کرده است شناخت هر چه بيشتر پارامترهای
مذکور میتواند باعث گسترش کاربردهای آن گردد .طيف
سنجی فروشکست القایی ليزری (LA-ICP-( ،)LIBS
 ،)MSسنسورها ،ریزماشينسازی ،توليد نانو مواد،
رسوبسازی توسط ليزر پالسی و منبع نوری برای
ليتوگرافی از جمله کاربردهایی است که میتوان به آنها
اشاره کرد]1و .[8از دیگر کاربردهای مطالعه موج شوک و
بررسی پارامترهای نامبرده ،در صنعت و علوم فضایی است؛
مانند پيشرانههای ليزری و چکشکاری ليزری]6و.[7

موج شوک یا موج ضربه ،در مکانيک سياالت به عنوان
یک اختالل در حال گسترش شناخته ميشود .هنگامی که
یک موج مکانيکی در یک سيال ،سریعتر از سرعت
موضعی صوت در آن محيط حرکت کند ،موج شوک پدید
میآید .همانند دیگر امواج ،موج شوک با خود ،انرژی را
منتقل میکند و میتواند در یک محيط مادی گسترش
یابد و فشار و چگالی و دمای محيط را بهصورت موضعی
تغيير دهد .میتوان از چنين انفجارهایی در اخترفيزیک
در قالب انفجار ابراخترنو یاد کرد.
در این مقاله با استفاده از روش سایهنگاری ،از موج
شوک در زمانهای مختلف ،تصویربرداری شده است به
طوری که مکان و سرعت موج شوک بر حسب زمان به
صورت تجربی بدست آمده است و مقایسهای با نتایج حل
عددی و تحليلی این پدیده انجام شده است .بدین منظور،
پارامترهایی که در حل تحليلی و عددی حرکت موج

محدودیتی که در تصویربرداری از موج شوک وجود
دارد این است که چنين فرایندی ،بسيار سریع میباشد
(نانوثانيه) .برای رفع این مشکل روشهای تصویربرداری
متعددی وجود دارد از جمله "تداخلسنجی"" ،شليرن" و
"سایهنگاری" که اساس کار همه آنها تغييرات ضریب
شکست میباشد .این سه روش به منزله ابزارهایی ساده و
قوی جهت آناليز پالسمای القایيده ليزری محسوب
میگردند .گرادیانهای دمایی ،امواج شوک ،پرتاب ذرات و
جریانهای گرمایی توسط این تکنيکها تصویربرداری
میشوند .سایهنگاری ،به عنوان یکی از موثرترین روشهای
اپتيکی در تصویربرداری و همچنين مطالعهی تغييرات
ثبت شده در تصاویر به حساب میآید .در این روش نور از
مادهی شفاف مورد مطالعه ،همچون پالسما ،هوا ،آب و
58
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شکل  :1چيدمان آزمایشگاهی کندگی ليزری و سایه نگاری .نور قرمز به-
منظور کندگی و نور سبز نيز بهمنظور ایجاد سایه.
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شکل  :2سایه نگاری موج شوک پيشرونده ،در تأخيرهای زمانی متفاوت ،بين دو پالس ليزری  532و  1064نانومتر .شاخص اندازهگيری در شکل نشان داده شده است.

عکاسی ثبت شده است .همانطور که مشاهده میگردد،
سایه موج شوک ،توسط ليزر سبز در زمانهای تاخيری
 500ns ،140ns ،60nsو  1200nsبعد از برخورد ليزر با
طول موج  1064nmو با انرژی  100mJبر سطح نمونه،
تصویربرداری شده است .موج شوک به صورت یک نيم
دایره باز شونده از سطح آلومينيوم به وضوح دیده میشود.
همانطور که در شکل نيز میتوان به طور شهودی دید
سرعت انتشار موج شوک در لحظات اوليه گسترش ،به
طور قابل مالحظهای بيشتر از سرعت آن در زمانهای
بعدی است .با در نظر گرفتن اندازه لکه سبز به عنوان
شاخص اندازهگيری و همچنين فاصله موج شوک از سطح
نمونه در زمانهای مختلف ،رابطه مکان و سرعت موج
شوک را با زمان بدست خواهيم آورد.

شوک در فضا مورد نياز است را در اختيار قرار دهد.

 -2چیدمان تجربی
شکل ( )1چيدمان مربوط به آزمایش را نشان میدهد
که در آن از دو ليزر پالسی ( )Q-switchاستفاده شده
است .ليزر اول که برای کندگی و ایجاد پالسما به کار برده
میشود ،یک ليزر  Nd:YAGبا طول موج ،1064 nm
پهنای پالس  10 nsو نرخ تکرار  1 Hzمیباشد .باریکه این
ليزر توسط یک عدسی با فاصله کانونی  10 cmبر روی
یک نمونه استاندارد آلومينيوم ،متمرکز شده و پالسما را
ایجاد میکند .در طرف دیگر چيدمان آزمایش ،برای
سایهنگاری و ثبت تصاویر مربوط به موج شوک حاصل از
پالسمای القایيده ليزری ،از یک ليزر  Nd:YAGهارمونيک
دوم ،طول موج  532nmو پهنای پالس  ،10 nsاستفاده
میشود .همانطور که در شکل نيز دیده میشود تاخيرهای
زمانی الزم بين این دو ليزر برای ثبت سایهنگاری در
زمانهای مختلف توسط یک منبع ایجاد کننده تاخير
( )delay generatorاعمال میگردد .برای کنترل بسيار
دقيق انرژی ليزر سبز از یک تاخير انداز قطبش قابل
تنظيم و یک منشور گلن تيلور استفاده شده است .برای
آنکه نور سبز تمام پالسمای تشکيل شده را بپوشاند از
یک پهن کننده باریکه در مسير ليزر سبز ،که متشکل از
دو عدسی همگرا میباشد استفاده شده است .همچنين
برای ثبت فاصله زمانی این دو پالس ،از فوتودیودهای
 PD1و  PD2و اوسيلوسکوپ استفاده کردهایم .در نهایت
نور سبز با عبور از پالسمای ایجاد شده و گذر از چندین
فيلتر مناسب به دوربين دیجيتال رسيده و ثبت میشود.

طبق تصاویر ثبت شده از موج شوک در زمانهای مختلف
تاخيری در شکل ( )2و ثبت فاصله موج شوک از سطح
نمونه ،به نمودار تجربی شکل (_ )a-3نقطههای مربعی
شکل_ میرسيم .در این نمودار ،محورهای عمودی و افقی
به ترتيب نمایشگر مکان یا فاصله از سطح نمونه ( )mmو
زمان تاخيری بين دو ليزر ( )nsمیباشد .طبق انتظار رفتار
گسترش موج شوک در فضا بسيار شبيه به نمودار مکان-
زمان گسترش پالسما میباشد .با توجه به رفتار گسترش
پالسما در فضا که به صورت (  ) d  t 2 5تغيير می-
کند] ،[4نمودار برازش شده این اطالعات ،به شکل )a(3
_خط ممتد قرمز_ میشود و معادله منحنی نمودار برازش
شده نيز ،به صورت زیر خواهد بود:
() 1

 -3نتایج و بحث

2

) d  0.153  (t 5

در رابطه ( d )1به معنای فاصله موج شوک از سطح
نمونه و  tبيانگر زمان میباشد .خطای محاسبه شده در
این آزمایش  24.4µmمیباشد .با درنظر گرفتن رابطه باال

شکل  ،2تصاویر ثبت شده از سایهنگاری مربوط به
پالسمای القایيده ليزری میباشد که توسط دوربين
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شکل  ) a( :3ثبت مکان موج شوک در زمان (نقاط مربعی) و برازش کردن نمودار بر روی آن (خط قرمز) ( )bنمودار سرعت موج شوک بر حسب زمان

که در آن  E ،εو  ρبهترتيب ضریب ثابت وابسته به
ظرفيت گرمایی ویژه ،انرژی کل انفجار و چگالی گاز زمينه
میباشد .چون این معادله از طریق روابط تئوری به اثبات
رسيده است ،در آن به انواع انتشار موج شوک پرداخته
است .یعنی ضریب  nدر رابطه ( )3برای امواج شوکی که
به صورت صفحهای ،استوانهای و کروی درحال انتشار
هستند ،بهترتيب برابر است با  2 ،1و  .3یعنی برای امواج
شوک موجود در این تحقيق که به صورت کروی درحال
انتشار هستند n= 3،میباشد .یعنی در معادله  ،3مکان

و مشتق گرفتن از آن ،عبارت بين سرعت موج شوک در
هر لحظه برآورد میگردد و این تغييرات مطابق رابطه ()2
بدست میآید (شکل :))b(3
)5

() 2

3

v  0.0612  (t 

طبق این رابطه سرعت موج شوک در زمانهای اوليه
بسيار زیاد میباشد و با گذشت زمان از آن کاسته میشود.
همانطور که اشاره شد ،این تصاویر از سطح یک صفحه
آلومينيومی ،در فشار و دمای جو زمين عکسبرداری شده
است.

موج شوک متانسب خواهد بود با ( .) d  t 2 5
این روابط به خوبی نشان میدهند که روابط بدست آمده
از دادههای تجربی ،با معادالت تئوری مطابقت دارد و
همچنين از طرفی با استفاده از روابط  1و  3میشود
ضرایب موجود در رابطه  3را بدست آورد .با تعيين شدن
ضرایب باال و مشخص بودن سرعت که از رابطه  2بدست
آمده است ،به پارامترهای موجود در این فرایند مانند:
انرژی ،چگالی پشت جبهه موج شوک و فشار ،پی برد.

 -4نتیجهگیری
در این تحقيق با استفاده از یکی از کارامدترین روش-
های تصویربرداری به ثبت یک اختالل بسيار سریع به نام
موج شوک پرداخته شده بود .درواقع با ثبت دقيق مکان
این موج شوکِ حاصل از فرایند فروشکست القایی ليزری،
از لحظه شروع و در زمانهای بسيار کم و مورد نياز (مرتبه
نانوثانيه) ،توانستيم که معادله مکان و به دنبال آن معادله
سرعت موج شوک را برحسب زمان رسم و محاسبه کنيم.
همچنين با بهدست آوردن معادله مکان موج شوک با
استفاده از روش تجربی تصویربرداری ،و مقایسه آن با
معادالت محاسبه شده از طریق حل تحليلی و عددی که
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معروف به معادله سِدُو-تیلور است ،پی به دقت این
اندازهگيری میبریم .معادله مکان موج شوک حاصل از
انفجار سِدُو-تيلور که از حل معادالت پایهای رنکین-
هوگونیوت نتيجهگيری شده است] ،[8عبارتنداز:
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n 2
 E  n2
d    
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اندازهگیری ضریبشکست گروه و ضخامت نمونه به صورت همزمان با استفاده از
مقطعنگار همدوس نوری طیفی
2و1اخالقی

 احسان احدی،1 آرشام حمیدی، 1پوریا امیدی

۴۵1۳۷-66۷۳1  کد پستی، زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشکده فیزیک1
۴۵1۳۷-66۷۳1  کد پستی، زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، مرکز پژوهشی اپتیک2
 غیرمخرب و با سرعت دادهبرداری باال در تصویربرداری است که با بهرهگیری از روش،چکیده – مقطع نگار همدوس نوری روشی نوین
 در این مقاله با استفاده از چینش مقطعنگار همدوس نوری طیفی با. الیههای مختلف نمونه را شناسایی میکند،تداخلسنجی همدوس جزئی
 روشی برای اندازهگیری ضریبشکست گروه الیههای نازک چندالیهای، میکرومتر است1 چشمهی نور مرئی که دارای تفکیکپذیری محوری
، با استفاده از این روش. این روش میتواند بهطور همزمان ضریبشکست گروه و ضخامت الیههای نازک را تعیین کند.ارائه شده است
.ضریبشکست الیهی نازک تا دو رقم اعشار و ضخامت الیهی نازک با دقت یک میکرومتر قابل تعیین است
. ضخامت سنجی، مقطعنگاری همدوس نوری طيفی، ضریبشکست، تداخلسنجی همدوس جزئی-كليد واژه

Simultaneous thickness and group index measurement with Spectral
Domain Optical Coherence Tomography
Pooria Omidi1, Arsham Hamidi1, Ehsan Ahadi Akhlaghi1, 2
1 Department
2 Optics

Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137 -66731, Iran.

Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran.

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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 -1مقدمه

 -2مبانی نظری

مقطعنگاری همدوس نوری  ،OCTروشی نوین در
تصویربرداری است که قابلیت تصویربرداری سهبعدی،
غیرمخرب و با سرعت باال از نمونههای زیستی و غیرزیستی،
با تفکیکپذیری محوری و عرضی باال را دارا است .چینش
آزمایشگاهی متداول در  ،OCTتداخلسنج مایکلسون است
که میتوان با استفاده از دو چینش فضای زمان و فضای
طیفی ،بررسی نمونه را انجام داد .در چینش فضای زمان ،با
حرکت آینهی مرجع ،دادهبرداری عمقی یک نقطه از نمونه
انجام میشود و اطالعات بهدست آمده توسط آشکارساز
ثبت میشود .در چینش فضای طیفی ،بدون جابهجاکردن
آینهی مرجع و تنها با یک مرتبه دادهبرداری ،تمام اطالعات
عمقی یک نقطه از نمونه توسط آشکارساز ثبت میشود
] .[۱در مقطعنگاری همدوس نوری ،مکان الیههای
مختلف در نمونه بر حسب اختالف راه نوری بين بازوی
مرجع و الیههای مختلف نمونه قابل دستیابی است.
چالش مهم در مقطعنگاری همدوس نوری ،اندازهگيری
ضریبشکست الیههای مختلف نمونه بهمنظور دست-
یابی به ضخامت هندسی الیهها و شناسایی بافتهای
بيمار از بافتهای سالم در کاربردهای پزشکی است.
یکی از انواع روشها در اندازهگيری ضریبشکست،
روش ميکروسکوپی همکانون است که با استفاده از
اندازهگيری تاخير فازی به وجود آمده در نمونه ،میتواند
ضریبشکست و ضخامت نمونههای نوری مختلف را
اندازهگيری کند ].[۲
در سالهای اخیر تالشهای بسیاری برای اندازهگیری
ضریبشکست به صورت همزمان با دادهبرداری در
مقطعنگاری همدوس نوری مانند روش دَوران نمونه،
روشهای محاسباتی ارائه شده است ] .[۳یکی دیگر از
روشهای ارائه شده ،استفاده از تداخلسنج مسير مشترک
است که قابليت اندازهگيری همزمان ضخامت و
ضریبشکست الیههای نازک شفاف را دارا است ].[۴
در این مقاله روشی با استفاده از چینش متداول  OCTبرای
اندازهگیری همزمان ضخامت و ضریبشکست گروه
الیههای نازک چندالیهای ارائه شده است که بدون نیاز به
تغییر چیدمان  OCTو تنها با وارد کردن بخشی از نمونه در
مسیر یکی از بازوهای تداخلسنج ،توانایی اندازهگیری
ضریبشکست گروه نمونه را تا دقت دو رقم اعشار و
ضخامت نمونه را با دقت  1میکرومتر دارا است.

فرض کنیم یک نمونه توسط موج تخت مانند رابطهی ()1
تحت تابش قرار میگیرد ]،[۵
𝑉𝑖 = 𝐴𝑖 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑘i 𝑟 − 𝑖𝜔𝑡) ,

)(1

که  kiعدد موج نور فرودی و  Aiدامنهی موج فرودی است.
با استفاده از تابع گرین ) GH(r,r) ،(Green functionموج
پراکنده شده جواب تقریبی معادله هلمهولتز به صورت:
1
𝑟 ∫ 𝐺 (𝑟, 𝑟 ′ )𝑑 3
𝐻 4𝜋 𝑉𝑜𝑙𝑟 ′

𝑉𝑠 = 𝑉𝑖 +

𝐹𝑠 (𝑟 ′ , 𝑘)𝑉 ′ i 𝑑 3 𝑟,

)(2

∫×
𝑉𝑜𝑙𝑟 ′

خواهد بود که  Vsموج پراکنده شده از نمونه است ].[6
انتگرالگیری به روی حجمی از نمونه که تحت تابش قرار
گرفته است ) (Volrانجام میشود .در صورت استفاده از
تقریب میدان دور برای دامنه موج پراکنده شده داریم:
)𝑖(𝐴
∫
)𝐹 (𝑟 ′ ) exp(−𝑖𝐾. 𝑟 ′ ) 𝑑 3 𝑟 ′ . (۳
𝑠 )𝑟(𝑙𝑜𝑉 𝑑4π

= )𝑠(𝐴

) K=k(s)-k(iتفاضل بردار موج فرودی و پراکنده شده و
) Fs(r,kتابع پتانسیل پراکندگی ،که برابر)k2(m2-1
است] m .[۵ضریبشکست مختلط نمونه تعریف
میشود .رابطهی ( )۳شکل ساده شده نظریه مقطعنگاری
با روش پراکندگی است .پتانسيل پراکندگی نمونه از
طریق اعمال تبدیل فوریه معکوس بر امواج پراکنده شده
قابل محاسبه است .شدت موج پراکنده شده در فضای
طيفی ) (ISدر رابطهی ( )۴نمایش داده شده است ]: [۶
) 𝐼(𝑆) = 𝐼0 [∑ (|𝑅𝑅 |2 + |𝑅𝑖 |2
𝑖

]) 𝑗𝜏 +2 ∑ 𝑅j 𝑅𝑖∗ Γ[τ ± (𝜏𝑖 −
𝑗≠𝑖𝑖,𝑗,

)(۴

+2 ∑ 𝑅𝑅∗ 𝑅𝑖 Γ[𝜏 ± (𝜏𝑖 − 𝜏𝑅 )]].
𝑖

 RRضریب بازتاب از بازوی مرجع Ri ،و  Rjضرایب
بازتاب از الیههای مختلف نمونه I0 ،شدت موج فرودی
و  تابع همدوسی چشمهی نور ،که تابعی از تاخير
زمانی  است.
شکل  ،1نحوه قرارگیری نمونه شفاف نوری در بازوی نمونه
را نمایش میدهد .نمونه بهنحوی در مسیر عبور باریکه قرار
میگیرد که نصف باریکه از داخل آن عبور کند .پرتو ()1
قسمتی از باریکه است که از کنار نمونه عبور کرده و در
مسیر خود از نمونه عبور نمیکند و پرتو ( )2در مسیر خود
یک بار از نمونه عبور میکند .پرتوهای ( )۳و ( )۴از سطوح
نمونه بازتاب شده و به سمت باریکهشکن هدایت میشوند.
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الیههای نمونه را نمایش میدهد .در شکل ( 2د) ،نمونه
کامال در مسير باریکه قرار گرفته است .دو قله بهترتيب
ميزان اختالف راه نوری ميان دو بازوی تداخلسنج و
ميزان اختالف راه نوری ميان دو الیه از نمونه را نمایش
میدهند.

شدت تداخلی پرتوهای ( )۳و ( )۴که از نمونه بازتاب شدهاند
برابر است با ]:[۴
)(۵

 10-12بهمن 1۳96

𝐼(𝜆) = 2R𝐼0 (𝜆)[2 − cos𝛿(𝜆)],

که،
2π
𝛿(𝜆) = 2 ( ) 𝑛𝑑,
)(6
𝜆
تعریف میشود d .ضخامت نمونه و  Rضریب بازتاب هریک

از سطوح نمونه است .پرتو ( )2به دلیل عبور ازنمونه ،راه
نوری برابر  ndبیشتر از پرتو ( )1طی کرده است .در
نتیجه ،اختالف راه نوری پرتو ( )1با پرتو ( )2برابر است با
تفاضل ضریبشکست نمونه و ضریبشکست هوا در
ضخامت نمونه که برابر است با  .(n-1)dدر اینجا
ضریبشکست هوا  ۱در نظر گرفته شده است.

شکل  :۲حالتهای مختلف تحليل نتایج  OCTبا پویش نمونه عمود
بر مسير عبور باریکه( .الف) باریکه از نمونه عبور نمیکند( .ب)
کمتر از نيمی از باریکه از نمونه عبور میکند( .ج) بيشتر از نيمی
از باریکه از نمونه عبور میکند (د) باریکه به صورت کامل از
نمونه عبور میکند( .زیرشکلها ،نحوه قرار گيری نمونه را در
مسير باریکه نمایش میدهند).

شکل  :۱نحوه قرارگيری نمونه مورد بررسی در مسير باریکه.

با پویش نمونه به صورت عمود بر مسیر عبور باریکه،
حالتهای مختلفی پس از تحلیل نتایج طیفسنج به وجود
میآید .شکل  2نحوه پویش نمونه در باریکه نور و نمایش
اطالعات متناظر  OCTرا نمایش میدهد .در شکل ( ،2الف)
نمونه وارد باریکه نوری نشده است و نتيجه یک قله در
نقطه صفر که مقدار اختالف راه نوری بازوی مرجع و نمونه
است را نمایش میدهد .شکل ( ،2ب) نمونه تا کمتر از نیمه
وارد باریکه نوری شده است .دادههای  OCTسه قله در
مکانهای مختلف را نمایش میدهند .قلهی اول
نشاندهندهی بخشی از باریکه که از نمونه عبور نکرده
است (جملهی اول در رابطهی ( ))۴و قلهی دوم نشان
دهنده بخشی از باریکه که یک بار از نمونه عبور کرده
است را نمایش میدهد (جملهی سوم در رابطه ( .))۴قله
سوم نيز تداخل ميان سطوح مختلف نمونه و جمله
خودهمبستگی المل را نمایش میدهد (جملهی دوم در
رابطه ( .))۴اختالف ميان مکان قله اول و دوم برابر (n-
 1)dو مکان قله سوم برابر  2ndاست .شکل ( ،2ج) نمونه
در بیش از نیمی از مسیر باریکه نوری قرار گرفته است.
قلهی اول نمایانگر بخشی از باریکه است که یک بار در مسیر
حرکت خود از نمونه عبور کرده است و قلهی دوم بخشی از
باریکه که در مسیر رفت یک بار و در مسیر برگشت از آینه
بار دیگر از نمونه عبور کرده است .قلهی سوم تداخل میان

 -3نتایج تجربی
در شکل  ،۳چینش مورد استفاده برای  OCTنمایش داده
شده است .چشمه نوری مورد استفاده المپ هالوژن 12ولت
و توان مصرفی  100وات است که دارای طول همدوسی 1
میکرومتر است .باریکهی نوری که توسط فیبر مالتیمد
) (MMFبه تداخلسنج مایکلسون هدایت شده ،توسط
عدسی  L2که دارای فاصله کانونی  ۵/2میلیمتر است ،به
صورت موازی به دو شیئی میکروسکوپ مشابه در دو بازوی
مرجع و نمونه تابیده میشود .پس از بازگشت باریکهها از
دو بازوی مرجع و نمونه ،این دو باریکه توسط باریکهشکن
برهمنهی شده و توسط یک فیبر مالتی مد به طیفسنج
هدایت میشوند .و اطالعات ثبت شده به رایانه منتقل
میگردد ].[۷
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سلفون گزارش داده است که مقادیر بهدست آمده با روش
 OCTرا در محدودهی دقت  ۱ميکرومتر را تایيد میکند.

شکل  :۳طرحی از چيدمان مقطعنگار همدوس نوری طيفی.

یک المل شيشهای و یک الیه پالستيک شفاف (سلفون)
که بهخوبی روی المل چسبانده شده است را به عنوان
نمونه مطابق شکل  ۱در مسير نوری بازوی مرجع قرار
میدهيم .شکل  ۴نتایج بهدست آمده به صورت نمودار
شدت بر حسب اختالف راه نوری برای الملی که در
نيمی از مسير باریکه قرار دارد ،مطابق شکل است.

شکل  :۵نمودار شدت بر حسب اختالف راه نوری برای حالتی که
سلفون در نيمی از مسير عبور باریکه قرار دارد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از چيدمان  OCTو استفاده از
المپ هالوژن به عنوان منبع نوری ،روشی نوین ارائه
شده است که میتواند ضریب شکست گروه و ضخامت
نمونههای چندالیهای شفاف نوری را بهدست آورد ،به
طوری که مقادیر بهدست آمده توسط این روش تطابق
خوبی با سایر روشها مانند روش تداخلسنجی نور سفید
با استفاده از شیئی میرائو دارد.
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شکل  :۴نمودار شدت بر حسب اختالف راه نوری برای حالتی که
المل در نيمی از عرض باریکه قرار دارد.

با انجام محاسبات ،ضریبشکست گروه المل برابر
 ۱/۵۵و ضخامت نمونه بررسی شده برابر ۸۱/۶۴μm
بهدست آمد .سپس المل را در عرض باریکه نور جابهجا
کرده بهنحوی که المل درکل مسير عبور باریکه و الیهی
سلفون ،در نصف مسير عبور باریکه باشد .شکل ،۵
نمودار شدت بر حسب اختالف راه نوری بهدست آمده
برای این حالت را نمایش میدهد .با انجام محاسبات،
ضریب شکست گروه برابر  ۱/۵۹و ضخامت نمونه
بررسی شده برابر  ۱۰/۳۸μmبهدست آمده است.
اندازهگيریهای انجام شده با روش تداخلسنجی نور
سفيد با استفاده از شيئی ميرائو ،این مقادیر را ۹۱μm
 ۸۰/برای ضخامت المل و  ۹/۵۰μmبرای ضخامت الیه

ميکروسکوپ مقطعنگار همدوس نوریدر فضای طيفی در
محدوده نوری مرئی” ،کنفراس اپتيک و فوتونيک ایران،
.۱۳۹۵
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CMOS  سازگار باAl/p-Si مدالتور پالسمونیکی ترکیبی الکتروجذبی
2گوهرریزی

 آرش یزدانپناه،1 سيده مهری حميدی،2و1رضا کوهستانيان

 تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده ليزر و پالسما،آزمایشگاه مگنتوپالسمونيک1
 تهران، دانشگاه شهيد بهشتی،دانشکده مهندسی برق2

 با کاهش توان مصرفی در طولCMOS  سازگار باAl/P-Si هدف این تحقیق طراحی مدوالتور مینیاتوری پالسمونیکی ترکیبی:چکیده
 با افزایش ناخالصی نیمه هادی سیلکن و به کمک روش تفاضل محدود در حوزهn-p-n  مدوالتور، بر این اساس. نانومتر است1550 موج
 با افزایش ناخالصی نیمه هادی سیلکون و با استفاده از خواص فلزی ایجاد شده در. با ابعاد یک میکرومتر شبیه سازی شده است،زمان
7/74 نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر ضریب خاموشی. مدهای پالسمونیکی پشتیبانی شده و عملیات مدوالسیون صورت میپذیرد،آن
 ولت است که می تواند در راستای طراحی مدوالتورهای کم توان و2/3  دسی بل و ولتاژ کاری بین صفر تا2/42 دسی بل و تلفات الحاقی
.مینیاتوری مفید باشد
 تلفات الحاقی، نرخ خاموشی، پالسمونيک، مدوالتور:کليد واژه

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
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 -1مقدمه
 1و  2نمایش داده شده است.

در سال های گذشته صنایع نيمههادی شروع به کوچک
سازی ابعاد ترانزیستورها در راستای افزایش فرکانس
عملياتی نمودهاند .طبق قانون مور 1تعداد ترانزیستورها بر
روی یک تراشه یکسان با قيمت ثابت هر دوسال بایستی
دو برابر گردد[ .]1چالشهای موجود در سر راه کاهش
ابعاد افزارههای الکترونيکی ،کاهش فرکانس عملياتی این
ادوات را در پی دارد .در این راستا ،راهحلهایی برای
افزایش فرکانس عملياتی پيشنهاد شده است که یکی از
آنها استفاده از فتونيک بر پایه سيليکون است .متاسفانه
کوچکسازی این قطعات فتونيکی به دليل حد پراش2
محدود است .بنابراین مجتمع سازی این قطعات با مدارات
الکترونيک مدرن به دليل عدم تطابق اندازه سخت است.
برای حل این مشکل از علم پالسمونيک بهره میگيرند که
در آن مدهای پالسمونيکی میتوانند بر این حد پراش
فایق آیند .مجموعهای از ادوات پالسمونيکی فعال از قبيل
موجبرها ،منبعها ،آشکارسازها و  ...در طول دهههای اخير
پيشنهاد شدهاند[ .]2در این مقاله یکی از ادوات
پالسمونيکی به نام مدوالتورکه وظيفه سوارکردن اطالعات
بر روی نور را بر عهده دارد مورد بررسی قرار میگيرد.

شکل  :1نمای سه بعدی از ساختار ارائه شده

شکل  :2نمای دوبعدی از سطح مقطع برش داده شده از روبه روی
مدوالتور

همانطور که در شکل 1و 2نمایش داده شده است
الکترودهای آلومينيومی در باالی ناحيه سيليکون با

 -2ساختار ارائه شده

ناخالصی  Pبا ابعاد  width  height  100  200 nmو در
مجاورت سيليکونهای با ناخالصی نوع  nبا ابعاد
2

ساختار ارائه شده در اینجا یک مدالتور پالسمونيکی
ترکيبی  Al/p-Siسازگار با سی ماس 3است که در طول
موج  1550نانومتر کار میکند .این ساختار که از
الکترودهای  Alو موجبر  n-p-nبر پایه سيليکون تشکيل
شده است ،در این تحقيق مورد مطالعه و شبيهسازی
توسط نرم افزار لومریکال قرار میگيرد .در این ساختار نوار
 p-Siبه عنوان الیه نزدیک به فلز با ثابت دی الکتریک
نزدیک به صفر ]3[ 4عمل میکند.

 width  height  100  400 nmقرار گرفتهاند .الیه
باالی ناخالصیهای نوع  nاز نوع پليمر  ZPU-44است،
2

ضریب شکست پليمر Si، SiO 2 ،و آلومينيوم در طول
موج  1/55ميکرومتر به ترتيب  3/48 ،1/446 ،1/44و
 1.514  15.234iمیباشد.
یک مد پایه  TEدر موجبر سيليکونی با ابعاد
 width  height  300  200 nm 2شروع به انتشار
مینماید ،نور عبوری از این موجبر باعث تحریک مدهای
پالسمونيک از طریق جفت شوندگی صورت به صورت5به
موجبر ترکيبی پالسمونيکی میشود .پيوند  n-p-nشامل

 -2-1طراحی مدوالتور:
ساختار مدوالتور در نماهای دو و سه بعدی در شکلهای

ناحيه  Pبا ابعاد  width  height  100  200 nm 2و
Moore’s law
1
2

Diffraction limit
3

)Complementary metal-oxide semiconductor (CMOS

) - Near – zero (ENZ

5

4

Face to face
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ناخالصی باالی  1  10 21cm 3است .این ناحيه به عنوان
هسته بين نواحی سيليکونی با ناخالصی نوع  nکه دارای

  Si  (3.415) 2ثابت دی الکتریک سيليکون بدون
ناخالصی میباشد   1 /  ،نرخ پراکندگی حاملها و

ابعاد  width  height  700  200 nm 2با ناخالصی

*   p2  N c e 2 /  0 mفرکانس زاویهای پالسما میباشد.

 1  1015 cm 3میباشد قرار گرفته است .کل ناحيه

دراین رابطه  N cچگالی حامل e ،بار الکترون  0 ،ثابت

ابعاد

دی الکتریک خأل و *  mجرم مؤثر حامل با مقدار

 width  height  1500  200 nm 2قرار گرفته است.
توزیع و ضریبشکست مؤثر مدهای پالسمون پالریتون
سطحی 1با تغيير ثابت دی الکتریک سيليکون با به کار
بردن ناخالصی نوع  nو  pتغيير میکند[ ]4که این اثر
اساس کار مدوالتور ارائه شده را تشکيل میدهد .بعد از
عمل مدوالسيون ،در موجبر خروجی مدهای پالسمون
پالریتون سطحی به مدهای نوری تبدیل میگردند.

 0.26m 0میباشند ،که  m 0جرم الکترون آزاد است.
همچنين قابليت حرکت الکترون  با زمان واهلش 3از

بر

سيليکون

الیه

روی

با

SiO 2

طریق رابطه *   | e |  / mبا هم مرتبط میباشند.

 -2-3مشخصه های الکتریکی و نوری
شبيهسازی بخش الکتریکی توسط نرم افزار  Deviceاز
خانواده لومریکال انجام شده است .شکل 3مشخصه ولتاژ-
جریان را برای پيوند  n-p-nنمایش میدهد که بيانگر
افزایش جریان در ولتاژ  1/2ولت است.

 -2-2تئوری آنالیزهای انجام گرفته
عمل مدوالتورهای الکتروجذبی بر پایه سيليکون معموالً بر
اثر پاشندگی پالسمای بارهای آزاد2میباشد .که این روش
معمولترین روش برای تغيير دادن ضریب شکست در
نيمه هادیها است .روابط  1و  2تغييرات ضریب
شکست  nو ضریب جذب  را با تغييرات غلظت
الکترون و حفره (  N eو  ) N hبيان میکند:
] n   (e  / 8 c  0 n )[ N e / m ce  N h / m ch
*

()1

2

2

*

2

2

]    (e  / 4 c  n )[ N / m   N / m 

()2
که در آن  eبار الکترون  0 ،ثابت دی الکتریک در خألn ،
* 2

* 2

h

ch

3

h

e

ce

2

2

3

شکل  :3مشخصه ولتاژ -جریان برای پيوند n-p-n

0

e

تلفات الحاقی 4بدست آمده برای این ساختار با جاروب
کردن ولتاژ از صفر تا  2/4ولت مقدار  2/42دسی بل
بدست آمد که از رابطه  4تبعيت می کند:
I 
()4
IL  10 log

ضریب شکست سيليکون بدون ناخالصی  m ce* ،جرم مؤثر
الکترون و * m chجرم مؤثر حفره e ،موبيليتی الکترون و
  hموبيليتی حفره میباشد.
روابط  1و  2فقط برای شرایطی که ناخالصی اضافه شده
به سيليکون کم باشد صادق است .زمانی که چگالی

 I 
 0 
max

 I maxو  I 0مقدار شدت نور خروجی ماکزیمم عبوری در
مدوالتور و شدت نور منبع ورودی میباشند .همچنين
مقدار نرخ خاموشی 5برای این ساختار  7/74دسی بل
بدست آمده است که از فرمول زیر تبعيت میکند.
I 
()5
ER  10 log

حاملها در سيليکون باال باشد (بزرگتر از ) 1018 cm 3
قسمت حقيقی ثابت دی الکتریک سيليکون منفی می-
گردد .در نتيجه محاسبه ضریب شکست سيليکون( که در
آن     1  i  2ثابت دی الکتریک میباشد) از رابطه 3
تبعيت میکند:
p

I 
 min 
max

2

()3

) (  i 

n     Si 
2

Relaxation time
1

4

2

5

)Surface plasmon polariton (spp
Free carrier plasma dispersion effect

3

Insertion loss

Extinction ratio
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روی مدهای پالسمون سطحی تاثير گذاشته و باعث
کاهش شدت نور در خروجی مدوالتور میشود .طی این
عمليات عمل مدوالسيون نور انجام میگيرد.

ولت اتفاق میافتد (شکل.)4

شکل  :7پالسمون تشکيل شده در داخل مدوالتور در ولتاژ اعمالی
 2/3ولت

شکل  :4نمودار عبور نور از مدوالتور از ولتاژ صفر تا  2/4ولت.

جهت اثبات تشکيل مدهای پالسمونيک در نمونه ،توزیع
ميدان الکتریکی در داخل مدوالتور و همچنين خروجی
آن به ترتيب در شکلهای  5و  6در ولتاژ صفر ولت ثبت
شده است.
شکل  :8توزیع ميدان الکتریکی در خروجی مدوالتور با ولتاژ اعمالی
 2/3ولت

نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از تشکيل مدهای پالسمون
سطحی توانستيم مدوالتوری سازگار با سیماس طراحی
کنيم .با توجه به نتایج شبيهسازی برای پارامترهای
کليدی مدوالتور که شامل نرخ خاموشی ،تلفات الحاقی و
جایگيری قطعه میباشند ،به ترتيب مقادیر  7/74دسیبل،
 2/42دسیبل و حدود یک ميکرومتر حاصل شد.

شکل  :5توزیع ميدان الکتریکی در داخل مدوالتور که نشان دهنده
جفت شدن نور به داخل مدوالتور و تشکيل پالسمون سطحی است.
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شکل  :6توزیع ميدان الکتریکی در خروجی مدوالتور در ولتاژ اعمالی
صفر ولت.

از سوی دیگر ،توزیع ميدان الکتریکی در داخل مدوالتور و
همچنين خروجی آن به ترتيب در شکلهای  7و  8در
ولتاژ  2/3ولت نشان داده شده است.
باال بودن ناخالصی ناحيه  pباعث ایجاد خاصيت فلزی در
این ناحيه شده ،درنتيجه با جفت شدن نور بين این ناحيه
و ناحيه  nامواج پالسمون سطحی تشکيل میگردد که در
امتداد ناحيه فعال مدوالتور انتشار مییابد .با اعمال ولتاژ
به مدوالتور ،حفرهها به ناحيه  nنفوذ کرده و باعث تغيير
ضریب شکست در نواحی  nو  pمیشوند .این عمل بر
68
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تصویربرداری فوویایی با پویش طیفی
 بيژن رشيدیان،فرهنگ جواهریان
 دانشکده برق،دانشگاه صنعتی شریف
 این نقطهی دید را میتوان با تغییر فاز. ابیراهی هندسی تنها در یک نقطهی دید جبرانسازی میشود،چکیده – در تصویربرداری فوویایی
. زوایای دید بزرگی را به صورت پویا پوشش داد، تغییر داد و بدون نیاز به لنز پیچیده و گرانقیمت،یک عنصر مدوالتور فاز کریستال مایع
مدوالتورهای فاز کریستال مایع بخاطر محدودیتهای فنآوری تنها در بازه ی کوچکی از طول موج قادر به تامین فاز مورد نیاز هستند و به
 پیشنهادSpectral Scanning (SS)  در این مقاله روشی به نام پویش طیفی.این خاطر تصویرگرهای فوویایی تک رنگ و کم نور هستند
 برای هر کدام از رنگها جبرانسازی جداگانه انجام، سه رنگ در بازهی مرئی در طول طیف مورد نظر انتخاب شده، در این روش.شده است
 تصویر مرکب حاصل هنوز تفکیک خوبی، براساس اثر تی زکنندگی تصویر با کنتراست باال.و بصورت متوالی در مدوالتور فاز اعمال میشود
دارد و به این ترتیب امکان پیاده سازی تصویرگر فوویایی در زوایای بزرگ به صورت چندرنگی و همه رنگی با مقدار قابل قبولی افت
 برابر زاویهی دید لنز اولیه10  زاویهی فوویا تا، در نمونهی تحلیل شده در این مقاله. فراهم میگردد،کیفیت نسبت به سیستم تک رنگ
. برابر است15  بهرهی روشنایی نسبت به سیستم فوویایی تک رنگ حدود.بدست آمد
 جبران ابيراهی، مدوالتور نوری مکانی کریستال مایع، اثر تيزکنندگی تصویر، طراحی لنز زاویهی پهن، 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 panchromatically 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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را محدود ساخته ،محدودیت عملی مدوالتور فاز کریستال
مایع است .این ادوات ،بازهی تنظيم فاز محدودی دارند و
پياده سازی صفحهی فاز باید به صورت پيمانهی طول
موج  modulo-λانجام شود .در نتيجه جبرانسازی تنها
برای یک طول موج مشخص قابل پياده سازی است و
بازدهی طيفی با فاصله گرفتن از این طول موج به سرعت
افت ميکند .به این خاطر ،سيستم های تصویربرداری
فوویایی بصورت تک طول موج پياده میشوند و روشنایی
تصویر پایينی دارند .در این مقاله ،روشی با نام پویش
طيفی ) Spectral Scanning (SSپيشنهاد ميشود تا
تصویربرداری فوویایی و تغيير پویای نقطهی دید تا زوایای
بزرگ در یک طيف وسيع فرکانس از جمله در
تصویربرداری تمام رنگی (پانکروماتيک) امکانپذیر گردد.
در بده بستان  trade-offطراحی ،مقداری افت عملکرد
نسبت به سيستم تک طول موج بصورت کاهش کنتراست
در ازای روشناییِ خيلی بيشتر مبادله ميگردد.

 -1صورت مساله
در طراحی لنز ،تالش میشود تا با جبران سازی ابيراهی
هندسی در طول موجهای مورد نظر ،کيفيت مطلوب
تصویربرداری در حداکثر اندازهی روزنه و حداکثر زاویهی
دید تامين گردد .روزنهی بزرگتر به معنای تصویر روشنتر
و سيگنال به نویز باالتر است .لنز با زاویهی دید بزرگتر هم
سطح بزرگتری در فضای شیء را پوشش میدهد .برای
این منظور صرف بودجهی طراحی گزافی الزم است که به
نوبهی خود هزینهی طرح و مشکالت پياده سازی را
افزایش میدهد .به عنوان مثال در لنزها با کيفيت متوسط
و عالی در صنعت عکاسی 10 ،تا  20سطح اپتيکی و اغلب
بيش از  3نوع شيشه استفاده میشود.
در روش تصویربرداری فوویایی ] ،[1،2به جای جبرانسازی
ابيراهی در تمام زایهی دید ،با الهام گرفتن از نحوهی
عملکرد چشم انسان ،ابيراهی برای یک نقطهی مشخص
جبران میشود .در شبکيهی چشم ،چگالی اعصاب حسگر
در مرکز دید و در ناحيه ای موسوم به فوویا  foveaبسيار
باالتر از محيط پيرامون آن است و در نتيجه کيفيت
تصویر تنها در مرکز دید تامين ميشود .به این خاطر است
که چشم برای رصد کردن هدف مورد نظر در چشمخانه
چرخش ميکند .البته ناحيهی فوویا در روش تصویربرداری
فوویایی این تفاوت را با چشم دارد که کيفيت مطلوب با
تطبيق اپتيکی حاصل ميشود و نه مانند شبکيه با نمونه
برداری غيریکنواخت.

 -2روش پویش طیفی در تصویربرداری فوویایی
 -2-1معرفی لنز نمونه
برای معرفی و تشریح عملکرد سيستم ،یک لنز نمونه با
طراحی بسيار ساده و ارزانقيمت انتخاب شده است .لنز
انتخاب شده با نام تجاری  ADP-25.4-75Aیک لنز
آکرومات دو شيشه ای از کاتالوگ شرکت Archer Optics
] [3است .این لنز با روزنهی  f/4برای تصویربرداری از
هدف بينهایت استفاده شده است.

تصویربرداری فوویایی با یک عنصر تغييردهندهی فاز در
مردمک یک لنز تصویرساز معمولی پياده سازی شده است.
عنصر تغييردهندهی فاز معموال از نوع مدوالتور نوری
مکانی کریستال مایع Liquid Crystal Spatial Light
) modulator (LC-SLMاست .در این روش ميتوان
زوایای دید بسيار بزرگی را با یک لنز ساده و ارزانقيمت
تصویر کرد .برای این کار ،در نقطهی دید مورد نظر،
ضرایب ابيراهی لنز اوليه استخراج شده و صفحهی فاز
معادل آن با توجه به تعداد پيکسلهای مدوالتور فاز
بازسازی ميشود .فاز مورد نظر در هر پيکسل بصورت
الکترونيکی به مدوالتور منتقل شده و با اعمال آن ،ابيراهی
هندسی در تئوری به صورت کامل جبران ميگردد.

در فاصلهی  1سانتيمتر در پشت لنز ،یک مدوالتور فاز با
 512×512پيکسل قرار داده شده است .پيکسلها مربعی
به ضلع  31.6ميکرون هستند .هر چقدر پيکسلها
کوچکتر باشند ،جبرانسازی فاز دقيقتر انجام میشود ،اما
در عوض اثر تفرق بيشتر ظاهر میشود ] .[2مقادیر
انتخاب شده بهترین سازش ممکن ميان این دو الزام
متقابل را امکانپذیر میسازد .در شکل  1نقشهی لنز
نمایش داده شده است.
در شکل  ،2دیاگرا ِم
) (MTFلنز اوليه (بدون تنظيم فاز) نسبت به زاویه رسم
شده است .از آنجا که در کاربردهای مورد نظر ما ،جهت
مرجحی برای تفکيک پذیری مد نظر نيست ،در این مقاله
Modulation Transfer Function

یک ضعف مهم در این سيستمها که بکارگيری عملی آنها
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 MTFبه معنای حداقل دو مقدار آن در راستای مماسی
 tangentialو پره چرخی  sagittalلحاظ شده است .سه
طول موج آبی ،سبز و قرمز خطوط طيفی  d ،Fو  cهليوم
به ترتيب  584.6 ،486.1و  656.3نانومتر انتخاب شده و
 MTFچندطيفی با وزن دهی مساوی از مقادیر  MTFدر
هر کدام از این طول موجها ساخته میشود.
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 10درصد و باالتر از حد تفکيک پذیری رایلی خواهد بود.
این پدیده اثر تيزکنندگی  sharpening effectتصویر با
کيفيت بر روی تصاویر کم کيفيت ناميده میشود ].[4

 -2-3پویش طیفی
گفته شد که ادوات مدوالتور فاز کریستال مایع تنها در
یک طول موج ،جبران سازی ابيراهی را به طور موثر انجام
میدهند .در روش پویش طيفی که نخستين بار در این
مقاله مطرح میشود ،فاز مربوط به جبرانسازی در هر کدام
از طول موجهای چند طيفی بصورت متوالی به مدوالتور
فاز اعمال ميشود و در طول موج مورد نظر یک تصویر با
کنتراست باال تشکيل ميشود .این پویش طيفی بصورت
متناوب تکرار ميشود و لذا در هر دورهی تناوبِ پویش
طيفی ،یک تصویر با کنتراست (و در نتيجه تفکيک) باال با
تعدادی تصویر با کنتراست پایين ترکيب ميشود و از اثر
تيزکنندگی انتظار داریم که تفکيک در تصویر مرکبِ
حاصل هنوز قابل قبول باشد.

در این مقاله از نرم افزار تحليل اپتيکی  ZEMAXاستفاده
شده است.

شکل  :1نقشهی لنز آکرومات با مدوالتور فاز

به عنوان مثال اگر برای لنز نمونه ،ابيراهی در زاویهی دید
 10درجه و برای طول موج آبی محاسبه گردد ،صفحهی
فازی که ميتواند این ابيراهی را جبران کند ،مشابه شکل
 3خواهد بود .مالحظه ميشود که دامنهی تغييرات فاز تا 6
طول موج هم میرسد و با توجه به محدودیت مدوالتور
فاز ،برای پياده سازی باید به صفحهی فاز شکل  4که
همان تابع فاز به پيمانهی یک طول موج است ،تبدیل
گردد .با اعمال این تابع فاز ،نمودار  MTFبرای هر کدام از
سه رنگ ،در شکل  5رسم شده است.

شکل  :2نمودار  MTFچندطيفی لنز اوليه در دو فرکانس مکانی  40و
 70سيکل بر ميليمتر

اگر برای تفکيک پذیری ،معيار رایلی
معادل  MTFبرابر  0.09را بپذیریم ،از شکل  2مالحظه
ميشود که حداکثر زاویهی قابل تفکيک با لنز اوليه بسيار
کوچک و بين  1تا  1.5درجه است .بخاطر طراحی بسيار
سادهی لنز البته انتظاری هم جز این نمیرود.
Rayleigh criterion

 -2-2اثر تیزکنندگی
وقتی یک تصویر با کنتراست (مدوالسيون) باال با تعدادی
تصویر با کنتراست پایين بصورت ميانگين گيری ترکيب
میشود ،کنتراست تصویر مرکب ،ابتدا سریع و بعد به
کندی افت میکند .برای مثال اگر یک تصویر با کنتراست
 100درصد در یک فرکانس مکانی مشخص ،با  9تصویر با
کنتراست صفر ترکيب شود ،کنتراست تصویر مرکب هنوز

شکل  :3صفحهی فاز جبران کنندهی ابيراهی لنز نمونه برای زاویهی
 10درجه و طول موج آبی .فاز برحسب یک طول موج معادل 2π
رادیان بيان شده است.
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مرسوم است ،ميانگين سه رنگ را مد نظر قرار دهيم،
تفکيک تا فرکانس  70سيکل بر ميليمتر انجام میشود.
علت اینکه جبرانسازیِ رنگ آبی بهتر از سبز و جبرانسازیِ
رنگ سبز بهتر از قرمز انجام شده ،تفرق ناشی از پيکسلها
در مدوالتور فاز است که با طول موج نسبت مستقيم دارد.

شکل  :4صفحهی فاز جبران کنندهی ابيراهی لنز نمونه برای زاویهی
 10درجه و طول موج آبی به پيمانهی یک طول موج .فاز برحسب
یک طول موج معادل  2πرادیان بيان شده است.

شکل  :6نمودار  MTFموثر در روش پویش طيفی برای لنز آکرومات
نمونه و زاویهی  10درجه.

در مقایسهی عملکرد لنز پویش طيفی در شکل  6با لنز
اوليه در شکل  2مشاهده میشود که زاویهی دیدی تا 10
برابر لنز اوليه تصویر شده است .ضمنا در مقایسهی
سيستم پویش طيفی با سيستم تصویربرداری فوویایی که
همين گسترش زاویهی دید را اما برای یک تک طول موج
تامين میکند ،باید گفت که در روش پویش طيفی ،در
ازای مقداری افت در کنتراست ،حدود  15برابر روشنایی
تصویر افزایش یافته است.

شکل  :5نمودار  MTFبرای سه رنگ ،وقتی که جبرانسازی زاویهی 10
درجه تنها برای رنگ آبی انجام شده است.

جبرانسازی تنها برای رنگ آبی انجام شده است .در روش
پویش طيفی به همين ترتيب ،صفحهی فاز جبرانگر رنگ
سبز و رنگ قرمز هم آماده شده و به توالی در مدوالتور
اعمال میشود .اگر در زمان نورگيریِ  exposureیک
عکس ،هر سه فاز با زمان استقرار مساوی اعمال گردند،
سنسور الکترواپتيک سه عکس را که هر کدام در یکی از
طول موجها تفکيک خوبی دارند با هم ترکيب میکند.

 -3نتیجه گیری
روش پویش طيفی ،امکان پياده سازی تصویرگر فوویایی را
در یک باند وسيع فراهم میسازد .نسبت به سيستم تک
طول موج مقداری افت کنتراست با چندین برابر روشنایی
بيشتر و سيگنال به نویز باالتر معاوضه میگردد.

 -2-4نتیجه
نمودار  MTFموثر تصویر در خروجی سنسور که از
ميانگين گيری روی  MTFسيستم جبران شده برای هر
کدام از رنگها حاصل شده برای لنز نمونه و زاویهی دید
 10درجه ،در شکل  6رسم شده است.
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مالحظه میشود که اگر حداقل کنتراست برای سه رنگ را
در نظر بگيریم ،رنگ قرمز با معيار رایلی تا فرکانس مکانی
 40سيکل بر ميليمتر قابل تفکيک است و اگر چنانکه
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بررسی برهمکنش سالیتونهای کاواک درلیزر نشرکننده از سطح
 رضا خردمند،شایسته رحمانی انباردان
)RIAPA(  پژوهشکده فيزیک کاربردی و ستاره شناسی،گروه فتونيک دانشگاه تبریز
.) با تزریق نوری مطالعه و بررسی شدVCSEL( ) در یک لیزر نشرکننده از سطح کاواکCSs( چکیده – برهمکنش سالیتونهای کاواک
نشان داده شد که سالیتونها در مجاورت یکدیگر نیروی جاذبهای را تجربه میکنند که این نیرو به فاصله اولیه سالیتونها بستگی داشته
 همچنین نشان داده شد که این پتانسیل برهمکنشی که به صورت نمایی با افزایش فاصله اولیه.و برد اثر آن بیشتر از قطر سالیتونهاست
) است و در نهایتhydrophobic materials( سالیتونها کاهش می یابد بسیار شبیه به پتاسیل برهمکنشی مشاهده شده در مواد آب گریز
.منجر به یکی شدن سالیتونها میشود
)hydrophobic materials(  مواد آب گریز،)VCSEL(  ليزر نشرکننده از سطح کاواک،)CSs(  ساليتونهای کاواک-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
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شاخص زمان ،توسط (  cکه از مرتبه  1nsاست) و
شاخص مکان ،توسط ریشه مجذور پارامتر پراش (که از
مرتبه  4  5mاست) ،نرماليزه شده است.
تابع حقيقی )  f (Dنشان دهنده غيرخطيت محيط بهره،
که از نوع چاهکوانتومی چندگانه است ،می باشد .اگر این
تابع به صورت درجه دو در نظر گرفته شود
 ، f ( D )  (1  D ) Dبه ازای    0.125بهترین فيت
برای بهره محاسبه شده با مدل ماکروسکوپيک به دست
میآید [8].غيرخطيت بيانگر این است که جریان آستانه
از رابطه  J th  (1  1  4 ) / 2بدست میآید ،که با در
نظر گرفتن    0.125جریان آستانه برابر است با
 . J th  1.17تابع مختلط )   (Dدر معادله مربوط به
پالریزاسيون ماکروسکوپيک ،نشان دهنده وابستگی پهنای
خط بهره ،در فرکانسی که بهره ماکزیمم میشود ،به
چگالی حاملها است.
در یک ليزر با تزریق نوری وقتی که فرکانس ميدان
تزریقی با فرکانس ليزر آزاد همخوانی ندارد قبل از نقطه
تزریق قفل شده هيچ حالت پایداری وجود ندارد ،بنابراین
خروجی ليزر نوسانی خواهد بود و چندین مد عرضی
تحریک خواهد شد .تحت چنين شرایطی معادله مربوط به
پالریزاسيون ماکروسکوپيک مانند یک فيلتر طيفی عمل
کرده و وجود این معادله برای اجتناب از ناپایداریهای
غيرفيزیکی طول موجهای کوتاه ،الزم و ضروری است .در
این مقاله ،به دليل اینکه برهمکنش ساليتونها بعد از
نقطه تزریق قفل شده بررسی شده است می توان از
معادالت کاهش یافته زیر که از حذف آدیاباتيک استاندارد
پالریزاسيون به دست آمدهاند استفاده کرد:

 -1مقدمه
دیناميک سيستمهای نوری ابعاد باال که از رقابت تعداد
زیادی درجات آزادی فضایی و زمانی ناشی میشود،
شباهت زیادی با دیناميک مایعات دارد] .[1گردابهای
نوری] ،[2آشفتگیهای نوری] ،[3مثالهایی از این نوع
سيستمها هستند .در زمينه ساختارهای جایگزیده،
شباهتهای قابل توجهی بين ساليتونهای کاواک ایجاد
شده در ليزر با ماده جاذب اشباعپذیر] [4و قطرات
پرشکننده بر روی سطح ظرفی شامل همان مایع وجود
دارد] .[5در این مقاله رفتار مشابه دیگری بين دیناميک
ساختارهای جایگزیده و دیناميک مایعات نشان داده شده
است .در این پژوهش نشان داده شده است که برهمکنش
دو ساليتون کاواک در یک ليزر تحریک شده نوری بسيار
مشابه با برهمکنش مواد آب گریز با آب است و پتانسيل
برهمکنشی در هر دو مورد پتانسيل نمایی کاهنده
است].[6

 -2مدل
ليزر نيمرسانای مورد مطالعه در این مقاله از نوع
 VCSELمیباشد که شامل ساختار چاهکوانتومی چندگانه
 GaAs / AlAsبه عنوان محيط فعال است و انرژی سيستم
توسط یک پرتو نگهدارنده ایستا و پهن و همچنين یک
جریان الکتریکی که آستانه ليزرزایی را تأمين میکند،
فراهم میشود .معادالت ماکسول-بالخ برای توصيف
دیناميک سيستم با استفاده از معادالت ( )1داده
میشوند]:[7

()1
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 t E   [ E I  (1  i ) E  P  i2 E ,

*
*
2
 t D  J  D  ( E p  Ep ) / 2  d D,
 P   ( D )[(1  i ) f ( D ) E  P ].
 t

()2

 t E   [ E I  (1  i ) E  (1  i ) f ( D ) E  i 2 E ],

2
2
 t D  J  D  f ( D ) E  d D

در شبيهسازیهای انجام شده پارامتر ، J  1.2 J th
   400 ، E I  1 ، d  0.052 ،   2 ،   4در نظر
گرفته شده است که با این پارامترها امکان روشن شدن
ساليتونهای کاواک ایستا با پهنایی (  ) HWHMبرابر با
یک واحد فضایی ( )s.u.وجود دارد .در این مقاله برای
بررسی برهمکنش ساليتونها ،دو ساليتون به طور همزمان
در فاصله اوليه  r0نوشته شد و رفتار آنها در یک بازه
زمانی کافی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در روابط فوق  Eو  Pبه ترتيب ميدان کاواک و
پالریزاسيون ماده میباشند D ،چگالی حاملها  ،به
صورت نسبت طول عمر فوتونها   phبه طول عمر


حاملها   cتعریف میشود EI .ميدان تزریقی،
ناميزانی بين کاواک و ميدان تزریقی  ،فاکتور افزایش
پهنای باند J ،جریان تزریق d ،ثابت پخش حاملها
است .پراش توسط عملگر الپالس   2توصيف میشود.
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 -2-1بحث و نتایج

به دست آمده است.

بررسی برهمکنش ساليتونها نشان داد که حتی برای
فواصل اوليه بيشتر از  10واحد فضایی که خيلی بيشتر از
قطر یک ساليتون است ،ساليتونها نيروی جاذبهای را
تجربه کرده و به سمت یکدیگر حرکت میکنند تا در
نهایت یکی شوند .شکل  1نمودار تحول زمانی فاصله
ساليتونها را به ازای مقادیر مختلف فاصله اوليه آنها نشان
میدهد.

این نتایج میتواند به عنوان یک دليل بيشتر برای نشان
دادن خصوصيت ذره گونه ساليتونها تفسير شود.
میدانيم که زمان به هم رسيدن دو جرم تحت پتانسيل
گرانشی  r 1به صورت  r03 / 2به فاصله اوليه آنها وابسته
است] .[9به طور مشابه میتوان فرض کرد که زمان یکی
شدن ساليتونها که به صورت نمایی با زمان افزایش
مییابد بيانگر یک پتاسيل برهمکنشی بين ساليتونهاست
که با افزایش فاصله اوليه ساليتونها کاهش مییابد:
() 3
V ( r )   K 2e  r / R
این پتاسيل به دو پارامتر بستگی دارد :قدرت پتانسل  Kو
برد آن . R
در اینجا ما از ایده سقوط آزاد یک ساليتون به سمت
ساليتون دیگر استفاده کردیم .برای رسيدن به هدف،
حرکت دو ساليتون را تحت این پتانسيل ،پایسته فرض
کردیم .سرعت دو جسم که ابتدا در حال سکون و در
فاصله  r0از یکدیگر قرار دارند با استفاده از قانون پایستگی
انرژی در هر فاصله دلخواه  0  x  r0به صورت
 v( x )   K e x / R  e r / Rبه دست می آید .این رابطه به
این معناست که پارامتر  Kبه معنی سرعت تماس در حد
 r0  Rاست .با استفاده از رابطه به دست آمده برای
سرعت می توان زمان مورد نياز برای رسيدن به فاصله r
را به صورت زیر محاسبه کرد:

شکل  :1تحول زمانی فاصله ساليتونها برای فواصل اوليه مختلف

0

سرعت حرکت ساليتونها در ابتدای حرکت بسيار کند و
در انتهای حرکت و درست در لحظه یکی شدن آنها بسيار
سریع است .این حقيقت که فاصله بين زمانهای یکی
شدن متوالی در مقياس لگاریتمی تقریبا ثابت است ،نشان
میدهد که زمان یکی شدن به صورت نمایی به فاصله
اوليه ساليتونها بستگی دارد ،که این فرض به طور اساسی
در شکل  2تایيد شده است.

r

1 0 dx Rer0 / 2 R
er / 2 R

[


2
(arctan
()]. )4
) K r v( x
K
e r / R  er0 / R

با توجه به رابطه فوق زمان یکی شدن ساليتونها
برابر است با:
() 5

t(r) 

)tm  t ( 0

Rer0 / 2 R
1
([  2 arctan
)].
K
1  er0 / R

t(r) 

حتی اگر فاصله اوليه ساليتونها مقداری کمتر از برد
برهمکنش  Rباشد ،جمله دوم داخل براکت با   1تخمين
زده میشود و بنابراین نسبت به جمله اول قابل صرف نظر
کردن است و زمان یکی شدن به صورت رابطه زیر ساده
میشود:
() 5

R r0 / 2 R
e .
K

tm,ap  

خط راست در شکل  ،2فيت خطی انجام شده بر دادههای
عددی با صرف نظر کردن از دادههای  r0  10می باشد.
صرف نظر کردن از این دادهها به این دليل است که رابطه
 5فقط برای فواصل اوليه بزرگتر معتبر است .با استفاده از

شکل  :2نمودار نيمه لگاریتمی زمان یکی شدن ساليتونها بر حسب
فاصله اوليه آنها .خط راست دارای معادله  y  a  bxاست که در
آن  a  3.460  0.12و  b  1.055  0.01می باشد ،این
خط از فيت خطی  8نقطه که مربوط به فواصل اوليه بزرگتر هستند
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شيب خط مقدار پارامتر  Rبه صورت  R  0.474به دست
میآید که این مقدار تقریبا برابر با شعاع یک ساليتون
است.
اگر مقادیر  Rو  Kمشخص باشند تحول زمانی فاصله
ساليتونها به طور کامل با رابطه  4به دست خواهد آمد.
اما متاسفانه به دليل اینکه عدم قطعيت در عرض از مبدا
فيت خطی بيشتر از شيب آن است بنابراین تخمين دقيق
قدرت برهمکنش  Kغيرممکن است .در شکل  3یک
مقایسه بين دادههای عددی و تحليلی برای فاصله اوليه
 r0  10ارائه شده است.
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این نيرو در فواصل بزرگتر از قطر ساليتونها نيز اثر گذار
است .این نيرو منجر به حرکت ساليتونها به سمت
یکدیگر با سرعتی فزاینده شده و در نهایت به یکی شدن
ساليتونها میانجامد .زمان یکی شدن ساليتونها با
تقریب خوبی به صورت نمایی به فاصله اوليه ساليتونها
وابسته است .ما نتایج فوق را به عنوان حرکت پایسته دو
ذره که تحت تاثير پتانسيل نمایی کاهنده هستند تفسير
کردیم که این رفتار مشابه با رفتار مواد آب گریز در آب
است .این رفتار ساليتونها متفاوت از رفتار ساليتونها در
محيط غيرفعال است .زیرا در آنجا برهمکنش دو ساليتون
منجر به یک حرکت غيرنيوتونی می شود که در آن
سرعت ( نه شتاب) ،متناسب با اختالل وارد شده به یک
ساليتون توسط ساليتون دیگر است].[10
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شکل  :3تحول زمانی فاصله ساليتونها برای  . r0  10خط ممتد
منحنی مربوط به دادههای شبيه سازی عددی است و نقطه چين
منحنی مربوط به داده های تحليلی است که با استفاده از معادله  4به
ازای  R  0.474و  K  48.2به دست آمده.

در این نمودار منحنی نقطه چين که مربوط به داده های
تحليلی است ،با در نظر گرفتن  ، K  48.77که متناسب با
عرض از مبدا  a  3.382است ،رسم شده است .این مقدار
عرض از مبدا طوری انتخاب شده که روند حرکت در هر
دو منحنی یکسان باشد .منحنی تحليلی ،وابستگی زمانی
فاصله را به خوبی بازتوليد میکند و بيشرین انحراف در
ميانه حرکت دیده میشود که همواره کمتر از  %3باقی
میماند .برای مثال در زمان  ، t  700فاصله در شبيهسازی
عددی  r  9.493و در شبيهسازی تئوری r  9.235
میباشد.

 -3نتیجهگیری
در این مقاله نشان داده شد که ساليتونهای ایجاد شده
در  VCSELتحریک شده به صورت نوری و پمپ شده
باالی حد آستانه ،نيروی جاذبهای را تجربه میکنند که
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ایجاد سیلیکون سیاه با استفاده از تپهای لیزری فمتوثانیه با شار انرژیهای مختلف
 اسما معتمدی، حسين رزاقی، افتخار بستان دوست، فرشته حاجاسماعيلبيگی،رضا گودرزی
 تهران، انتهای خيابان کارگر شمالی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای،پژوهشکدهی فوتونيک و فناوریهای کوانتومی

 شار انرژی تپهای لیزری به. سطح ویفر سیلیکون تابش داده شده است، در این پژوهش با استفاده از تپ های لیزر فمتوثانیه- چکیده
 بیناب بازتابی لیزر از سطح، کیلوژول بر مترمربع9  و3 ،1 عنوان یک مشخصه ی مهم مورد مطالعه قرار گرفته و به ازای سه شار انرژی
 کندوسوز بهطور مؤثر رخ،  نتایج نشان میدهد که در شار انرژی لیزری پایین. دقیقه تابشدهی ثبت شده است1 ویفر سیلیکون پس از
- کندوسوز لیزری در شار انرژی لیزر مربوط به آستانهی تشکیل پالسمای یونی رخ می.نداده و میزان بازتاب از سطح تغییری نکرده است
 تغییر ساختارروی سطح منجر به کاهش میزان.دهد که در نتیجهی آن ساختارهای میخه مانند روی سطح سیلیکون تشکیل میشوند
 سیلیکون سیاه ایجاد، با تابشدهی لیزری سطح ویفر سیلیکون در محدوده انرژی بیش از شار آستانه، در نتیجه.بازتاب از آن میشود
.شده که به دلیل جذب باالی آن قابلیت بهبود فناوری ساخت سلولهای خورشیدی را دارد

 کندوسوز ليزری، سيليکون سياه، بازتاب سطحی، ليزر فوقکوتاه-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
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توان از تپهای فوقکوتاه با انرژی کمتری نسبت به تپها
کوتاه استفاده کرد .عالوه بر موارد گفتهشده ،شدت باالی
تپهای ليزری فوقکوتاه منجر به تأثيرگذاری بيشتر
فرآیندهای غيرخطی مورد نياز در ميکروماشينکاری مواد
شفاف میشود.

 -1مقدمه
پس از ساخت نخستين ليزر در سال  ،1960فرآیند
پردازش مواد با ليزر بهطور گسترده مورد بررسی قرار
گرفت .امروزه ليزر بهعنوان یک ابزار مفيد در صنایع
مختلف بهکار گرفته میشود.

اگر تپهای فوق کوتاه به سطح ماده برخورد کنند و جذب
شوند ،پدیدهی کندوسوز ليزری رخ میدهد که به معنی
جدا شدن مواد از سطح هدف در اثر انتقال انرژی ليزر به
ماده است .پس از اتمام اندرکنش و سرد شدن سطح،
ساختارهایی به صورت خودبهخودی روی سطح شکل می-
گيرند که انواع مختلفی دارند و معروفترین آنها نوارها و
ميخهها هستند].[3

برای ایجاد ميکروساختاری خاص ،به ليزری با ویژگیهای
مشخص نياز است .بهعنوان مثال ،برای ساخت مواد
ميکرومتری از جنس سراميک و پليمر ،ليزرهای اگزایمر
استفاده میشوند و برای متهکاری ميکرومتری ليزر
 Nd:YAGمورد استفاده قرارمیگيرد] .[1در بسياری از
مواردی که نيازمند دقت بسيار باالیی میباشند ،مانند
ایجاد ساختارهای ميکرومتری روی فلزات ،استفاده از تپ-
های ليزری ميکروثانيه و حتی نانوثانيه به دليل تخریب
مکانيکی و حرارتی که ایجاد میکند ،نمیتواند پاسخگوی
نياز صنعت باشد.

ایجاد ساختارهای ميخه مانند روی سطح سيليکون می-
تواند ضریب جذب سيليکون را از طریق افزایش تعداد
دفعات بازتاب به سطح افزایش دهد .سيليکون دارای
ميخهها ،سيليکون سياه نيز ناميده میشود چرا که تقریباً
تمام نور در محدودهی مرئی و مادونقرمز نزدیک را جذب
میکند .سيليکون سياه در سلولهای خورشيدی به منظور
افزایش بازده آنها بهکار میرود].[4

استفاده از تپهای ليزری فوقکوتاه به دليل آنکه تخریب
ناشی از پخش حرارتی به حداقل میرسد ،میتواند گزینه-
ی مناسبی باشد] .[1تحقيقات نشان داده است که
ليزرهای فمتوثانيه میتوانند ابزاری عالی برای ایجاد
ساختارهای ميکرومتری باشند و جهت ميکروماشينکاری
فلزات ،نيمهرساناها ،دیالکتریکها ،پليمرها و  ...مورد
استفاده قرار بگيرند.

در این پژوهش ،اثر تپهای ليزر فمتوثانيه روی ویفر
سيليکون مطالعه شده است .تغييرات حاصل شده در
بازتاب نوری سطح درحين تابش ليزر ،اندازه گيری شده و
ساختار شکل گرفته روی سطح توسط ميکروسکوپ
الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته است.

 -2نظریهی اندرکنش تپهای فوقکوتاه با ماده
اهميت و ظرفيت باالی استفاده از تپ ليزر فوقکوتاه برای
ميکروماشينکاری در این نکته نهفته است که با استفاده
از چنين تپی میتوان پخش گرمایی را کمينه کرد و عمق
نفوذ نوری مشخصهی تأثيرگذار در اندرکنش خواهد بود.
انرژی ليزر در ابتدا توسط الکترونها جذب میشود و
سپس از طریق برخورد بين الکترون با فونون ،انرژی ليزر
به شبکه منتقل میگردد .زمان انتقال انرژی از الکترونها
به شبکه در حدود  10پيکوثانيه است] .[2لذا اگر از تپی با
مدت زمان کمتر از  10پيکوثانيه استفاده شود ،ماده زمان
الزم برای انتقال حرارت را نخواهد داشت و اثرات حرارتی
به حداقل میرسند .از سوی دیگر ،به دليل آنکه اتالف
حرارتی نسبت به تپهای طوالنی کم است ،آستانهی شار
انرژی ليزری مورد نياز نيز کاهش مییابد .در نتيجه می-

 -3روش انجام کار
برای انجام آزمایشها از یک ليزر فمتوثانيه با محيط فعال
تيتانيوم-سفایر استفاده شده است .تپهای ليزر به شکل
گوسی ،دارای مدت زمان  53فمتوثانيه و طولموج مرکزی
 790نانومتر میباشند که نرخ تکرار آن  10هرتز است.
خروجی نوسانگر ليزر با روش چرپ کردن در تقویت
کننده باز توليدی تقویت شده و تا انرژی  500ميلیژول
قابليت افزایش انرژی دارد .در شکل  1پهنای بينابی و
پهنای زمانی تپهای ليزری ،نشان داده شده است.
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انتخاب شده و کندوسوز با شار انرژی مشخص انجام می-
شود .بيناب بازتابی نمونهها بهطور همزمان قبل و بعد از
 60ثانيه تابشدهی توسط بينابسنج فيبر نوری با دقت
 (melles Griot 13Fos-100) 0/6nmبه ثبت رسيده است.
با توجه به آنکه نرخ تکرار ليزر  10هرتز میباشد ،در
مدت یک دقيقه 600 ،تپ ليزری به سطح ویفر سيليکون
برخورد نمودهاند .با توجه به اینکه انرژی در هر مرحله
افزایش یافته است ،اثری که تپهای متوالی ليزر فمتوثانيه
در هر مرحله از آزمایش روی سطح میگذارند نيز از
یکدیگر متمایز خواهد بود ،در شکل  3بيناب بهنجار شده-
ی بازتابی نمونهها ،مورد مقایسه قرار گرفته است.
شکل  :1بيناب و پهنای تپ ليزر مورد استفاده قرار گرفته

هدف مورد استفاده در این مقاله ،ویفر سيليکون آالئيدهی
نوع  nبا اندیس ميلر ( )111میباشد که یک طرف آن جال
دادهشده است .تپهای ليزر فمتوثانيه با استفاده از عدسی
با فاصلهی کانونی  85ميلیمتر ،مطابق شکل  2روی سطح
جال داده نشدهی هدف ،متمرکز میشوند.

شکل  :3بيناب بازتابی از سطح به ازای کندوسوز ليزری با شار انرژی-
های مختلف

 -4تحلیل نتایج

شکل :2طرحوارهی آزمایش

2

اگر از تپ با شار انرژی  1 KJ/mاستفاده شود ،با توجه به
آنکه شار انرژی ليزر کمتر از آستانهی کندوسوز است،
جذب انرژی ليزر نمیتواند منجر به تغيير ریختشناسی
سطح شود و لذا سطح ماده دستنخورده باقی میماند و
ضریب جذب نيز تغيير محسوسی نمیکند.

انرژی تپهای ليزر با استفاده از انرژیمتری با دقت 1µJ
به نحوی انتخاب گردید که با توجه به پهنای باریکهی
ليزر پس از متمرکز شدن توسط عدسی،2W0=150μm ،
شار انرژیهایی در حدود  3 ،1و  9کيلوژول بر متر مربع را
نتيجه میدهد .شار انرژی  3 KJ/m2کمی بيشتر از شار
آستانهی مورد نياز برای کندوسوز سيليکون میباشد].[3

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود ،هنگامی که
شار انرژی ليزر کمی بيشتر از آستانهی کندوسوز
سيليکون ( )2/8 KJ/m2باشد ،درصد بازتاب سطحی نسبت

در هر نوبت پرتودهی ،یک نقطه از سطح ویفر سيليکون
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به باریکهی فرودی پس از  600تپ فرودی به  40درصد
میرسد .در این حالت با توجه به آنکه الکترونها فرصت
انتقال انرژی کسب کرده از تابش تپ ليزری به شبکه را
ندارند ،از سطح خارج شده و سطح هدف بهدليل افزایش
بار مثبت دچار انفجار کولنی شده و ذرات از سطح خارج
میشوند .در نتيجه ،روی سطح ساختارهای ميخه مانند
تشکيل میشوند و افزایش شار انرژی )9 KJ/m2( ،باعث
بيشتر شدن ميخهها و متمایز شدن آنها از یکدیگر می-
شود .بازتاب از سطح در این حالت تا حدود  88درصد
کاهش می یابد.
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شکل  :5تصویر گرفته شده با بزرگنمایی  100برابر از سطح ویفر
سيليکون ،پس از تابش با شار انرژی 9 KJ/m2

جهت بررسی ریختشناسی سطح از ميکروسکوپ
الکترونی روبشی ) (SEMاستفاده شد .در شکل  4تصویر
 SEMسطح پس از اندرکنش تپهای با شار انرژی KJ/m2
 9نشان داده شده است و همانطور که انتظار میرفت،
ساختارهای ميخه مانند روی سطح تشکيل شدهاند.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش نشان داده شد که با استفاده از تابش دهی
سطح ویفر سيليکون با باریکه ليزر فمتوثانيه در شار انرژی
که منجر به انفجار فاز میشود ،میتوان سيليکون سياه
توليد کرد که جذب آن در ناحيهی طولموجی مادون
قرمز نزدیک به مراتب افزایش یابد .از سيليکون سياه می-
توان برای ساخت سلولهای خورشيدی استفاده کرد که
در اینصورت بازده جذب آنها افزایش مییابد.
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شکل  :4تصویر  SEMسطح ویفر سيليکون پس از تابش با تپهای
ليزری فوقکوتاه

به این ترتيب اصطالح ًا سيليکون سياه در سطح تشکيل
میشود که به دليل وجود ساختارهای ميخه مانند ،تعداد
دفعات بازتاب نور از سطح به مراتب افزایش پيدا میکند و
از اینرو طبق رابطهی مربوط به سطح المبرتين ،ضریب
جذب سطحی افزایش مییابد] .[5در شکل  5تصویر
ميکروسکوپ نوری (بزرگنمایی  100برابر) از سطوح
کندوسوز شده با تپ ليزری با شار انرژیهای بسيار بزرگ-
تر از شار آستانه ،نشان داده شده است .در این تصویر،
تشکيل سيليکون سياه به وضوح مشهود است.
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FTO/Ag/FTOخواص اپتیکی و الکتریکی پوششهای چندالیهای
 سعید هادوی،فاطمه رزمگه
 دانشگاه سیستان و بلوچستان.گروه فیزیک
چکیده
 در این گزارش پژوهشی سعی شده است با،با توجه به اهمیت کاهش مقاومت الکتریکی سطحی و ارتقاء بازدهی پوششهای هادی شفاف
 تا حد، به جای پوششهی تک الیه هادی شفاف و بهینهسازی پارامترهای ساختTCO/Metal/TCO جایگزینی پوششهای چندالیهای
 تأثیر تغییر ضخامت الیه فلزی و نیز تأثیر دمای زیرالیه بر، در این مقاله.مقدور ویژگیهای اپتیکی و الکتریکی این ساختارها بهبود یابند
 الیه اول و سوم به روش اسپری. مورد مطالعه قرار گرفته استFTO/Ag/FTO روی خواص اپتیکی و الکتریکی ساختار چندالیهای
 نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با استفاده از پوششهای.پایرولیز و الیه دوم به روش تبخیر حرارتی در خأل الیه نشانی شده است
.چند الیه یادشده میتوان تا حدودی ضریب برتری پوششهای الکتریکی شفاف را بهبود بخشید
 الیههای نازک، اسپری پایرولیزیز، پوششهای چندالیه ای، پوششهای هادی شفاف: کلیدواژه

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.
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شرکت آلدریچ) با فرمول شیمیایی  SnCl4:5H2Oو
حالل مربوط ،ترکیب آب مقطر و الکل به نسبت مساوی
میباشد .ازآنجاییکه با افزودن الکل شفافیت محلول کمی
کاهش مییابد ،چند قطره  HClبه منظور شفافیت بیشتر،
به محلول اضافه میشود .سپس مقدار  0/05گرم NH4F
به محلول قبلی اضافه شد .محلول تهیهشده درون ظرف
دستگاه اسپری پایرولیزیز ریخته شد و در دمای زیرالیه °C
 450با آهنگ زمانی  10mL/minبر روی زیر الیههای
شیشهای اسپری گردید .در این مقاله ،برای تهیه ساختار-
های  ، FTO/Ag / FTOالیههای  FTOبه روش اسپری
پایرولیزز بر روی زیر الیههای شیشهای الیه نشانی شده و
سپس با استفاده از دستگاه تبخیر حرارتی در خأل ،الیه دوم
نقره بر روی  FTOالیه نشانی و در مرحله آخر الیه سوم
 FTOبر روی ساختار دوالیهای  FTO/Metalالیه نشانی
شد.

 -1مقدمه
اکسیدهای رسانای شفاف ( )TCO'sپوششهای مناسب و
موردنیاز بسیاری از قطعات الکترونیکی حساس به نور از
جمله الکترودهای شفاف ،دیودهای شفاف و نیز در ساخت
صفحات نمایشی لمسی و صفحات نمایشی دارای صفحه
تخت [ ]1و سلولهای خورشیدی الیه نازک [ ]2میباشند.
اکسیدهای رسانای شفاف  ،بهطور همزمان دارای شفافیت
اپتیکی باال در ناحیه مرئی و رسانایی الکتریکی باال (نزدیک
به رساناها) میباشند .در حالت ایده آل ،هر دو ویژگی عبور
اپتیکی و هدایت الکتریکی باید حداکثر باشد .اگرچه تا به
امروز پوششهای الکتریکی شفاف زیادی بهصورت تک الیه
ساخته و توسعه یافتهاند ،اما در موارد خاصی نیازمند
پوششهایی با کارایی بهتر و هدایت الکتریکی بیشتر و
ویژگیهای اپتیکی ممتاز هستیم .یکی از راهکارهای
پیشنهادی ،ساخت ساختارهای چندالیهای بهصورت کلی
 TCO/metal/TCOمیباشد .در ساختارهای سه الیه
 TCO/metal/TCOالیهی فلزی ،عنصر کلیدی برای
تعیین مقاومت سطحی است .در مطالعات انجام شده محقق
شده است که با توجه پایینتر بودن مقاومت الکتریکی نقره
در مقایسه با سایر فلزات ،استفاده از این عنصر بهترین
گزینه برای ساخت پوشش سه الیهای مذکور است .بااین-
حال ،عبور اپتیکی و مقاومت سطحی بهسرعت با افزایش
ضخامت الیه تغییر میکند[ .]3در این مقاله الیه اول و
سوم را ( FTOاکسید قلع آالییده شده با فلوئور) انتخاب
شده است و به منظور دستیابی به ویژگیهای الکتریکی و
عبور اپتیکی بهتر پارامترهای ساخت ساختارهای
چندالیهای بهینهسازی شد.

 1 - 2بررسی ویژگیهای الکتریکی و اپتیکی
نمونهها با بهینهسازی میزان ضخامت الیه
فلزی
برای مقایسه عملکرد الکتریکی و اپتیکی همزمان الکترود-
های شفاف مرسوم است که از پارامتر ضریب برتری استفاده
میشود این فاکتور بهصورت رابطه ( )1تعریفشده است.
()1

FTC= T10/Rs

در این رابطه  Tمعرف میزان عبور اپتیکی در طولموج
 550نانومتر و  Rsمقاومت ورقهای میباشد [.]4
جدول  1ویژگیهای دو نمونه تهیهشده را در حالتهای
تک الیه ( )TCOو دوالیه ( )TCO/Metalو سه الیه
( )TCO/Metal/TCOنشان میدهد .در این نمونهها،
 TCOالیه اول در دمای یکسان  400درجه و TCO
الیه سوم در دمای یکسان  500تهیهشدهاند .ضخامت الیه
نقره در حالت دوالیه و سه الیه نمونههای  1و  2برابر 8nm
و  10 nmمیباشد  .جدول  1درصد عبور  ، T%مقاومت
سطحی( )RSو ضریب برتری ( )Fدر TCO/Metal/TCO

مقایسه نمونههای جدول  1نشان میدهد که مقاومت
سطحی  TCOبا تبدیل تک الیه به سه الیه بهطور
قابلتوجهی کمتر شده و ضریب برتری افزایش یافته است.

 -2روش ساخت  FTO/Ag / FTOچندالیهای
ماده اولیه برای تهیه الیههای نازک اکسید قلع خالص ،پودر
سفیدرنگ کلرید قلع  5آبه (با درجه خلوص  99/90از
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شکلهای  1و  2طیف عبور اپتیکی نمونههای جدول شماره
 1را نشان میدهند.

جدول  2نشان میدهد که ضریب برتری ساختار چندالیهای
)  FTO(400 c )/Ag(8nm)/FTO(550 cدر مقایسه
چندالیهای FTO(400 c
ساختار
با
)  /Ag(8nm)/FTO(500 cبیشتر شده است.

شکل  .1طیف عبور اپتیکی سه نمونه اول جدول1

شکلهای  3و  ،4طیف عبور اپتیکی نمونههای جدول  2در
حالتهای تک الیه ( )TCOو دوالیه ( )TCO/Metalو
سه الیه ( )TCO/Metal/TCOنشان میدهد .در این
ترکیب ،الیه TCOاول در دمای  400درجه و الیه TCO
سوم در دمای  500و  550درجه و ضخامت الیه نقره در
حالت دوالیه و سه الیه  8nmمیباشد.

شکل  .2طیف عبور اپتیکی سه نمونه دوم جدول1

 2-2بررسی ویژگیهای الکتریکی و اپتیکی
نمونههای تهیهشده :بهینهسازی دمای زیرالیه
)(Ts2
از بررسی نمونههای جدول  1متوجه شدیم که نمونه سه
الیه هنگامیکه ضخامت الیه فلزی  8نانومتر است بهطور
نسبی دارای ضریب برتری باالتری است .در این بخش از
مقاله با ثابت نگهداشتن دمای اولیه الیه اول و ثابت
نگهداشتن ضخامت الیه فلزی ( 8نانومتر) دمای الیه سوم
ساختار چندالیهای  FTO/Ag/FTOتغییر میدهیم.
جدول شماره  ،2دو نمونه را در حالتهای هادی شفاف تک
الیه ( )TCOو دوالیه ( )TCO/Metalو سه الیه
( )TCO/Metal/TCOرا نشان میدهد که در آنها
 TCOزیر الیه اول در دمای اولیه یکسان ( 400درجه) و
 TCOزیرالیه سوم در دمای  500و  550درجه قرارگرفته
است؛ و ضخامت  Agدر حالت دوالیه و سه الیه 8nm
میباشد.

شکل  .3طیف عبوری نمونه اول جدول  2با توجه به تغییر دمای
 TCOالیه سوم

شکل  .4طیف عبوری نمونه دوم جدول  2با توجه به تغییر دمای
 TCOالیه سوم

 3-2پهنای گاف انرژی
ضریب جذب  αاز رابطه ( )2به دست میآید:

جدول .2درصد عبور  ،مقاومت سطحی و ضریب برتری با توجه به
تغییر دمای زیرالیه سوم TCO/Metal/TCO

)(2

𝑑𝛼 = 𝑙𝑛𝑇/

که  dمعرف ضخامت الیه و Tمعرف میزان عبور اپتیکی
است( .در این رابطه بزرگی 𝛼 در نظر گرفته میشود ).از
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 -3بررسی ساختار بلوری نمونههای هادی شفاف
تکالیه ،سه الیه :TCO/Metal/TCO
شکل شماره  8الگوهای پراشی  ، XRDمربوط به نمونههای تک-
الیه  ،FTOسهالیه  FTO/Metal/FTOرانشان می دهد.

)(α𝐡ѵ)𝟐 = 𝐀(𝐡ѵ − Eg

 Aثابت است و  𝒉ѵانرژی فوتون فرودی است .منحنی
 (α𝐡ѵ)2برحسب  𝒉ѵبرای نمونهها بهمنظور تعیین گاف
انرژی در شکلهای  5و 6و  7ترسیم شده است.

شکل  .8الگوهای پراشی  ، XRDمربوط به نمونههای تکالیه ،FTO
سهالیه FTO/Metal/FTO

در نمونه تکالیه  ،FTOپیکهای تیز و شاخص  SnO2با ساختار
تتراگونال در موقعیتهای ،61/7 ،51/7 ،37/8 ،33/8 ،26/6
 65/7درجه) هستند .با سه الیه کردن نمونهها پیکهای پهن و
بلندتری ایجاد شد که نشان از بلورینگی مناسبتر آنهاست.
شکل  .5منحنی  (α𝐡ѵ)2برحسب  𝐡ѵمربوط به نمونه

 -4نتیجه گیری

) . FTO(400 c

نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با استفاده از پوشش-
های مناسب چندالیه ای  TCO/Metal/TCOو بهینهسازی
پارامترهای الیهنشانی امکان بهبود ضریب برتری و بویژه مقاومت
الکتریکی پوششهای هادی شفاف وجود دارد.

 -5مراجع
]1[ H. Liu ,V. Avrutin ,N. Izyumskaya , “Transparent conducting
oxides for electrode application sin light emitting and absorbing
devices”, Super- lattices Microstruct. Vol. 48, pp.458–484, 2010.
]2[ Noh, S. I., Ahn, H. J., & Riu, D. H. “Photovoltaic property
dependence of dye-sensitized solar cells on sheet resistance of
FTO substrate deposited via spray pyrolysis”. Ceramics
International, Vol. 38, No. 5, pp. 3618-3619, 3735-3739, 2012.
[3] C. Guillén , J. Herrero, “TCO/metal/TCO structures for
energy and flexible electronics”, Thin Solid Films, Vol. 520, pp.
1–17, 2011.
]4[. Haacke, G., New figure of merit for transparent conductors.
Journal of Applied Physics, Vol. 47, pp. 4086–4089, 1976.

شکل  .6منحنی  (α𝐡ѵ)2برحسب  𝐡ѵمربوط به ساختار

چندالیهای ) FTO(400 c )/Ag(8nmدر حالت دوالیه.

شکل  .7منحنی  (α𝐡ѵ)2برحسب  𝐡ѵمربوط به ساختارچندالیهای
) . FTO(400 c )/Ag(8nm)/FTO(550 c

) (Egشکاف انرژی بهدستآمده از شکل شماره  5و  7برابر
 4eVبهدستآمده است .شکاف انرژی بهدستآمده از شکل
شماره  6برابر  3.82eVمیباشد.
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استفاده از موجبر پهن با پروفایل ضریب شکست با تغییرات تدریجی برای بهبود مشخصات
الکترواپتیکی لیزر دیود
 حامد ورزکاری و محمد حسين مهدیه،سيد پيمان عباسی
 تهران، نارمک،دانشکده فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
.چکیده – ضخامت الیه و پروفایل ضریب شکست موجبر لیزر نیمرسانا تعیین کننده مشخصات الکترواپتیکی در لیزرهای نیمرسانا است
در این مقاله نشان داده شده است که با بکارگیری موجبری با ضریب شکست با تغییرات تدریجی و افزایش ضخامت الیهی موجبر به جای
.ساختار پلهای متداول می توان مشخصات الکترواپتیکی همچون واگرایی در محور تند و جریان آستانه را بدون کاهش بازدهی بهبود بخشید
 می توان از کاهش، بدون اضافه شدن موثر اتالف حاملهای آزاد، n همچنین با اضافه کردن مقدار ناخالصی مناسب در الیه موجبر بخش
.مشخصه ضریب بازده توان به جریان جلوگیری کرد
. موجبر، ليزر دیود، ضریب شکست تدریجی، ضریب شکست پلهای-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.
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بيشينهای به ضریب شکست غالف میرسد که این مقدار
بيشينه با توجه به چاه کوانتمی و مقدار محصور سازی تعيين
میگردد(شکل .)1مبانی نظری نشان میدهد که برای
ضخامت ناحية فعال برابر ،جریان آستانه در چنين ساختاری
از مقدار مورد انتظار در ليزرهای مرسوم (یعنی از نوعی که در
آن گافنوار با رفتار پلهای است) میتواند کمتر باشد که برای
آن تاکنون دو دليل مطرح است .اول اینکه شدت ميدان
الکتریکی القایی همواره با گرادیان گافنوار متناسب است .این
شرایط بشدت بازدهی را افزایش میدهد زیرا که چاه پتانسيل
نازک (ناحية فعال) حاملها را تسخير میکند .ثاني ًا موجبر با
نمایة ضریبشکست خميده موجهای الکترومغناطيسی را
مؤثرتر هدایت میکند5[ .و.]3

 -1مقدمه
ليزرهای نيمرسانا دارای پرتوئی استيگمات با واگرایی باال و
کيفيت پایينتر نسبت به پرتو ليزرهای دیگر هستند .امروزه
بهبود کيفيت پرتو در ليزرهای نيمرسانا به هدف تزویج به
فيبر نوری باعث گسترش کاربرد مستقيم پرتو ليزردیودها
شده است[ .]1بهبود کيفيت پرتو و کاهش واگرایی ليزرهای
نيم رسانا اثرات منفی را در توان و مشخصات الکترواپتيکی
همانند کاهش توان اپتيکی و افزایش جریان آستانه ليزرها
ایجاد میکند که محققان را بر آن داشته تا این اثرات را کاهش
دهند[.]2
امروزه در اکثر ليزرهای نيمرسانا ،از ساختار کاواک اپتيکی
بزرگ ( )LOCیا ساختار موجبر با ضریب شکست تدریجی
( )GRINSCHجهت طراحی الیه های موجبر استفاده می
شود[.]3

مقدار گاف انرژی و تغييرات ضریب شکست 𝑠𝐴 𝑥 𝐴𝑙𝑥 𝐺𝑎1−بر
حسب مقدار موالر آلومينيوم برای مقادیر کمتر از  0/5برابر
است با[:]3

در ساختار کاواک اپتيکی بزرگ از تغييرات ضریب شکست
پله ای موجبر نسبت به غالف استفاده میشود و ضخامت الیه
موجبر بزرگتر از موجبرهای مرسوم است(شکل .)1با افزایش
ضخامت الیه های محصورکننده ساختار ليزر ،واگرایی عمودی
ميدان دور آن کاهش می یابد که با افزایش جزئی جریان
آستانه و کاهش کم بازده همراه است .این ساختارها عملکرد
توان باالی بسيار خوبی به همراه ویژگی های پرتو بهبود یافته
در مقایسه با ليزرهای دارای موجبر با پهنای معمولی را نشان
ميدهند3[ .و.]4

() 1

)E g  1.42  1.23x  0.2 x 2 (eV

() 2

n  3.73  0.8x

لذا با انتخاب مقادیر مختلف آلومينيوم در
می توان الیه های غالف و موجبر را در ليزر نيم رسانا ایجاد
نمود .در اکثر ليزرهای نيمرسانا این تغيير  -پلهای و یا بصورت
تدریجی ایجاد می گردد تا به ترتيب ساختارهای موجبر با
ضریب شکست پلهای و موجبر با ضریب شکست تدریجی
ایجاد گردد .در تحقيق حاضر ساختارهای مختلفی از موجبر
با ضریب شکست تدریجی به جای ساختار مرسوم پلهای با
ساختار ذکر شده در جدول  1جایگزین شده است که در
برخی از آنها مشخصات الکترواپتيکی بهبود قابل توجهی یافته
اما مشخصه واگرایی محور تند افزایش یافته است .لذا با تغيير
در پروفایل ناخالصی بخش  nموجبر ،ساختاری که در تمامی
پارامترها نسبت به ساختار پلهای (با پهنای موجبر  1ميکرون)
عملکرد بهتری دارد بعنوان ساختار بهينه معرفی میشود.
𝑠𝐴 𝑥𝐴𝑙𝑥 𝐺𝑎1−

 -2ساختار لیزر

شکل  :1پروفایل ضریب شکست در دو ساختار با تغييرات پلهای (باال) و
تغييرات تدریجی (پایين) ضریب شکست در بخش موجبر .در شکل
 WGموجبر Cladd ،غالف و  QWچاه کوانتمی است.

شبيه سازی با نرم افزار  RSoftانجام گرفته است[ .]7ليزر در
نظر گرفته شده با ابعاد هندسی :طول کاواک  1000ميکرون،
عرض تراشه  500ميکرون ،ضخامت تراشه  120ميکرون و
عرض نوار تزریق جریان  100ميکرون ،جهت خروجی طول

در ساختار موجبر با ضریب شکست تدریجی ،تغييرات ضریب
شکست موجبر ،بصورت غير پلهای (مثالً خطی) از مقدار
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موجی  808نانومتر با طراحی الیه های رشد داده شده مطابق
جدول  1است .ابعاد موجبر این ليزر همانند ليزرهای مرسوم،
برابر  1ميکرون است.

برای ساختار پلهای متداول است .لذا با توجه به تمامی
پارامترهای نشان داده شده ساختار شماره  5با پهنای موجبر
 2/5ميکرون در تمامی پارامترها از ساختار پلهای بجز ضریب
افزایش توان به جریان دارای عملکرد بهتری است .در ساختار
مذکور جریان آستانه و واگرایی محور تند به ترتيب  12و 7
درصد نسبت به ساختار پلهای کاهش یافته است .همانگونه
که در جدول  2مشاهده میشود ضریب افزایش توان به جریان
در ساختار پلهای نسبت به ساختار بهينه انتخابی عدد بهتری
را نشان میدهد که این هم بدليل ولتاژ باال (بدليل پهنای
موجبر) حادث شده است .برای کاهش اثرات منفی و افزایش
ضریب افزایش توان به جریان در ساختار موجبر با ضریب
شکست تدریجی پيشنهاد شده ،از اضافه کردن دوپانت به
موجبر استفاده میشود.

جدول  :1الیههای رشد داده شده ليزر نيمرسانا با موجبر پلهای
100nm
1000nm
500nm
10nm
500nm
1000nm
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Cap layer: p-GaAs
p-cladding layer: p-Al0.5Ga0.5As
p-waveguide: p-Al0.4Ga0.6As
Active layer QW: Al0.07Ga0.93As
n-waveguide: n-Al0.4Ga0.6As
n-cladding layer: n-Al0.5Ga0.5As
Substrate: GaAs

 1-2بکارگیری ساختار ضریب شکست تدریجی
در مقابل ساختارهای پلهای متداول می توان از ساختارهایی
با تغييرات ضریب شکست تدریجی استفاده نمود .در چنين
ساختاری با تغيير مقدار آلومينيوم از  0/3تا  0/5در
ضخامتهای مختلف موجبر از  1تا  3ميکرون استفاده شد .در
هر شبيه سازی پارامترهای جریان آستانه ،ضریب محصور
سازی اپتيکی ،جریان الزم برای دستيابی به توان  2000ميلی
وات ،واگرایی در محور تند ،بازدهی ،مقاومت سری و ضریب
بازده توان به جریان اندازه گيری شد که نتایج آن برای ساختار
پلهای و شش ساختار تدریجی در جدول شماره  2خالصه
شده است .همانگونه که از جدول  2پيداست با افزایش پهنای
موجبر در ساختار تدریجی ،ضریب محصور سازی کاهش
مییابد که مورد انتظار است اما حتی در ساختاری با پهنای
سه برابر پهنای موجبر پلهای این مقدار بيشتر است و میتوان
از پهن شدن ميدان نزدیک پرتو بدون نگرانی از کاهش ضریب
محصورسازی و افزایش جریان آستانه در راستای کاهش
واگرایی بهره برد .از طرفی در ضخامتهای باالی موجبر،
رسيدن به توان حدود  2000ميلی وات در جریانهای باالتری
امکانپذیر میشود که تا حدود  10درصد بيش از مقدار جریان

 2-2بکارگیری دوپانت در موجبر
حضور حاملها در موجبرهای پهن باعث کاهش مقاومت و
افزایش ضریب افزایش توان به جریان شده ،از طرفی باعث
افزایش اتالف حاملها نيز میشود[ .]8تعادل بين این دو
موضوع نيازمند بکارگيری مقدار بهينهای از دوپانت است.
مقدار اتالف در موجبر به مقدار غلظت الکترون و حفره آزاد،
سطح مقطع جذب الکترون و سطح مقطع جذب حفره در
موجبر ،بستگی دارد[ .]8بدليل بزرگتر بودن اتالف حفره از
اتالف الکترون تنها از دوپانت دهنده در بخش  nموجبر به
مقدار متغير از صفر تا  1e+17 cm-3استفاده شد .در شکل2
لگاریتم پروفایل دوپانت ماده نشان داده شده است.

جدول  :2مشخصات ليزر با موجبر با ضریب شکست پله ای و با ضریب شکست تدریجی با عرض موجبر مختلف
GRINSCH
Structure
Struc4
Struc5

Struc7

Struc6

3

2.7

523
1.69

508
1.74

2525

2430

2365

36.3
46
23.0
0.86

37.6
48
23.3
0.91

38.6
49
23.4
0.95

STEP
structure
Struc1

Struc3

Struc2

2

1
390
2.38

2385
41.5º
49
23.8
1.09

2.3
2.5
)0.3-0.5 (linear
486
499
1.81
1.77

439
2.04

2305

2205

2015

39.7
51
23.6
1.02

42.4
53
23.9
1.04

48.9
60
23.4
1.23

1
0.4
569
1.6
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Parameter
WG Thickness
WG Al-Content
)Threshold Current (mA
)Confinement Factor (%
)Operation Current (mA
for 2000mW
Divergence (FWHM) Deg.
Efficiency (%) in 2000mW
)Series Resistance(mW
)Slope Efficiency(W/A
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قابل توجهی یافته است .همچنين بازده نيز افزایش یافته است.
شکل 3نشان دهنده تغييرات شدت ميدان دور (زاویه واگرایی
محور تند) در دو ساختار با تغييرات تدریجی دارای ناخالصی
و تغييرات پله ای است .در شکل  4مشخصه جریان-توان و
جریان-بازده نيز نشان داده شده است.

شکل :2تغييرات لگاریتمی پروفایل عرضی دوپانت در الیههای ليزر دیود
(خط آبی دوپانت دهنده و خط قرمز دوپانت پذیرنده است)

 -3نتایج
نتایج شبيه سازی ساختار دارای دوپانت در بخش موجبر
(ساختار شماره  )8در جدول  3با ساختار بدون دوپانت و
ساختار پلهای مقایسه شده است.

شکل  :4مشخصات الکترواپتيکی ليزر شبيه سازی با ساختار موجبر با
ضریب شکست تدریجی با دوپانت (خطوط ممتد آبی رنگ) و ليزر پلهای
(خطوط منقطع قرمز رنگ)

جدول  :3نتایج مربوط به ساختار با موجبر تدریجی دارای دوپانت در
مقابل ساختار با موجبر تدریجی بدون دوپانت و ساختار موجبر پلهای
GRINSCH
Struc5
Struc8
--Donor
--0-1e+17
2.5
2.5
)0.3-0.5 (Linear
499
507
1.77
1.77

STEP
Struc1
----1
0.4
569
1.6

2325

2365

2385

38.6º
51%
20.9
1.04

38.6º
49%
23.4
0.95

41.5º
49%
23.8
1.09

 -4نتیجه گیری

Parameter
WG Dopant Type
WG Dopant
WG Thickness
WG Al-Content
)Threshold Current (mA
)Confinement Factor (%
)Operation Current (mA
for 2000mW
)Divergence (FWHM
)Efficiency (2W
)Series Resistance(mΩ
)Slope Efficiency(W/A

در این تحقيق چاه کوانتمی  Al0.07Ga0.93Asبا عرض 10nm
برای گسيل پرتو  808نانومتر از ليزر نيمرسانا با موجبر پهن
بهينه شد و نشان داده شد که ساختار  GRINSCHبا پهنای
 2/5ميکرون و دوپانت متغير از صفر تا  1e+17برای بخش
 nموجبر دارای بهينه ترین عملکرد نسبت به ساختار پلهای
متداول است .در این ليزر میتوان با توجه به محدودیت آستانه
تخریب ماده  ،AlGaAsتوان  2450 mWرا بدست آورد.
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شکل :3زاویه واگرایی محور تند پرتو در ساختارهای با ضریب شکست
تدریجی با دوپانت (خط ممتد آبی رنگ) و ليزر پلهای (نقاط قرمز رنگ)

همانگونه که مشاهده میشود ضریب افزایش توان به جریان
در ساختار موجبر با ضریب شکست تدریجی با دوپانت بهبود
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بررسی تاثیر جنس هدف برطیف هارمونیکهای تولید شده در برهمکنش لیزر و پالسما
سيد سعيد هاشمی ابرندآبادی ؛ مسلم روستایی ؛ رسول صدیقی بنابی
 تهران،  خيابان آزادی، دانشکده فيزیك دانشگاه صنعتی شریف
 در این پژوهش با استفاده از شبیهسازی. هارمونیکهای باال تشکیل میشود، در اثر برهمکنش لیزرهای فمتوثانیه توان باال با پالسما- چکیده
، عددهای اتمی کوچکتر. تغییر در تشکیل هارمونیکها بررسی کرده و طیف بهینه را تعیین میگردد،ذره در جعبه با تغییر جنس پالسما
 با توجه به کلید توصیف تولید هارمونیکهای باال که به شیفت دوپلری در نور بازتاب به علت.طیف هارمونیکهای باالتری را تولید مینمایند
 دامنه نوسانات سطح پالسما به صورت تئوری محاسبه میگردد و نشان داده میشود که دامنه نوسانات،نوسانات سطح پالسما بازمیگردد
 در ادامه با شبیهسازی ذره در جعبه دامنه نوسانات سطح پالسما به ازای پالسماهای.سطح برای هستههای با عدد اتمی کوچکتر بیشینه است
 مشاهده میشود که دامنه نوسانات سطح به دست آمده از طریق تئوری با شبیهسازی تطابق مناسبی،با جنس هسته مختلف بررسی گردیده
.دارد
 هارمونيکهای باال، نوسانات سطح پالسما، ليزر فمتوثانيه، شبيه سازی ذره در جعبه-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
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 -1مقدمه

 2 × 10−8و به هارمونيك پانزدهم برابر با  10−9بود ].[5
در سال  1996هارمونيك  75ليزر با طول موج 1053nm
متناظر با طول موج  14nmبا دوام پالس ليزر فرودی 2.5ps
و شدت بر روی هدف برابر با  1019 𝑊/𝑐𝑚2بدست آمد ].[6
در سال  2006با استفاده از ليزر با طول موج 1054nm
هارمونيك  850متناظر با  1.2nmبا ضریب تبدیل  10−6به
دست آمد ] .[7یك طرحواره برهمکنش ليزر با پالسما در
شکل  1آورده شده است.

با ساخت ليزرهای توان باالی فمتوثانيه در سالهای اخير،
کاربردهای مدرن برهمکنش ليزر توان باال با پالسما شامل
گداخت هستهای ،شتابدهندههای ليزر-پالسمایی ،توليد
نانوذرات و توليد پالسهای آتوثانيه و توليد هارمونيکهای باال
مورد توجه قرار گرفتهاند].[1
در اثر برخورد ليزر با هدف پالسمایی ،رابطه پاشندگی به
صورت زیر میباشد:
)(1

𝜔𝐿+ 2𝑝𝜔 = 2
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2 2
𝑐 𝑘𝐿

به طوریکه 𝑝𝜔 فرکانس پالسما میباشد.
به ازای فرکانس ليزر کمتر از فرکانس پالسما ،ليزر توانایی
انتشار درون پالسما را ندارد .در صورتی که چگالی پالسما،
از چگالی بحرانی بيشتر باشد ليزر توانایی نفوذ در پالسما را
ندارد و از سطح پالسما کامال بازتاب میشود که به این
پالسما ،پالسمای فوقچگال میگویند .چگالی بحرانی از
رابطه زیر به دست میآید]:[2
𝑛𝑐 =

)(2

شکل  1طرحواره برهمکنش ليزر با پالسما و توليد هارمونيکهای باال و
توليد پالس آتوثانيه

سطح پالسما در اثر برخورد ليزر پرشدت شروع به نوسان
کرده و یونها در زمانهای کوتاه تقریبا بهصورت ساکن باقی
میمانند .ابتدا ميدان الکتریکی و سپس ميدان مغناطيسی
ليزر الکترون ها را در جهت عمود بر سطح شتاب میدهد.
فشار تابشی ناشی از ليزر و نيروی بازگرداننده کولنی ناشی
از یونهای ساکن موجب نوسان سطح پالسما و در نتيجه
توليد هارمونيکهای باال می شود.

2
𝜔𝐿 𝑚 𝜀0
𝑒2

در شدتهای بيشتر از  1016 𝑊/𝑐𝑚2نور بازتابی ،شامل
هارمونيکهای نور تابش میباشد .در شدتهای بيشتر از
 1018 𝑊/𝑐𝑚2اثرات نسبيتی نيز اهميت مییابد .دامنه
بدون بعد ليزر به صورت زیر تعریف می شود:
𝑎𝐿 =

)(3

𝑒 𝐸0

در ادامه به بررسی عوامل موثر در توليد طيف هارمونيکهای
باال با استفاده از شبيه سازی ذره در جعبه ) )PICپرداخته
می شود ] .[8با استفاده از چگالی بار و جریان و معادالت
ماکسول ،ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی محاسبه شده و
از روی ميدانها ،دیناميك ذرات بدست می آید .کد مورد
استفاده در این مقاله کد یك بعدی  LPIC++بوده ،به
طوری که تصحيحات نسبيتی در آن منظور شده است.

𝑚𝑐 𝜔𝐿

از طرفی داریم:
)(4

𝐼 𝜆𝐿)𝑚𝜇 . 2−𝑚𝑐 . 𝑤( 2𝐿𝑎 8101 × 73.1 = 2

به ازای  𝑎𝐿 > 1اثرات نسبيتی اهميت دارند.
هارمونيکهای باال ناشی از برهمکنش ليزر با پالسما در سال
 1980دیده شد .با استفاده از ليزر  𝐶𝑂2که طول موج آن
𝑚𝜇 10میباشد هارمونيك  46ام به دست آمد ] .[3-4در
سال  1995هارمونيك  15ليزر تيتانيوم سفایر که طول موج
معادل 𝑚𝑛 55.3میباشد ،به دست آمد .ليزر فرودی با
انرژی  30mjو پهنای پالس  130fsو شدت روی هدف برابر
 1017 𝑊/𝑐𝑚2بود .بازده تبدیل به هارمونيك دهم برابر

 -2بهینهسازی طیف با تغییر نوع پالسما
اولين نکتهای که در طيف هارمونيکها میتواند تاثيرگذار
باشد ،نوع ماده تشکيل دهنده هدف میباشد .جهت بررسی
تاثير نوع ماده ،به ترتيب با تغيير عدد اتمی هستههای
تشکيل دهنده پالسما شبيهسازی می شود.
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پالس فرودی از ليزر تيتانيوم-سفایر در طول موج مرکزی
𝑚𝑛 𝜆𝐿 = 800با شدت  𝐼~1.92 × 1021 𝑤. 𝑐𝑚−2با
پهنای زمانی  12fsو قطبش  pبه پالسمای فوق چگال ،با
چگالی اوليه 𝑐𝑛 ،𝑛𝑒 = 100چگالی بحرانی در سطح پالسما
 ،𝑛𝑐 = 1.7 × 1021 𝑐𝑚−3برخورد میکند .طيف پالس
بازتابی از سطح پالسمای هيدروژن در شکل 2نشان داده
شده است.
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دوپلری در نور بازتابی گردیده به طوری که توليد هارمونيك
های باال در طيف بازتابی مشاهده می شود .همچنين انتظار
می رود هرچقدر بار مثبت هسته بيشتر باشد ،نيروی
بازگرداننده کولنی افرایش یابد که این امر موجب کاهش
دامنه نوسانات سطح پالسما می گردد .کاهش دامنه
نوسانات سطح باعث کاهش سرعت نوسان شده و در نتيجه
اثرات دوپلری کاهش مییابد .پس انتظار داریم که دامنه
نوسانات سطح برای پالسمای هسته هيدروژن باکمترین ،z
بيشترین مقدار باشد و در نتيجه هارمونيك های باالتری را
توليد نماید .در شکل شماره  5دامنه نوسانات سطح را بر
حسب عدد اتمی رسم شده است و همانطورکه انتظار می
رفت ،دامنه نوسانات سطح برای عدد اتمی کوچکتر ،بيشتر
میباشد.

شکل  2شدت هارمونيکهای توليد شده (دامنه بدون بعد) در اثر
برهمکنش ليزر در تابش عمود با پالسمای فوق چگال

در اینجا با تغيير عدد اتمی هدف جامد ( ) zجنس پالسما
تشکيل شده را تغيير داده و نتایج شبيه سازی حاصل از آن
در شکل شماره  3نشان داده شده است .همانطور که در
شکل فوق مشاهده میشود ،شدت هارمونيك های توليد
شده برای عدد اتمی کوچکتر بهتر میباشد به طوری که
شدت هارمونيك 30ام برای پالسما با  ،z=1حدود  700برابر
شدت هارمونيك 30ام توليد شده برای پالسما با z=5
میباشد (طول موج هارمونيك 30ام تقریبا برابر با 27nm
است).

شکل  4وضعيت نوسانات سطح پالسما در برهمکنش ليزر با پالسما
( λطول موج و  Tدوره تناوب ليزر میباشند)

به صورت نظری نيز میتوان دامنه نوسانات سطح را محاسبه
و اظهارات فوق ذکر را ثابت نمود .دامنه نوسانات سطح برای
پالسما با چگالی نمایی به دست آمدهاست] .[9در این اینجا
شبيهسازی برای پالسما با چگالی ثابت انجام شده است .با
انجام محاسبات برای پالسما با چگالی ثابت ،میتوان رابطه
دامنه نوسانات سطح را به صورت زیر بدست آورد:
)(5

𝑥𝑒 =

𝑎𝐿 𝑛𝑐 𝜆
𝜋 𝑛𝑒 𝑍

به طوری که 𝑒𝑥 دامنه نوسانات سطح است و 𝑒𝑛 چگالی
الکترونهاست.

شکل  3شدت هارمونيکهای توليد شده به ازای عددهای اتمی
مختلف .توجه کنيد که لگاریتم شدت با رنگهای مختلف نشان داده
شده است.

در شکل شماره  5دامنه نوسانات به دست آمده از طریق
شبيهسازی را با تئوری فوق مقایسه نموده و انچنان که
مشاهده میشود انطباق خوبی با یکدیگر دارند.

این بدان معناست که پالسمای با عدد اتمی کوچکتر،
بهترین نتيجه در توليد هارمونيکهای باال را دارا میباشد .در
شکل شماره  4وضعيت نوسانات سطح برای پالسمای
هيدروژن رسم شده است .در مدل آینه نوسانی ،که توليد
هارمونيکهای باال را توجيه میکند ،سطح پالسما با سرعت
نسبيتی در حال نوسان است .این نوسان باعث ایجاد شيفت
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 دامنه نوسانات سطح بر حسب عدد اتمی(رنگ آبی نتيجه5 شکل
)فرمول به دست آمده و رنگ قرمز نتيجه شبيهسازی میباشد

 نتیجهگیری-3
در این مقاله به بررسی تاثير جنس هدف جامد بر طيف
هارمونيك های ایجاد شده در برهمکنش ليزر فمتوثانيه با
. به صورت شبيه سازی و تئوری انجام گرفته است،پالسما
با افزایش عدد اتمی نيروی کولنی ناشی از هسته افزایش
یافته به طوری که موجب کاهش دامنه نوسانات سطح
 نتایج شبيه سازی های انجام شده تطابق.پالسما می گردد
خوبی با مدل آینه نسبيتی داشته به طوری که برای هدف
 بيشترین بازدهی را شاهد،های با عدد اتمی کوچك
.هستيم

مراجع
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Eliezer, Shalom. and Kunioki Mima, Applications of LaserPlasma Interactions. CRC Press, 2008
Eliezer, Shalom. The interaction of high-power lasers with
plasmas. CRC press, 2002
R. L. Carman, D. W. Forslund, and J. M. Kindel, Visible
harmonic emission as a way of measuring profile
steepening, Phys. Rev. Lett, 1981
R. L. Carman, C. K. Rhodes, and R. F. Benjamin,
Observation of harmonics in the visible and ultraviolet
created in CO2-laser-produced plasmas, Phys. Rev. A,
1981
D. von der Linde, T. Engers, G. Jenke, P. Agostini, G.
Grillon, E. Nibbering, A. Mysyrowics, and A. Antonetti,
Generation of high-order harmonics from solid surfaces by
intense femtosecond laser pulses, Phys. Rev. 1995
P. A. Norreys, M. Zepf, S. Moustaizis, A. P. Fews, J. Zhang,
P. Lee, M. Bakarezos, C. N. Danson, A. Dyson, P. Gibbon,
P. Loukakos, D. Neely, F. N. Walsh, J. S. Wark, and A. E.
Dangor, Efficient extreme UV harmonics generated from
picosecond laser pulse interactions with solid targets, Phys.
Rev. Lett., 1995
B. Dromey, M. Zepf, A. Gopal, K. Lancaster, M. S. Wei, K.
Krushelnick, M. Tatarakis, N. Vakakis, S. Moustaizis, R.
Kodama, M. Tampo, C. Stoeckl, R. Clarke, H. Habara, D.
Neely, S. Karsch, and P. Norreys, High harmonic
generation in the relativistic limit, Nat. Phys., 2006
R. Lichters, J. Meyer-ter-Vehn, and A. Pukhov, Short-pulse
laser harmonics from oscillating plasma surfaces driven at
relativistic intensity, Phys. Plasmas. 1996
Vincenti, H., Optical properties of relativistic plasma
mirrors, Nature communications, 2014

92
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بررسی اثر پوشش دهی چندالیه آینه ژیروسکوپ لیزری حلقوی بر افزایش حساسیت
دستگاه
 غالمرضا هنرآسا، عليرضا کشاورز،مریم سلطانی
 شيراز، دانشگاه صنعتی شيراز،دانشکده فيزیک
 تاثیر پوشش دهی یکی از آینه های دستگاه بر روی،چکیده – در این مقاله ضمن معرفی ژیروسکوپ لیزری حلقوی و نحوه عملکرد آن
 در این دستگاه افزایش اختالف فاز.طرح تداخلی و حساسیت دستگاه با استفاده از روش ماتریس انتشار بررسی و شبیه سازی شده است
 نتایج نشان می دهد که با استفاده از پوشش چندالیه با توان بازتاب.بین دو پرتو مختلف جهت باعث افزایش حساسیت دستگاه می شود
 اختالف فاز بین دو پرتو منتشر شده و در نتیجه حساسیت،باال بر روی یکی از آینه های دستگاه می توان عالوه بر افزایش دقت دستگاه
.دستگاه را افزایش داد
 ژیروسکوپ ليزری حلقوی، روش ماتریس انتشار، حساسيت افزایش یافته، پوشش دهی آینه-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
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 -1مقدمه

()1

ژیروسکوپ ليزری حلقوی وسيله ای است که برای اندازه
گيری چرخش زاویه ای وسایل نقليه استفاده می شود و
کاربرد گسترده ای در صنایعی شامل هواپيماسازی،
موشک ،فضاپيماها ،خودروسازی ،پزشکی و غيره دارد].[1
در ژیروسکوپ های ليزری دو پرتو در دو جهت مخالف در
درون یک مسير بسته دایروی حرکت می کنند .با اعمال
چرخش به سيستم و اثر سایناک 1،اختالف فازی بين دو
پرتو منتشر شده ایجاد می شود .به علت اثر قفل شدگی
مد که پدیده ای اساسی در محدود کردن حساسيت
دستگاه است هر چه اختالف فاز بين دو پرتو بيشتر باشد
دستگاه از محدوده قفل شدگی خارج می شود و در نتيجه
حساسيت دستگاه افزایش می یابد] .[2در این مقاله به
بررسی و شبيه سازی تاثير پوشش دهی چندالیه یکی از
آینه های ژیروسکوپ ليزری بر روی اختالف فاز بين دو
پرتو منتشر شده و حساسيت دستگاه با استفاده از روش
ماتریس انتشار پرداخته شده است.

()2
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L
c
c

 

یکی از عواملی که کارکرد ژیروسکوپ ليزری حلقوی را
محدود می کند اثر قفل شدگی مد است که در نرخ
چرخش های کوچک اتفاق می افتد و باعث از بين رفتن
اختالف فرکانس بين دو پرتو می شود .درنتيجه
آَشکارسازی طرح تداخلی و اندازه گيری نرخ چرخش در
خروجی دستگاه امکان پذیر نخواهد بود .برای جلوگيری از
ایجاد این اثر باید به دنبال راهی باشيم تا اختالف فاز
ایجاد شده بين دو پرتو بيشتر شود تا دستگاه از محدوده
قفل شدگی مد خارج شود .در خروجی دستگاه ،اختالف
فاز اضافه شده به سيستم از اختالف فاز اندازه گيری شده
کسر می شود و نرخ چرخش واقعی محاسبه می شود]5
و.[6

 -2مبانی نظری
 -2-1ژیروسکوپ لیزری حلقوی
ژیروسکوپ ليزری حلقوی شامل یک مشدد حلقوی است
که در اثر چرخش صفحه شامل این دستگاه حول محور
عمود بر دستگاه دوران می یابد .در این مقاله آرایش
مثلثی ،مطابق شکل  ،1مد نظر قرار گرفته شده است.
اساس کار ژیروسکوپ بر پایه اثر سایناک است .به طور
خالصه اگر دو پرتو در دو جهت مخالف در مشدد حلقوی
حرکت کنند و یک دوران به این مشدد اعمال شود،
مشاهده می شود که پرتویی که در جهت چرخش حرکت
می کند نسبت به پرتوی دیگر ،مسير را در زمان بيشتری
طی می کند و باعث ایجاد یک اختالف فرکانس و
درنتيجه جابه جایی فاز بين دو پرتو می شود ] .[3اگر A
مساحت محصور شده توسط مشدد L ،راه نوری مشدد در
یک دور کامل  ،سرعت زاویه ای چرخش  ،طول موج
ليزر هليم نئون (  )632   /8 nmو  cسرعت نور در خال
باشد اختالف فرکانس و جابه جایی فاز ایجاد شده از
روابط زیر محاسبه می شوند]:[4

شکل  :1طرح نمادین یک ژیروسکوپ ليزری حلقوی

 -2-2اثر پوشش دهی آینه های ژیروسکوپ
لیزری حلقوی
در ژیروسکوپ های ليزری به منظور افزایش دقت دستگاه
از آینه هایی با بيشترین بازتاب در طرفين کاواک ليزری
استفاده می شود .به همين دليل می توان از پوشش هایی
بر روی این آینه ها استفاده کرد که عالوه بر افزایش توان
بازتاب آینه منجر به افزایش اختالف فاز بين دو پرتو در
طول موج مورد نظر شود .اگر پوششی بر روی یکی از آینه
ها قرار گيرد روابط ( )1و ( )2به صورت زیر تغيير می
کنند]:[7
() 3
() 4
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L

1
d
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d
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1
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d
c

 

که در رابطه فوق  جابه جایی فاز ناشی از پوشش
و  فرکانس زاویه ای است .بنابراین عامل حساسيت

1

Sagnac effect
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افزایش یافته به صورت زیر می باشد:
1

()5

d
L
)) ( )
d
c

( (1 

ليزری حلقوی پرداخته شده است.
شکل  2توان بازتاب ساختار ارائه شده را برحسب طول
موج در محدود  500تا  800نانومتر نشان می دهد.
همانطور که مشاهده می شود در این ساختار در طول
موج ليزر هليم -نئون (  )632   /8 nmتوان بازتاب
بيشينه است .بنابراین انتخاب مناسبی برای افزایش توان
بازتاب آینه ژیروسکوپ ليزری حلقوی و درنتيجه افزایش
دقت دستگاه می باشد .نرخ چرخش و طول بازوی دستگاه
در شکل های  3و  4به ترتيب برابر  45درجه بر ثانيه و
 0/5mدرنظر گرفته شده است.

S enh 

در این مقاله یک ساختار چند الیه ربع طول موجی به
صورت زیر به منظور پوشش دهی بر روی یکی از آینه ها
درنظر گرفته شده است]:[7
هوا  / ( HL) 25 H 2 L( HL)14 /زیرالیه

()6
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که  Hو Lبه ترتيب الیه های ربع طول موجی با ضریب
شکست زیاد و کم هستند .در اینجا الیه با ضریب شکست
زیاد را  )n=2.125( Ta 2 O5و الیه با ضریب شکست کم را
 )n=1.46( SiO2درنظر گرفته شده است] [7و با استفاده
از روش ماتریس انتشار جابه جایی فاز ناشی از این ساختار
محاسبه شده است.

 -2-3روش ماتریس انتشار
در یک محيط متناوب ،الیه ای با ضریب شکست  nlو
ارتفاع  hlاز طریق رابطه زیر به الیه دیگر با ضریب
شکست  nl 1و ارتفاع  hl 1مربوط می شود]:[8

شکل  :2توان بازتاب ساختار معرفی شده برحسب طول موج

 Al 
 Al 1 
 B   Bl (l 1)  B 
 l
 l 1 

()7

شکل  3عامل حساسيت افزایش یافته  S enhساختار را
برحسب طول موج نشان می دهد .همانطور که مشاهده
می شود این ساختار در طول موج 632   /8nmدارای
بيشترین مقدار حساسيت افزایش یافته می باشد و می
تواند با افزایش اختالف فاز بين دو پرتو منتشر شده در دو
جهت مخالف ،حساسيت دستگاه را افزایش دهد .مطابق
رابطه  S enh ،5رابطه عکس با طول بازوی دستگاه دارد و
هرچه طول بازوی ژیروسکوپ کوچک تر باشد قله S enh
افزایش می یابد و امکان ساخت دستگاه در ابعاد کوپکتر را
فراهم می کند.

که ) Bl (l 1حاصلضرب ماتریس عبور از فصل مشترک
) Tl (l 1و ماتریس انتشار ) Pl (l 1است که به صورت زیر
محاسبه می شوند:
()8

()9

1 (1  ml (l 1) ) (1  ml (l 1) )


2 (1  ml (l 1) ) (1  ml (l 1) )

Tl (l 1) 

0
) exp( ikl 1hl 1

Pl (l 1)  

0
(exp
ik
h
)
l 1 l 1 


nl 1
که
nl
برای ساختار رابطه ( )6و روابط مربوط به ميدان باریکه
گاوسی] [9می توان تاثير این پوشش دهی را بر روی طرح
تداخلی و حساسيت دستگاه بررسی کرد.

 ml (l 1) است .با محاسبه ماتریس انتشار کل

 -3شبیه سازی
در این قسمت ابتدا مناسب بودن ساختار ارائه شده بررسی
و در ادامه به شبيه سازی و بررسی اثر این پوشش دهی
چندالیه بر روی طرح تداخلی و حساسيت ژیروسکوپ

شکل  :3فاکتور حساسيت افزایش یافته ساختار برحسب طول موج
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در شکل  4شدت تداخلی دو پرتو
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و نمودار  2مربوط به حالتی است که پوشش دهی چندالیه انجام شده
است.

) ( I int erference

برحسب فاصله تا فرانژ مرکزی بر روی پرده )  (Ymرسم
شده است .همانطور که مشاهده می شود وجود این
پوشش دهی چندالیه بر روی آینه باعث افزایش اختالف
فاز بين دو پرتو و در نتيجه افزایش حساسيت دستگاه می
شود.

 -4نتیجهگیری
امروزه با گسترش روزافزون علم و فناوری در زمينه
ساخت وسایل نقليه و نقش ژیروسکوپ در برقراری تعادل
این وسایل ،به خصوص در کاربردهای نظامی ،بهبود
عملکرد این دستگاه بسيار مورد توجه قرار گرفته است .در
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
دهی این ساختار بر روی یکی از آینه های ژیروسکوپ
ليزری حلقوی پرداخته شده است .نتایج نشان می دهد که
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
حساسيت دستگاه را افزایش دهد .عالوه براین این ساختار
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.

شکل  : 4شدت تداخلی دو پرتو برحسب فاصله تا فرانژ مرکزی .نمودار
خط چين مربوط به حالت بدون پوشش دهی و نمودار بعدی مربوط
به حالتی است که پوشش دهی چندالیه بر روی آینه انجام شده است
(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.
در شکل  5حساسيت دستگاه برحسب طول بازوهای
ژیروسکوپ ليزری حلقوی برای دو حالت با پوشش دهی و
بدون پوشش دهی آینه رسم شده است .همانطور که
مشاهده می شود زمانی که پوشش چندالیه بر روی آینه
قرار گيرد حساسيت دستگاه باال می رود و می توان
ژیروسکوپی با ابعاد کوچکتر ساخت.
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 با استفاده از نظریۀ تابعی چگالیSr2NiWO6 بررسی خواص اپتیکی
3اميری

 پيمان،2 راضيه ميرساالری،1حمداله صالحی

 ایران، اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکدۀ علوم،گروه فيزیک

 ضریب، ضریب شکست، از جمله سهم حقیقی و موهومی تابع دیالکتریکSr2NiWO6 چکیده – در این مقاله خواص اپتیکی ترکیب
 محاسبات با استفاده از روش امواج. تابع اتالف انرژی و ضریب بازتاب در فاز ساختاری تتراگونال مورد مطالعه قرار گرفته است،خاموشی
Wien2k

 و با استفاده از نرمافزارGGA+U  وGGA تخت بهبود یافتۀ خطی با پتانسیل کامل در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی با تقریب
.صورت گرفته است
. نظریۀ تابعی چگالی، ضریب شکست، خواص اپتيکی-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
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 -3-1تابع دیالکتریک

 -1مقدمه

طيف اپتيکی منبع وسيعی از اطالعات را برای مطالعۀ
ساختار نواری ،خواص الکترونی ،برانگيختگیها و نوسانات
شبکه در اختيار ما قرار میدهد .یکی از مهمترین کميت-
های اپتيکی ،تابع دیالکتریک مختلط است که توصيفگر
خواص نوری یک ترکيب است و به صورت معادلۀ زیر بيان
میشود.

اکسيدهای پروسکيت با فرمول شيميایی  ABO3دارای
ترکيبات متنوعی هستند ،اگر مکان  Bتوسط دو کاتيون
مختلف  Bو ' Bاشغال شود پروسکيت مضاعف با فرمول
شيميایی  A2BB'O6تشکيل میشود ،ویژگیهای
پروسکيتهای مضاعف عمدتاً توسط مکان  Bو ' Bبهدست
میآید[ Sr2NiWO6 .]1عضوی از خانوادۀ پروسکيتهای
مضاعف است که در دمای اتاق دارای ساختار بلوری
تتراگونال است و گاف نواری این ترکيب  3/1الکترون ولت
میباشد .بسياری از پروسکيتهای مضاعف به دليل
ماهيت  d0کاتيونهای ' Bعایق هستند .چنين ترکيباتی
میتوانند دیالکتریکهای خوبی باشند و البته پروسکيت-
های مضاعف دارای ثابت دیالکتریک باال هستند.
همچنين این ترکيبات در دیالکتریکهای ماکروویو،
سلولهای خوشيدی ،خازنها و طراحی حافظهها و ....
کاربرد دارند.

() 1

2

    i
1

تابع دیالکتریک دارای دو سهم دروننواری و بيننواری
است ،از گذارهای بيننواری غير مستقيم که سهم کوچکی
در خواص نوری مواد دارند و در برگيرندۀ پراکندگی
فونونی میباشند صرفنظر میکنيم [ .]6،5با داشتن
تغييرات سهم موهومی ،بر اساس تبدیالت کرامرزکرونيک
[ ]7میتوانيم تغييرات سهم حقيقی را بهدست آوریم.
سهم حقيقی و موهومی تابع دیالکتریک برای
 Sr2NiWO6با اعمال پارامتر هابارد و بدون پارامتر هابارد
در شکل ( )1نشان داده شده است.

 -2روش انجام محاسبات
در مطالعات نظری حاضر خواص اپتيکی با استفاده از
نظریۀ تابعی چگالی ( ]2[ )DFTو روش امواج تخت بهبود
یافتۀ خطی با پتانسيل کامل ( ]3[ )FP-LAPWو با
استفاده از کد محاسباتی  Wien2kبررسی شده است[.]4
ثابتهای شبکه را پس از بهينهسازی بر حسب آنگستروم
مقادیر  a=b=6.6237و  c=7.9182در نظر گرفتيم.
 RKmaxکه ميزان ماتریس همگرایی را مشخص میکند
برابر با  7و تعداد نقاط فضای  kبرای انتگرالگيری در
منطقۀ اول بریلوئن  500نقطه در نظر گرفته شد .انرژی
جدایی  -6ریدبرگ را برای جداسازی حالتهای ظرفيت از
حالتهای مغزه مبنا قرار دادیم .محاسبات را با دو تقریب
 GGAو ( GGA+Uاعمال پارامتر هابارد) انجام دادیم.
ميزان  Uاعمال شده در محاسبات  6الکترون ولت بوده
است .سرانجام با تعيين مبنای همگرایی  0/0001برای
انرژی به انجام محاسبات خودسازگار پرداخته شد .به دليل
اینکه  Sr2NiWO6در راستاهای مختلف نسبت به خواص
اپتيکی رفتار همسانگرد از خود نشان میدهد فقط راستای
 xبررسی شده است.

شکل 1الف :سهم حقيقی تابع دیالکتریک ترکيب

Sr2NiWO6

 -3نتایج
شکل1ب :سهم موهومی تابع دیالکتریک ترکيب

98
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

Sr2NiWO6

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
از سهم حقيقی تابع دیالکتریک ،مقدار دیالکتریک
استاتيک که مقدار تابع دیالکتریک در انرژی صفر است،
بهدست میآید .در شکل (1الف) مشاهده میشود که ثابت
دیالکتریک استاتيک با اعمال پارامتر هابارد (،)GGA+U
 5/1بهدست آمده است .که این ثابت دیالکتریک
استاتيک بدون اعمال پارامتر هابارد ( 6/1 )GGAاست.
تابع دیالکتریک دارای دو سهم گذار بين نواری و درون
نواری میباشد ،همانطور که در شکل (1ب) مشاهده می-
شود مقدار موهومی تابع دیالکتریک با اعمال پارامتر
هابارد تا مقادیر  2/7الکترون ولت به صورت آرام است این
بدان معناست که در این ناحيه صرفاً گذارهای درون
نواری رخ دهد .اما بعد از این انرژی این سهم ناگهانی زیاد
می شود که بيانگر جذبی است که به دنبال آن گذارهای
بين نواری اتفاق میافتد .از نموادر سهم موهومی تابع
دیالکتریک میتوان گاف اپتيکی ماده را تشخيص داد و با
توجه به گاف تجربی ترکيب که  3/1الکترون ولت است
میتوان گفت که سهم موهومی تابع دیالکتریک گاف
اپتيکی خوبی را نشان میدهد .اما گاف اپتيکی بدون
اعمال  1/5 Uالکترون ولت میباشد .پس اعمال پارامتر
هابارد باعث افزایش گاف اپتيکی میشود.
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ولت مقادیر بيشتری را به خود اختصاص میدهد در حالی
که این امر در محدودۀ  4تا  6الکترون ولت کامالً برعکس
عمل میکند .هرچه مقدار ضریب خاموشی کمتر باشد،
عبور امواج الکترومغناطيسی از بلور آسانتر پيشبينی
میشود .در شکل (2ب) مشاهده میشود که با استفاده از
تقریب  GGA+Uضریب خاموشی کمتر محاسبه شده
است.

شکل  2الف :ضریب شکست ترکيب

Sr2NiWO6

 -3-2ضریب شکست و ضریب خاموشی
ضریب شکست پارامتر فيزیکی مهمی است که وابسته به
اثر متقابل ميکروسکوپيک اتمی میباشد ،ضریب خاموشی
برای یک ماده نيز سنجشی از ميزان جذب پرتوی
الکترومغناطيسی توسط آن ماده است .اگر ضریب
خاموشی در یک بلور پایين باشد موج الکترومغناطيس به
آسانی از آن عبور میکند .نمودار ضریب شکست و ضریب
خاموشی در شکل ( )2نشان داده شده است.
با نگاه به نمودارهای ضریب شکست و ضریب خاموشی
میتوان به تشابه آنها با نتایج حاصل از تابع دیالکتریک
پی برد .مشاهده میشود که ضریب شکست رفتاری مشابه
با بخش حقيقی تابع دیالکتریک ،و ضریب خاموشی
رفتاری مشابه با بخش موهومی تابع دیالکتریک دارد.
جذر سهم حقيقی تابع دیالکتریک در انرژی صفر منجر
به ضریب شکست میشود ،با توجه به شکل (1الف) در
نمودار  GGA+Uمحور عمودی در نقطِۀ  5/1قطع شده
است و ضریب شکست جذر این عدد را نشان میدهد .در
تقریب  GGA+Uضریب شکست در بازۀ صفر تا  4الکترون

شکل 2ب :ضریب خاموشی ترکيب

Sr2NiWO6

 3-3تابع اتالف انرژی
اسپکتروسکوپی اتالف انرژی الکترون روش قدرتمندی در
تجزیه و تحليل حالتهای اشغال شده در باالی تراز فرمی یا
تفکيک جزئی است .این طيف دربردارندۀ تحریک دسته
جمعی الکترونهای ظرفيت (پالسمونها) به داخل حاالت
اشغال شده در نوار رسانش است.
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نتیجهگیری

شکل :3نمودار تابع اتالف انرژی ترکيب

محاسبات با استفاده از روش امواج تخت بهبود یافتۀ
خطی با پتانسيل کامل ( )FP-LAPWدر چارچوب نظریۀ
تابعی چگالی با تقریبهای  GGAو  GGA+Uو با استفاده
از نرمافزار  Wien2kصورت گرفته است .ضریب دی-
الکتریک استاتيک با اعمال پارامتر هابارد (5/1 )GGA+U
بهدست آمده است .که این مقدار بدون اعمال پارامتر
هابارد ( 6/1 )GGAاست .ضریب شکست در تقریب
 GGA+Uدر بازۀ صفر تا  4الکترون ولت مقادیر بيشتری
را به خود اختصاص میدهد در حالی که این امر در
محدودۀ  4تا  6الکترون ولت کامالً برعکس عمل میکند.
با استفاده از تقریب  GGA+Uضریب خاموشی کمتر
محاسبه شده است .اتالف انرژی الکترون در این ساختار
در هر دو تقریب تقریباً مشابه هم است .در تقریب
 GGA+Uاتالف انرژی الکترون در  27/76الکترون ولت به
بيشترین مقدار خود رسيده است .اعمال پارامتر هابارد در
بررسی خواص اپتيکی ترکيب نقش تأثيرگذاری را ایفا
میکند.

Sr2NiWO6

اتالف انرژی الکترون در این ساختار در هر دو تقریب
تقریبا مشابه هم است .در تقریب  GGA+Uاتالف انرژی
الکترون در این ساختار از  5الکترون ولت شروع شده و در
 27/76الکترون ولت به بيشترین مقدار خود رسيده است.
همچنين در انرژی  42/24الکترون ولت نيز دارای اتالف
انرژی زیادی است .شاخصترین قله در تابع اتالف انرژی
الکترون به عنوان قلۀ پالسمونی شناخته میشود که بيان-
گر برانگيختگی جمعی چگالی بار الکترونی در بلور است.
انرژی پالسمون حجمی در این ترکيب با اعمال پارامتر
هابارد 27/76 ،الکترون ولت است.
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 3-4ضریب بازتاب

شکل :4نمودار ضریب بازتاب ترکيب

Sr2NiWO6

ضریب بازتاب مشخص کنندۀ دامنه یا شدت موج بازتابيده
نسبت به موج پيشامد است .ضریب بازتاب ترکيب
 Sr2NiWO6در شکل ( )4نشان داده شده است .در
تقریب  GGA+Uدر انرژی  26/76ضریب بازتاب دارای
بيشترین مقدار است.
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تحلیل عددی ایجاد میدان دنباله پالس میکروموج گاوسی در یک موجبر پالسمایی
 سید محمد خراشادیزاده،رضا فالح
 ایران، بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم،گروه فیزیک
 انتشار پالس میکروموجی درون یک موجبر پالسمایی مستطیلی درحضور یک میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی،در این مقاله-چکیده
 معادلهدیفرانسیلی برای پتانسیل، با استفاده از معادالت ماکسول و معادالت هیدرودینامیکی سیال، برای این منظور.بررسی شده است
 توزیع،4 کوتا مرتبه- در ادامه با حل این معادله دیفرانسیل با استفاده از روش محاسباتی رانگ.دنباله پالس در موجبر محاسبه شده است
⃗ 𝐰 )میدان الکتریکی دنباله پالس
 شبیهسازی،𝐄( در موجبر پالسمایی با فرض اینکه طول زمانی پالس برابر با دوره زمانی موج پالسمایی است
 طول زمانی پالس و میدان مغناطیسی، با افزایش شدت پالس، نتایج عددی نشان میدهد که میدان دنباله پالس میکروموج.شده است
 بنابراین با بهینه سازی پارامترهای مربوط. فرکانس پالس و عرض موجبر تضعیف میشود،خارجی تقویت یافته و با افزایش چگالی پالسما
. ایجاد میدان دنباله پالس قوی به منظور شتابدهی ذرات باردار امکانپذیر میباشد،به پالس گاوسی و موجبر پالسمایی
 میدان مغناطیسی خارجی، پالس میکروموج گاوسی، موجبر پالسمایی مستطیلی، میدان دنباله،برهمکنش میکروموج با پالسما-کلیدواژه

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.
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شتابدهی ذرات باردار همواره موضوعی جالب برای تحقیقات
نظری و آزمایشگاهی در زمینه برهمکنش لیزر با پالسما بوده
است ،از سال  1979که تاجیما و داوسون ] [1برای اولین بار
استفاده از پالسهای کوتاه لیزری برای تحریک امواج پالسما
به منظور شتابدهی الکترونها پیشنهاد دادند ،کارهای نظری
و تجربی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است] .[2-4اگر
یک پالس پرتوان از پالسما عبور کند ،نیروی اثرگذار پالس
باعث جدایی بارها شده و یک میدان دنباله1بسیار قوی ایجاد
میشود که به صورت طولی نسبت به زمینه ساکن یونی
نوسان کرده و زمینهساز شتابدهی ذرات باردار میشود]5-
 .[6به استثنای تالشهایی که برای ایجاد میدان دنباله در
موجبر پالسمایی توسط بیمهای الکترونی صورت گرفته
است ،لیزرها به طور گسترده برای شتابدهی به کار گرفته
شده و مقدار انرژی چشمگیری هم بدست آمده است .اما
لیزرهای پرتوان بسیار گران و نگهداری آنها هزینه بر است،
همچنین ابزارهای پیچیده و دقیقی برای اندازه گیری نیاز
است ،از این رو از میکروموجها نیز برای شتابدهی ذرات باردار
استفاده شده است] .[7-8در این پژوهش ،با توجه به ساختار
کمهزینه سیستمهای میکروموج و توانایی آنها در شتابدهی
قابل توجه ذرات باردار ،انتشار پالس میکروموجی گاوسی در
یک موجبر پالسمایی مستطیلی در حضور میدان مغناطیسی
یکنواخت خارجی بررسی میشود.
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به منظور بررسی ایجاد میدان دنباله پالس ،معادله دیفرانسیل
باال با روش رانگ-کوتا مرتبه  4حل میشود و توزیع میدان

گرفته میشود .برای انجام محاسبات از تئوری اختالل
استفاده میشود .با در نظر گرفتن معادالت حاکم به صورت
مولفهای ،تغییر متغیر 𝑡 𝑔𝑢 𝜉 = 𝑧 −و چگالی اختاللی ،𝑛𝑒′
روابط زیر نتیجه میشود

Wakefield
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دنباله پالس ) 𝑤⃗𝐸(برای مقادیر مختلف شدت پالس ،فرکانس
پالس ،عرض موجبر) ،(aبزرگی میدان مغناطیسی خارجی و
چگالی پالسما شبیهسازی میشود.

1
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 -3تحلیل عددی
برای شبیهسازی میدان ردپا ،شرایط اولیهای فرض میشود
که پتانسیل دنباله 𝑤 φو مشتق آن

𝑤𝑑φ
𝜉𝑑

𝐿

در  ξ = 2صفر

است .در انتشار پالس میکروموج در موجبر ،برای مقادیر
خاصی از ابعاد موجبر ،فرکانس پالس و چگالی پالسما ،حالت
قطع در موجبر اتفاق میافتد .لذا در شکل  ،1تغییرات
فرکانس قطع بر حسب عرض موجبر برای حالتی که ارتفاع
موجبر𝑚𝑐  𝑏 = 6باشد برای چگالیهای پالسمایی × 3.1
 1015 𝑚−3و  1.24 × 1016 𝑚−3شبیهسازی شده
است .بررسی این شکل و رابطه فرکانس قطع = 𝑐𝑓
1

) + 𝑏2

𝑐2 1
(
4 𝑎2

شکل  .3تغییرات میدان دنباله در موجبر به عرضa=4 cmبرای= 𝐼
𝑤

𝑚2

1.5 × 1010

 √𝑓𝑝2 +به وضوح نشان میدهند که با افزایش

ابعاد موجبر ،فرکانس قطع کاهش مییابد .همچنین این شکل
نشان میدهد که با افزایش چگالی پالسما (فرکانس
پالسمایی) مقدار فرکانس قطع افزایش مییابد .لذا در انتشار
پالس در موجبر پالسمایی ،باید در انتخاب ابعاد موجبر و
چگالی پالسمایی که آن را پر میکند ،دقت شود.

شکل  .4تغییرات میدان دنباله پالس در موجبر مستطیلی به عرض a=4
 cmبرای 𝑛 ⃘ = 1.24 × 1016 𝑚−3

شکل  .1تغییرات فرکانس قطع موج پالسمایی بر حسب عرض موجبر
برای 𝑧𝐻𝐺 .𝑓 = 6

شکل  .5تغییرات ماکزیمم دامنه میدان دنباله پالس در موجبر مستطیلی
بر حسب فرکانس پالس به عرض a=4 cm

شکل  .2توزیع میدان دنباله پالس در موجبر به عرض  a=4 cmبرای
𝑤

𝑚2

شکل  .6تغییرات ماکزیمم دامنه میدان دنباله پالس گاوسی بر حسب

𝑓 = 5 𝐺𝐻𝑧 ،B=1 mT , 𝐼 = 1010

عرض موجبر برای 𝑧𝐻𝐺 , 𝑓 = 5
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شکل 2تغییرات میدان دنباله پالس در موجبر مستطیلی به
عرض  a=4 cmو ارتفاع  b=6cmبرای حالتی که شدت

ماکزیمم دامنه میدان دنباله پالس بر حسب عرض موجبر
رسم شده است .بررسی این شکل نشان میدهد که با افزایش
عرض موجبر ،ماکزیمم دامنه میدان دنباله کاهش یافته و
برای حالتی که چگالی پالسما  3.1 × 1015 𝑚−3است

𝑤

پالس  ،𝐼 = 1010 𝑚2فرکانس پالس 𝑧𝐻𝐺 ،𝑓 = 5
بزرگی میدان مغناطیسی خارجی B=1mTو چگالی
پالسمای درون موجبر 𝑛 ⃘ = 3.1 × 1015 𝑚−3باشد را
نشان میدهد .با انتخاب مقادیر باال ،فرکانس قطع = 𝑐𝑓
𝑧𝐻𝐺  4.53محاسبه میشود .از شکل 2مشاهده میشود،

مقدار آن از
𝑉𝑀

𝑉𝑀
𝑚

 19برای عرض موجبر  4 cmبه مقدار

𝑚  2.24برای عرض موجبر  5.5 cmمیرسد ،همچنین
مشاهده میشود که با افزایش چگالی پالسما ،ماکزیمم دامنه
میدان دنباله پالس در موجبر کاهش مییابد.

𝑉𝑀

دامنهی میدان دنباله به 𝑚  19میرسد که با فرکانس
𝑧𝐻  𝑓𝑝 = 4.9 × 108نسبت به زمینه یونی نوسان
میکند .در شکل 3برای مشاهده میزان تاثیر شدت پالس
میکروموج ،تغییرات میدان دنباله را با در نظرگرفتن
پارامترهای فرض شده در شکل  2با این تفاوت که در این

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،انتشار پالس میکروموجی با نمایه گاوسی در
یک موجبر پالسمایی مستطیلی در حضور میدان مغناطیسی
خارجی بررسی شد .با استفاده از معادالت حاکم بر پالسما،
رابطهای برای پتانسیل الکتریکی دنباله پالس (ردپای پالس)
محاسبه گردید ،سپس با استفاده از محاسبات عددی توزیع
میدان الکتریکی دنباله پالس درون موجبر پالسمایی بر
حسب پارامترهای مختلف مربوط به پالس و موجبر
شبیهسازی و بررسی شد .با توجه به نتایج تحلیل عددی،
برای ایجاد میدان دنباله پالس قوی به منظور شتابدهی ذرات
باردار ،پیشنهاد میشود پالس میکروموج گاوسی با شدت باال
و فرکانس کم در یک موجبر باریک که با پالسمایی با چگالی
کم پر شده و تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی قوی قرار دارد
منتشر شود.

𝑤

حالت شدت پالس  𝐼 = 1.5 × 1010 𝑚2باشد،
شبیهسازی شده است .با مقایسه شکل  3با  2مشاهده
𝑤

میشود که با افزایش شدت پالس از 1010 𝑚2
𝑤

به  1.5 × 1010 𝑚2دامنه میدان دنباله پالس  %52افزایش
𝑉𝑀

پیدا میکند و مقدار آن به حدود 𝑚  29میرسد .چگالی
الکترونی پالسمایی که موجبر را پر میکند نیز نقش مهمی
در انتشار پالس در موجبر ایفا میکند ،لذا در شکل  4تغییرات
میدان دنباله پالس درون موجبر مستطیلی برای = 𝑛
 1.24 × 1016 𝑚−3و بر حسب سایر پارامترهای درنظر
گرفته شده در شکل  2شبیهسازی شده است .مقایسهی
شکلهای  4با  2نشان میدهد که با افزایش چگالی پالسما،
میدان دنباله پالس به تدریج تضعیف میشود و دامنهی آن
𝑉𝑀
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𝑉𝑀

از مقدار 𝑚 19به 𝑚  14میرسد .با افزایش چگالی
پالسما تا مقدار  ،1.24 × 1016 𝑚−3فرکانس قطع نیز به
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گاوس-بررسی تاثیر ویژگیهای پرتو دمش و کریستال لیزر بر تولید مدل گرمایی پرتو بسل
2نادگران

 حميد،1رضا فالح

 ایران، بيرجند، دانشگاه بيرجند،گروه فيزیک
 ایران، شيراز، دانشگاه شيراز،گروه فيزیک

1

2

 در این.گاوس میتواند شدیدا تحت تاثیر اثرات گرمایی القایی قرار گیرد-گاوس از جمله پرتو بسل-چکیده – تولید پرتوهای خانواده هلمهولتز
 محاسبات تحلیلی. میگذرد در نظر گرفته شده استABCD گاوسی که از یک سیستم اپتیکی- بسل، پرتو خروجی یک لیزر حالت جامد،مقاله
 به. رسانندگی گرمایی و ضریب جذب کریستال بستگی دارد، کمر پرتو دمش،نشان می دهد که گرمای ایجاد شده در کریستال لیزر به توان دمش
، کمر پرتو دمش،گاوس بر حسب فاصله شعاعی برای توان دمش- توزیع شدت مدل گرمایی پرتو خروجی بسل،منظور بررسی اثرات گرمایی
 نتایج نشان میدهد در حالتی که دمش با توان باال صورت گرفته و کمر پرتو.ضریب جذب و رسانندگی گرمایی مختلف شبیهسازی شده است
گاوس به- گرمای تولید شده در محیط فعال به شدت بر پرتو خروجی لیزر تاثیرگذار است به طوریکه شناسایی پرتو بسل،دمشی باریک است
 اثرات گرمایی بر پرتو خروجی کاهش یافته و سیستم لیزری، آسانی ممکن نیست ولی با افزایش کمر پرتو دمش و رسانندگی گرمایی کریستال
 نتایج این پژوهش میتواند کمک خوبی به محققین در تشخیص و شناسایی صحیح پرتوهای خروجی.مشابه سیستم مدل بدون گرما رفتار میکند
.لیزر باشد
 توصيف پرتو ليزر، عدسیگرمایی،گاوس- پرتو بسل، اثرات گرمایی، ليزر حالت جامد-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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Introduction

Where S( , z) is the heat source density and K is
the crystal thermal conductivity. We can write the
heat source term as:

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

 4 
SSG   , z   Q exp   4  exp   z 
 P 
where α is the absorption coefficient of crystal,
is pump waist and
is constant term as:

Q 

2qabs Pp
3
2

  P 1  e
2

 l


a2 
erf
2
   2

P 

(3)

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:


T   , z   ti  z  J  vi    T

(4)

i 1

Where
is a function dependent on the zcoordinate that satisfy the faces boundary
conditions and
are the positive roots of
equation hJ (vi )  KJ1 (vi )  0 . 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
2 n
(5)
fth 
 n
  l
2
  n0  11  v  T   i 0  ti  z  vi dz


 T

In addition, the expression for the refractive index
of GRIN medium is obtained by expanding the
Bessel functions and using paraxial ray
approximation [10]:

Thermal model and beam transformation
in lens-like medium

2


2   z
n   , z   n0  1  


2 


We consider that the first-order BG beam is
generated by a solid-state laser pumped by a superGaussian (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:

K  2T   S   , z 

(2)

(6)

Where

  z 
1  n
 

n

1
1



ti  z vi 2





T


2n  T
 i 1

(7)

The ABCD transfer matrix is given as:

 A B  1 L 
C D   0 1   GRIN 

 


(8)

where L is the cavity free length. The GRIN
transfer matrix, above equation represents the

(1)
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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

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.

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 thermallyaffected and nonthermal beam profiles are
simulated.

Figure 2: Intensity distributions of first-order BG
beams versus radial distance for z=10 cm for p=5W,
K 10.5 W and a)  p  100  m b)  p  300  m .
K .m

Figure 1: Intensity distributions of BG
beams versus
radial distance for z=10 cm from the laser aperture for
W
p=5W, = 720 m-1, K 10.5
and  p  200  m for
K .m
a) p=1W
b) p=5W. Solid plots represent the
nonthermal BG beam, dashed plots shows thermallyaffected 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

Figure 3: Intensity distributions of BG
beams
versus radial distance for z=10 cm for p=5W, = 720
m-1 and  p  200  m for a) K=9 W b) K=12 W .
K .m

K.m
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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 heatinduced effects, otherwise everyone may be
confused to identify true beam.

Figure 4: Intensity distributions of BG beams versus
W

radial distance for z=10 cm for p=5W, K  10.5 K .m
and  p  200  m 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 KW.m ,
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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
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اندازه گیری نیروی وارد بر ذره نانومتری طال در عبور از غشای آبدانک
1

 و فائقه حاجیزاده2 یونس فرهنگی باروجی،1رایحه رضایی
1

دانشکده فيزیک دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان
2
 دانمارک، دانشگاه كوپنهاگ،موسسه نيلز بور

 میتوان به عنوان مدل مناسبی از،آبدانکها یا غشاءهای فسفولیپیدی مصنوعی را به دلیل اندازه مناسب و شباهت ترکیبات سازندهشان
 انبرک نوری ابزاری مناسب برای مطالعهی غشای سلولهای زیستی است که در این نوع مطالعات معموال.غشاء سلول زنده در نظر گرفت
 بهتر است از ذرات کوچکتر، اما برای مطالعات درون سلولی.از ذرات دیالکتریک در ابعاد میکرومتری به عنوان دستگیره استفاده میشود
 ابزار مناسبی برای بررسیهای، به دلیل اندازهی مناسب و خاصیت زیستسازگاری، نانوذرات فلزی مانند طال.و در ابعاد نانومتر استفاده شود
 امکان تولید آبدانکهایی از مرتبهی چند ده نانومتر نیز وجود دارد که با روش، در فرآیند رایج ساخت آبدانک.درون سلولی هستند
 با برچسبگذاری، در این مقاله ابتدا برای بهبود کیفیت تصویر میکروسکوپی.میکروسکوپی نوری معمولی به خوبی قابل مشاهده نیستند
 توانستیم آبدانکهایی با اندازههای زیر یک میکرومتر را نیز،آبدانکها توسط مولکولهای فلوئورفور و استفاده از نوردهی فلوئورسانس
 نیروی اعمال شده به غشاء را مورد مطالعه، نانومتری و ورود آن به غشای آبدانک۱۰۰  سپس با تلهاندازی نانوذرات طالی.مشاهده کنیم
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Measurement of force needed to inject a gold nanoparticle into a vesicle
membrane
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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.
Keywords: Fluorescent microscopy, Optical tweezers,Vesicle, Trapped metallic nanoparticles
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همچنين آبدانکهای بسياز ریز از مرتبهی چند ده تا چند

 .۱مقدمه

صد نانومتر كه ليپوزوم نام دارند را به خوبی مشاهده كنيم.
در ادامه با تلهاندازی نانوذارت طالی  100نانومتری و وارد
كردن آنها به غشا آبدانک توسط انبرک نوری ،نيروی اعمال

غشاء سلول از مولکولهای ليپيدی و پروتئينها ساخته شده
است ،كه با برهمکنش غيركواالنسی كنار هم نگه داشته
میشوند .آبدانک یک غشاء دوالیهای ساخته شده از

شده به غشا را مورد مطالعه قرار دادیم.

مولکولهای فسفوليپيدی است كه اندازه آن در ابعاد چند ده
نانومتر تا چند صد ميکرومتر است .آبدانکهای غول پيکر در
اندازههایی به قطر  ۵تا  300ميکرومتر مدل سلولی خوبی
برای انجام آزمایشهای زیستی هستند [ .]1ایجاد یک
تصویر ميکروسکوپی مناسب در بررسیهایی مانند،
همجوشی سلولها ،مطالعهی دارورسانی هدفمند ،بررسی
رفتار و تغيير شکل مولکولهای ليپيدی اهميت زیادی

 .2آزمایش
اساس كار انبرک نوری بر پایهی نور ليزر كانونی شده در
نمونه است .در چيدمان این آزمایش ليزر  Nd:Yagبا طول
موج  1064نانومتر ،توسط عدسی شيئی با گشودگی عددی
 1/3و بزرگنمایی  100برابر ،بر روی نمونه كانونی میشود.
جابهجایی نمونه توسط دستگاه پيزوالکتریک با دقت چند ده

دارد .بنابراین در آزمایشگاههای زیستی از روشهای
ميکروسکوپی متفاوت ،جهت افزایش نمایانی و كيفيت تصویر

نانومتری انجام میگيرد .پراش نور ليزر عبوری از نمونه،
توسط عدسی چگالنده ميکروسکوپ ،جمع شده و پس از
برخورد به یک آینهی دورنگی به سمت فوتودیود چهارتایی

استفاده میشود.

هدایت میشود .ثبت تغييرات ولتاژ ناشی از افت و خيز ذره

برای اعمال نيرو و دستکاریهای زیستی در ابعاد درون

در تله نوری توسط فوتودیود ،اولين گام جهت اندازهگيری

سلولی باید از ابزاری مناسب استفاده كرد .انبرک نوری یک
ابزار كار آمد برای نگه داشتن ذره در یک موقعيت ثابت است

نيرو است .اطالعات بيشتر در مورد چيدمان آزمایش را می
توان در مرجع [ ]6یافت.

و قابليت اندازهگيری نيرو و فاصله در ابعاد پيکو نيوتون و
نانومتر را دارد [ .]2در دو دههی اخير آزمایشهای زیادی
انجام شده كه طی آن با اندازهگيری نيروی تله ،اطالعاتی از

برای مشاهدهی نمونههای زیستی كه اندازههایی از مرتبهی
ميکرومتر و كوچتر دارند ،از روشهایی مانند ،ميکروسکوپی
تباین فاز و ميکروسکوپی فلوئورسانس استفاده میشود .در
ميکروسکوپی فلوئورسانس ،بسته به اینکه ماده فلوئورفور چه
طول موجی را جذب و بازتاب كند ،فيلترها و آینههای

خواص فيزیکی غشاء به دست آمده است .برای مثال ،اخيرا
در مطالعات زیستی و دستکاری سلولی با تلهاندازی ذرات
ميکرومتری دیالکتریک و چسباندن آنها به اجزای زیستی،
از آنها به عنوان دستگيرهای جهت نگهداشتن سلول و یا

متفاوتی در مسير نوردهی و تصویرسازی ،بهكار میروند [.]7
ما در این آزمایش از مادهی فلوئورفور Texas Red
 DHPEاستفاده كردیم .طول موج برانگيختگی این ماده

كشيدن دنباله از غشاء استفاده میشود .اما برای مطالعات
درون سلولی بهتر است از ذرات زیست سازگار و كوچکتر در
ابعاد نانومتر بهره برد تا ادامهی حيات موجود زنده با اختالل

 ۵83نانومتر و طول موج تابشی آن  601نانومتر است .این
ماده از شركت Invitrogenخریداری شد .در این آزمایش

روبهرو نشود .اندازه و جنس نانوذرات طال ،سبب شده ابزار

مناسبی برای ورود به سلول زنده شناخته شود .نکتهی دیگر
اینکه تابش مناسب نور به این ذرات فلزی ،افزایش دما و
انتقال گرمای موضعی به مجاورت نانو ذره را نتيجه خواهد

آبدانکهایی با  0/3درصد  Texas Redتوليد شد .در این
مرحله آبدانکها با استفاده از مولکولهای ليپيدی  PCاز
روش الکتروفرميشن توليد شدند [.]8

سلولهای سرطانی بهره بردند [ .]4تابش گرما از نانو ذرهی

شکل  1تصاویر آبدانک با برچسب فلوئورسانس را كه در
آزمایشگاه انبرک نوری دانشگاه تحصيالت تکميلی زنجان

داد [ .]3یک گروه تحقيقاتی از این ویژگی جهت از بين بردن
طال در تلهی نوری میتواند گرمای الزم برای انبساط غشاء

توليد شده است ،نشان میدهد .در این شکل نمایانی تصویر
در سه روش ميکروسکوپی نوری متفاوت ميدان روشن ،تباین

و تركيب دو سلول را فراهم آورد [.]۵

فازی و فلوئورسانسی مقایسه میشوند .اساس كار
ميکروسکوپی ميدان روشن ،همچون ميکروسکوپی نوری

در این مقاله ،آبدانکهایی با برچسب فلوئورسانس توليد شد
تا با استفاده از روش ميکروسکوپی فلوئورسانس ،غشاء و
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معمولی است ،اما در ميکروسکوپی تباین فازی ،از یک
حلقهی فازی قبل از چگالندهی نوری و یک عدسی شيئی

فازی استفاده میشود .رنگ سبز در تصویر ميکروسکوپی
ميدان روشن و تباین فازی ناشی از حضور یک فيلتر سبز در
مسير نوردهی است .مطابق شکل  1در ميکروسکوپی
فلوئورسانس غشا آبدانک با كيفيت بهتری نمایش داده
میشود .همچنين آبدانکهای بسيار كوچک از مرتبهی چند
ده تا چند صد نانومتر ،كه ليپوزوم نام دارند [ ]8و نمونههای
ریز آنها در ميکروسکوپی تباین فازی قابل دیدن نيستند در
ميکروسکوپی فلوئورسانسی به وضوح دیده میشوند .به تله
افتادن این ليپوزومها به همراه نانوذرات طال ،سبب ایجاد
خطا در اندازهگيری نيرو میشود ،به همين دليل استفاده از
ميکروسکوپی فلوئورسانسی كمک كرد كه تا حدودی از عدم
حضور ذرات مزاحم در تلهی نوری مطمئن شویم .در صورت
استفاده از روشی غير از ميکروسکوپی فلوئورسانسی ،انجام
آزمایشهای اینچنينی با خطای زیادی همراه بود .در این
بررسی از نانوذرات طالی  100نانومتری در تله نوری استفاده
كردیم ،تا نيروی الزم برای ورود یک نانوذره به غشاء را
اندازهگيری كنيم .بهمنظور دستکاری آبدانک با استفاده از
انبرک نوری ،باید آبدانک را در محلی ثابت چسباند تا در

صورت نزدیک شدن ليزر ،به سمت آن كشيده نشود .به
همين منظور برای رقيق كردن نمونه ،از محلول قطبی
متفاوت و با وزن مولکولی سبکتر نسبت به محلول قطبی
درون آبدانک استفاده كردیم ،تا آبدانکها در محفظهی نمونه
تهنشين شوند .محلول قطبی كه جهت تورمدهی در مرحله
𝑟𝑔
توليد آبدانک استفاده میشد ،ساكاروز با وزن مولکولی
𝑙𝑜𝑚
 342/279و غلظت  300ميلیموالر بود .سوربيتول با وزن

𝑟𝑔
𝑙𝑜𝑚  ( 182/170و غلظتی مشابه ،جهت ایجاد تعادل در
فشار اسمزی) گزینهی مناسبی بود كه برای محلول قطبی

محيط بيرون آبدانک به كار برده شد .برای چسباندن آبدانک
از نمک  PBSاستفاده شد .در مرحلهی بعدی در محيطی كه
حاوی نانوذرات طال و آبدانک است ،بعد از

شکل  :1تصویر برداری از دو نمونه آبدانک خاص(هر كدام در یک سطر)
با سه روش ميکروسکوپی الف) ميدان روشن ،ب) تباین فازی و ج)
فلوئورسانس .همانطور كه در شکل نيز مشخص است روش ميکروسکوپی
ميدان روشن برای مشاهدهی این نمونهی زیستی مناسب نيست .در
روش تباین فازی آبدانک تا حد خوبی نمایان میشود .اما در روش
ميکروسکوپی فلوئورسانسی عالوه بر آبدانکهای كوچک ،ليپوزومها نيز
قابل مشاهده هستند .مقياس خطی در این شکل  10ميکرومتر است.

پيدا كردن آبدانک مناسب و قرار دادن آن در نزدیکی كانون
ليزر ،مدتی زمان الزم است تا نانوذرهای تلهاندازی شود.

سپس با دستگاه پيزوالکتریک این ذره را به داخل
آبدانک برده و طی این جابهجایی به صورت همزمان با یک
برنامهی نوشته شده در نرم افزار  Labviewبا نرخ ،22 KHz
افت و خيز ذره از محل تعادل در تلهی نوری را به شکل
تغييرات ولتاژ ذخيره كردیم .جابهجایی پيزو ،بسته به اندازه
آبدانک از  10تا  2۵ميکرومتر ،متغير بود و با سرعت ثابت
𝑚𝜇  0/2صورت گرفت .دادههایی كه با ماهيت تغييرات ولتاژ
𝑠

( (Vذخيره شده بودند ،با استفاده از روابطی كه در ادامه
توضيح داده میشود ،به نيرو تبدیل شدند .در انبرک نوری،
تلهی نوری مانند یک فنر عمل میكند .زمانی كه نيروی
خارجی به ذره درون تله وارد میشود ،ذره مقداری از محل
تعادل خود جابه جا شده و تلهی نوری نيرویی بازگرداننده
متناسب با اندازه جابهجایی ذره از مركز تله ،به آن وارد
میكند كه با رابطه 𝑥  𝑓 = −𝑘.قابل محاسبه ا س 𝑥
جابهجایی ذره از تله و 𝑘 ضریب سختی تلهی نوری است كه
از روابط زیر بدست میآید:
𝑐𝑓𝛾𝜋𝑘 = 2

از طرفی ميزان جابهجایی در تلهی نوری با ضریب 𝛽 به

شکل 𝑉 × 𝛽 = 𝑥 به ولتاژ مربوط میشود 𝛾 .ضریب
اصطکاک و 𝑐𝑓 فركانس گوشهی ذره در تله است كه با
برنامهای در نرم افزار  ، Matlabبرای هر ذرهی خاص ،به
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صورت جداگانه محاسبه میشود.
𝑎𝜂𝜋 𝛾 = 6و 𝑣𝐷

𝑇 𝐵𝐾
𝛾

منفی مواجه میشویم كه احتماال ناشی از كشيده شدن
سطح غشاء به سمت تلهنوری و افت و خيز غشاء در تله است.
نوسانات نيرو در شکل 2ب از مکان  ۵ميکرومتر به بعد
كاهش یافته است .عواملی از قبيل تفاوت گرانروی سيال
داخل و خارج آبدانک و كشيده شدن دنبالهای از غشاء،
میتواند در كاهش افت و خيز ذره در تله و در نتيجه ،كاهش
نوسانات نيرو موثر باشد ،كه برای بدست آوردن نتيجهای

√ = 𝛽.

𝑠𝑝𝑁.
گرانروی سيال(آب)،
در این رابطه 𝜂 = 10−9 2
𝑚𝑛
شعاع ذره به اندازهی  ۵0نانومتر 𝐾𝐵 𝑇 = 4𝑝𝑁. 𝑛𝑚 ،و 𝑣𝐷

𝑎

ضریب پخش ذره است.

دقيقتر ،این مساله در دست بررسی است.

ما بعد از تلهاندازی نانوذره و ورود آن به درون آبدانک و
محاسبهی نيرو ،نمودار نيرو برحسب مکان را
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رسم كردیم.

 .3نتیجهگیری
ما در این آزمایش از طریق ساخت آبدانک با برچسب
فلوئورفور و بهكار بردن ميکروسکوپی فلوئورسانسی ،نمایانی
تصویر را افزایش داده و سعی كردیم با مشاهدهی
ليپوزومهای ریز از عدم حضور آنها در تلهی نوری اطمينان
حاصل كنيم و خطای این گونه بررسیها را كاهش دهيم .از
طرفی با وارد كردن نانوذرهی طالی  100نانومتری به دورن
آبدانک ،نيروی الزم برای عبور نانوذرهی فلزی از غشاء را

مورد مطالعه قرار دادیم .نتایج اوليهی این آزمایش ،افزایش
نيرو از مرتبهی  2-1پيکو نيوتن را نشان میدهد.

سپاسگزاری
با تشکر از مهسا سالمی كه در مراحل مهم اوليه آزمایش

كمک شایانی كردند.
شکل  :2الف و ب) نمودار نيرو بر حسب جابهجایی ،برای ورود نانوذرهی
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درون نمونه  30ميلیوات بود.

شکل 2نمودار نيرو_جابهجایی را برای ورود دو نانوذرهی
طالی  100نانومتری متفاوت ،به داخل دو آبدانک مختلف

نشان میدهد .قطر آبدانکها در حدود  20ميکرومتر بود.
رفتار نيرو در هر دو آزمایش از یک الگو پيروی میكند .در
این آزمایش توان ليزر درون نمونه  30ميلیوات تنظيم شده

بود .تعيين دما و ميزان حرارت توليد شده در ابعاد نانومتری،
كار آسانی نيست .طبق مشاهدات ما این ميزان توان مصرفی،
سبب تغيير شکل اساسی ،تركيدن و یا تخریب آبدانک نشد.
ما انتظار داریم لحظهی ورود نانوذره به غشا ،از طرف غشا،
نيرویی به نانوذرهی تله اندازی شده وارد شود .همانطور كه
در شکل  2مشاهده میشود ،این افزایش نيرو از مرتبهی 2
پيکو نيوتن است .اما قبل از ورود نانوذره به غشاء با نيرویی
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 و زاویه قسمت مخروطی بر کیفیت پرتو و چگالی جریان آستانه در لیزرRW اثر طول
دیودهای مخروطی شکل پر توان
غالمرضا عبایيانی3 وحيد احمدی و1 ،آرش هدائی2و1
 ایران، تهران،دانشگاه تربيت مدرس1
 تهران،مرکز علوم و فنون ليزر ایران2
 تهران، انتهای خيابان کارگر شمالی، پژوهشگاه علوم وفنون هستهای،پژوهشکده فوتونيک و فناوریهای کوانتومی3
 و زاویههای کاواک مخروطی بر کیفیت پرتو و جریان آستانه در لیزر دیود مخروطی شکل تک چاه کوانتومیRW چکیده – اثر طول
 درM2  وات نشان میدهد فاکتور1  نتایج در توان نوری. نانومتر شبیهسازی و مورد بررسی قرار گرفت808  در طول موجAl0.07Ga0.93As
1000  و750 ،500  برابرRW  به ترتیب برای لیزرهای با طول0.08  و0.18 ،0.21  با شیب، و با افزایش زاویه مخروطی3  تقریبا برابر3° زاویه
1000  و750 ،500  برابرRW  همچنین چگالی جریان آستانه با افزایش زاویه مخروطی در لیزرهای با طول. میکرومتر افزایش مییابد
 تقریبا بهصورت خطی و با شیب330)A/cm2(  به520  و از570)A/cm2(  به730  از، 630)A/cm2(  به850 میکرومتر به ترتیب از
.یکسان کاهش یافته است
 ليزر دیودهای پر توان مخروطی شکل، کيفيت پرتو،  چگالی جریان آستانه-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
1
Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2
Iranian National Center for Laser Science and Technology, Tehran
3
Photonics 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
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 -1مقدمه

جدول  :1پارامترهای شبيه سازی ليزر دیودی مخروطی

ليزر دیودهای پر توان به دليل بازده تبدیل الکترو -اپتيکی
باال  ،اندازه کوچک و هزینههای کم بهصورت مستقيم،
تزویج به فيبر نوری و غيره در صنایع مختلف از جمله
مخابرات ،پزشکی ،خودروسازی و  ...بهکار میروند[.]2 ،1
کيفيت پرتو ليزرهای دیودی نواری 1متداول در راستای
جانبی 2جهت تزویج به فيبر نوری مناسب نيست .جهت
سنجش کيفيت پرتو از فاکتور  3M2استفاده میشود که
هر چه این فاکتور به یک نزدیکتر باشد پرتو گاوسیتر
است[ .]3یکی از راههای افزایش کيفيت پرتو استفاده از
ساختار مخروطی شکل است [.]4،5 ،3
تاکنون تحقيقات گستردهای مبتنی بر اثر پارامترهای
مختلف (طول و عرض کاواک و زاویه کاواک مخروطی و
 )...بر کيفيت پرتو خروجی ليزر دیودهای کاواک مخروطی
شکل با ساختارهای رونشستی متفاوت صورت گرفته است
[.]4،6 ،3
4
در این تحقيق عالوه بر اثر طول  RWو زاویه قسمت
مخروطی شکل( )کيفيت پرتو در راستای محور کند،
تاثير پارامترهای مذکور بر جریان آستانه نيز شبيهسازی و
بررسی شده است .نتایج حاصله می تواند برای ساخت ليزر
دیود مخروطی شکل ،برای اولين بار در داخل کشور ،به
کار گرفته شود.

C
3
2.2
1000
1000
3, 4, 5, 6
0.95
0.05

B
3
2.2
750
1000
3, 4, 5, 6
0.95
0.05

Type
]Wridge [μm
]Hridge [μm
]Lridge [μm
]Ltaper [μm
]Θ [degree
Rb
Rf

A
3
2.2
500
1000
3, 4, 5, 6
0.95
0.05

شکل  :1نمایی از ليزر دیودی مخروطی شکل شبيهسازی شده
جدول  :2ساختار رونشستی کاواک ليزر

آالیش

الیه

-3

] [cm

 -2ساختار و روش شبیهسازی
ساختار مخروطی شکل از دو قسمت تشکيل شده است.
قسمت  RWبا عرض  5-2ميکرومتر بهعنوان فيلتر
مدهای جانبی مرتبه باالتر از  1و قسمت مخروطی شکل
بهعنوان تقویت کننده توان عمل میکند [.]5 ،4 ،3
شبيه سازی ليزر دیودی مخروطی شکل با استفاده از
نرم افزار آرسافت (نسخه  )2013انجام شد .توزیع ميدان
دور و فاکتور  M2با استفاده از استاندارد  ISO 11146با
کدنویسی در نرمافزار متلب (نسخه  )2015محاسبه شد.
پارامترهای شبيه سازی ليزر دیودهای مخروطی سری نوع
 B ،Aو  Cبا توجه به شکل  ،1در جدول  1ذکر شده
است .طول موج خروجی در هر دو ساختار  808نانومتر

اتصال فلزی

p

الیه تماسی

P+

21019
210

ضخامت ماده
][μm
0.2

GaAs

غالف

p

1

Al0.5Ga0.5As

موجبر

p

0.5

Al0.3Ga0.7As

چاه کوانتومی

0.01

Al0.07Ga0.93As

موجبر

n

0.5

Al0.3Ga0.7As

غالف

n

1

Al0.5Ga0.5As

زیرالیه

18

21018
18

n

اتصال فلزی

810

100

GaAs

n

مشبندی الکتریکی در راستای  xو  yبهصورت غير
یکنواخت به ترتيب  0.2-1و  0.001-0.4ميکرمتر و در
راستای  zبه صورت یکنواخت  0.1ميکرومتر در نظر
گرفته شده است .مواد ،ضخامت و مقدار آالیش ساختار
رونشستی در شبيه سازی ليزر دیود در جدول  2آورده
شده است.

 -3نتایج و بحث

1

Stripe
Lateral
3
M2 factor
4
Ridge waveguide
2

ميدان نزدیک و دور سه نوع ليزر  B ،Aو  Cبا عرض
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میشود .همچنين با افزایش زاویه قسمت مخروطی شدت
لوبها افزایش مییابد .هرچه شدت لوبهای جانبی در
ميدان نزدیک کمتر باشد توزیع شدت ميدان دور
گاوسیتر میشود.
افزایش شدت لوبهای جانبی در ليزر نوع  Aو  Bمیتواند
به این دليل باشد که با توجه به کوتاه بودن طول کاواک
ليزر نوع  Aنسبت به نوع  ،Bمدهای مرتبه باالتر که در
قسمت مخروطی ظاهر میشوند ،هنگام انتشار رو به عقب،
ال ميرا نمیشوند و میتوانند در فست عقبی بازتاب
کام ً
شوند [ .]6همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،این
امر منجر به افزایش فاکتور  M2میشود و کيفيت پرتو در
ليزر نوع  Aو  Bکاهش مییابد .شيب افزایش فاکتور M2
با افزایش زاویه قسمت مخروطی ،در ليزرهای نوع  B ،Aو
 Cبه ترتيب برابر با  0.18 ،0.21و  0.08و تقریبا خطی
است .افزایش فاکتور  M2در ليزر نوع  ،Cاز  2.96در زاویه
 3به  3.22در زاویه  6می رسد که حاکی از کاهش
 8.7%کيفيت پرتو این زاویه نسبت به زاویه  3است.

شکل  :2شدت ميدان نزدیک بر حسب مکان در جهت جانبی در ليزر
دیودهای مخروطی نوع ( Aدایره) ،نوع ( Bوسط) و نوع ( Cپایين) با
 Rf=0.05 ،Wridge= 3 µmو توان خروجی  1وات

شکل  :4فاکتور  M2بر حسب زاویه قسمت مخروطی در ليزر
دیودهای مخروطی نوع ( Aدایره) ،نوع ( Bمثلث) و نوع ( Cمربع) با
 Rf=0.05 ،Wridge= 3µmو توان خروجی  1وات

شکل  5چگالی جریان آستانه ( )Jthنسبت به افزایش
زاویه قسمت مخروطی را نشان میدهد که از  850به
( 630)A/cm2در ليزر نوع  ، Aاز  730به (570)A/cm2
در ليزر نوع  Bو از  520به ( 330)A/cm2در ليزر نوع C
تقریبا بهصورت خطی کاهش یافته است و در مجموع Jth
در ليزر نوع  Cکمتر از نوع  Aو  Bاست که به دليل رابطه
معکوس تلفات آینه با طول کاواک است .جریان آستانه
زاویه  6در ليزر نوع  Cنسبت به زاویه  42% ،3کاهش
یافته است.

شکل  :3شدت ميدان دور بر حسب زاویه قسمت مخروطی در ليزر
دیودهای مخروطی نوع ( Aدایره) ،نوع ( Bوسط) و نوع ( Cپایين) با
 Rf=0.05 ،Wridge= 3µmو توان خروجی  1وات

لوبهای جانبی در ميدان نزدیک در هر دو نوع ليزر
مشاهده میشود ولی شدت آنها با افزایش طول  RWکم
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laser diodes in absence of self-heating" IET Optoelectron.,
Vol. 8, Iss. 2, pp. 99-107, 2014.
A. Muller, J. Fricke, F. Bugge, O. Brox, G. Erbert, “DBR
tapered diode laser with 12.7 W output power and nearly
diffraction-limited, narrowband emission at 1030 nm”
Appl. Phys. B, 122:87, 2016
H. Wenzel, B. Sumpf, G. Erbert, “ High brightness diode
lasers” C. R. Physique 4, pp. 694-661, 2003.

 چگالی جریان آستانه بر حسب زاویه قسمت مخروطی در:5 شکل
C  (مثلث) و نوعB  نوع،) (دایرهA ليزر دیودهای مخروطی نوع
Rf=0.05 ،Wridge=3µm (مربع) با

 نتیجهگیری-4
مقایسه سه نوع ليزر مذکور نشان میدهد که طول کاواک
در ليزر دیود مخروطی بر کيفيت پرتو خروجی و چگالی
 نسبت بهM2  افزایش فاکتور.جریان آستانه اثر میگذارد
افزایش زاویه قسمت مخروطی نسبتا خطی است ولی
 کيفيت پرتو. است0.08  برابر باC شيب آن در ليزر نوع
 و جریانB  وA  بهتر از نوع،6°  در زاویهC در ليزر نوع
. کاهش یافته است42% ،3 آستانه در آن نسبت به زاویه
 نسبت به6° نهایتا با توجه کاهش جریان آستانه در زاویه
 برابرRW زوایای دیگر و بهبود کيفيت در ليزرهای با طول
 با زاویهC  ليزر دیود مخروطی نوع،1000 μm با
. درجه جهت ساخت مناسب بهنظر میرسد6 مخروطی

سپاسگزاری
در انتها از کارشناسان مرکز ملی علوم و فنون ایران که در
طی مراحل این پژوهش ما را یاری کردند قدردانی
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مطالعه نظری تاثیر توزیع اتمی در فرایند تبدیل باالی فرکانس با یون النتانیدی از
طریق حل رایانه ای معادالت آهنگ
2پوری

 و ميترا1 مرضيه ایمانی حيدر آباد،1مسعود رضوانی جالل
 مالیر، گروه فيزیک دانشگاه مالیر1

 اراک، گروه فيزیک، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسالمی2
چکیده – در این مقاله فرایند تبدیل باالی فرکانسی بر اساس یون های النتانیدی و اینکه نحوه توزیع آنها چه تاثیری می تواند در توان
 ابتدا معادالت آهنگ حاکم بر جمعیت ترازهای انرژی هر یون به نحوی که به مکان.خروجی داشته باشد مورد بررسی نظری قرار می گیرد
) سپس حل عددی تعداد زیادی معادله آهنگ به هم جفت شده (به تعداد یون های موجود در محیط. آن حساس باشند ساخته می شوند
 محاسبات نشان می دهند که توان خروجی بسته به چگونگی جای گیری یون ها.با استفاده از یک برنامه رایانه ای به دست می آید
. افزایش و کاهش پیدا می کند، به ترتیب، تعداد این مقادیر و فاصله آنها با اندازه محیط.می تواند مقادیر مختلف گسسته ای داشته باشد
. توان خروجی بر حسب توزیع یون ها یک شکل متقارن و پیوسته به خود می گیرد،در طول های ماکروسکوپی
. یون النتانيدی، معادالت آهنگ، توزیع اتمی، تبدیل فرکانس باال-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

2

Department of Physics, Malayer University, Malayer

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.
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مقدمه

فرمول بندی و حل عددی

ليزرها منابع نوری کارآمد در علوم و فناوری می باشند.
یکی از محدودیت های محيط های فعال ليزری این است
که فقط در فرکانس های خاصی قابليت ليزدهی دارند و
کوک پذیری آنها در توليد فرکانس های دیگر نيز بسيار
کم است .خوشبختانه با روش های خاصی می توان از
ليزرهای موجود استفاده کرده و نور ليزری در نواحی
طيفی دیگر ایجاد کرد .از این روش ها می توان به
فرایند های اپتيکی غير خطی مانند توليد هارمونيک،
توليد فرکانس جمع و تبدیل باالی فرکانسی اشاره کرد.
در فرایند تبدیل باالی فرکانسی با یون های النتانيدی ،دو
یا چند فوتون از نور فرودی توسط یون النتانيدی خاصی
(به نام حساسگر) جذب می شوند و انرژی آنها به یون
النتانيدی دیگری (معروف به فعالگر) منتقل شده و در آن
ذخيره می گردد .یون فعالگر نيز این انرژی ذخيره شده را
به شکل فوتونی با فرکانس باالتر از فرکانس فوتون های
فرودی آزاد می کند .سازوکار تبدیل باالی النتانيدی در
بين سایر فرایند آنتی استوکس به خاطر عدم نياز به
شدت های باالی ليزری و روش های پيچيده تطبيق فازی
از سهولت آزمایشگاهی باالیی برخوردار است [1و.]2

محيطی که در آن تبدیل باالی النتانيدی قابل انجام است
از یک ماده بلوری ميزبان (مانند  NaYF4با ساختار
شش گوشی) که در آن یون النتانيدی خاصی در نقش
حساسگر (مانند یون ایتربيوم  )Yb+3و یون النتانيدی
دیگری در نقش فعالگر (مانند یون اربيوم  )Er+3آالیيده
شده اند تشکيل می شود .این یون های ناخالصی
جایگزین بعضی از یون های  Y+3بلور ميزبان می شوند .در
شکل  1طرح واره ساده ای از ترازهای انرژی یون ایتربيوم
و یون اربيوم نشان داده شده است .مکانيسم فرایند به این
صورت است که انرژی نور فرودی (با فرکانس فروسرخ)
توسط یون های  Yb+3جذب می شود .سپس این انرژی به
یون های فعالگر  Er+3انتقال می یابد .فعالگر نيز به خاطر
داشتن ساختار نردبانی ترازهای انرژی می تواند
انرژی های دریافتی را ذخيره کرده و در نهایت آنها را به
صورت تک فوتونی با فرکانس بيشتر (قرمز ،سبز و )..
گسيل کند .غلظت یون های ناخالصی در مقایسه با یون
ميزبان کم است و برای داشتن بيشترین انتقال انرژی نيز
باید غلظت فعالگر  Er+3از غلظت  Yb+3کمتر باشد .فرمول
نوعی برای یک محيط تبدیل باالی النتانيدی به صورت
 NaY80%Yb18%Er2%F4است [.]4

یکی از روش های مطالعه فرایند تبدیل باالی النتانيدی
استفاده از معادالت آهنگ حاکم بر جمعيت ترازهای
انرژی حساسگر و فعالگر است .در مقاله حاضر نيز از
همين روش برای بررسی تاثير نحوه توزیع یون های
النتانيدی بر فرایند تبدیل باال استفاده می گردد .از آنجا
که در معادالت آهنگ متداول (که برای محيط های
ماکروسکوپی طراحی شده اند) فقط چگالی یون ها حضور
دارد و هيچ نشانی از نحوه قرار گيری اتم ها در آنها وجود
ندارد ابتدا باید معادالت به گونه ای تغيير یابند که به
نحوه توزیع اتم ها وابسته شوند .با حل چنين معادالت
حساس به موقعيت اتم ها می توان تاثير توزیع اتمی در
فرایند تبدیل باال را مطالعه کرد [.]3

شکل  :1طرحواره ساده شده ای از ترازهای انرژی یون حساسگر
 Yb+3و یون فعالگر  Er+3در مکانيسم تبدیل باالی النتانيدی.

معادالت آهنگی که برای بررسی این فرایند موجود
می باشد برای محيط های ماکروسکوپی طراحی شده
است به این معنی که در ساخت آنها برهمکنش ها به
صورت ميانگين لحاظ گردیده و هيچ قابليتی در آنها برای
تغيير توزیع فضایی حساسگرها و فعالگرها وجود ندارد
[ .]4این در حالی است که در محيط های ميکروسکوپی و
نانومقياس که تعداد اتم ها قابل شمارش است نحوه توزیع
اتمی می تواند تاثير گذار باشد .به همين دليل بهتر است
که برای تک تک یون ها یک معادله آهنگ نوشت و همه

ساختار مقاله بدین صورت است که ابتدا معادالت آهنگ
مناسب ساخته می شوند .سپس ،این معادالت به صورت
عددی با استفاده از محاسبات رایانه ای حل می شوند و
نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار می گيرد .در
نهایت هم جمع بندی و نتيجه گيری ارائه می گردد.
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آنها را با هم حل کرد .البته انجام چنين کاری برای یک
محيط ماکروسکوپی که در آن تعداد  1023یون وجود دارد
است با هيچ رایانه ای امکان پذیر نيست ولی برای
محيط های نانومقياس تعداد این معادالت آن قدر کم
است که می شود با یک رایانه آنها را حل کرد.

سمت راست آن یک فعالگر  Aباشد انجام داد:
 (W A3, A1  W A3, A 2 ) N A3, j  W A 4, A3 N A 4, j

()2

شکل  :2قسمتی از یک توزیع اختياری از حساسگر های  Sو
فعالگر های  Aروی محور .x

معادالت آهنگ حاکم بر ترازهای انرژی حساسگر و فعالگر
با معلوم شدن نوع همسایگان به سادگی قابل ساخت
هستند .برای مثال معادله حاکم بر تراز  2حساسگر  Sواقع
در جایگاه  iمحور  xکه سمت چپش (جایگاه  )i-1فعالگر
 Aو سمت راستش (جایگاه  )i+1حساسگر  Sباشد به
صورت زیر نوشته می شود [:]3

()1

dt

 TS 2, A3 N S 2, j 1 N A3, j  TS 2, A 2 N S 2, j 1 N A 2, j

چنين معادالتی برای دیگر ترازها با هر ترکيب همسایه ای
به سادگی قابل نوشتن هستند .در ساخت این معادالت
تمام کانال های ورود و خروج ممکن برای تراز مورد نظر
لحاظ شده اند .با انجام چنين کاری برای هر توزیع
مد نظر که شامل  NSحساسگر و  NAفعالگر باشد تعداد
 3NA+NSمعادله دیفرانسيل غير خطی به هم جفت شده
تشکيل می شود که می تواند به طریق عددی با
روش های محاسبات رایانه ای حل شود .یک برنامه
رایانه ای حجيم توسط نویسندگان مقاله حاضر در محيط
متمتيکا توسعه داده شده است که با داشتن تعداد
حساسگرها و فعالگرها و توزیع مورد نظر آنها ،معادالت
آهنگ را تشکيل داده و آنها را حل می کند .در ادامه به
ذکر نتایج محاسبات پرداخته می شود.

برای سادگی فرض می شود که توزیع یون ها فقط در یک
راستا (مثالً محور  )xمد نظر قرار دارد .هر حساسگر ( )Sو
یا فعالگر ( )Aدر یک توزیع اختياری بسته به اینکه
همسایگان چپ و راستش چه باشند دارای معادالت
آهنگ متفاوتی خواهد بود .به عنوان مثال قسمتی از یک
توزیع دلخواه در شکل  2نشان داده شده است.

I
N S 1,i
hc

dN A3, j

 TA3, A1 N A3, j N A1, j 1

معادالت آهنگ

  S 1,S 2
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نتایج محاسبات و بررسی آنها

برای انجام محاسبات طول های مختلفی از محيط
تبدیل باالی  NaY80%Yb18%Er2%F4به اندازه های دلخواه
 200 nm ،120 nm ،40 nmو  0/5 μmدر نظر گرفته
می شود .با توجه به فاصله بين اتمی تقریبی  0،4 nmدر
این محيط ،تعداد ( )NS ،NAبرای این طول ها به ترتيب
( )90،10( ،)54،6( ،)18،2و ( )25،225خواهد بود.
داده های تجربی این محيط النتانيدی بر طبق مراجع در
جدول  1آورده شده است [.]4

dN S 2,i
dt

 TA 2,S 1 N A 2,i 1 N S 1,i  TS 2, A1 N S 2,i N A1,i 1
 TS 2, A 2 N S 2,i N A 2,i 1  TS 2, A3 N S 2,i N A3,i 1
)  WS 2,S 1 N S 2,i  M S 2,S 1 ( N S 2,i N S 1,i 1  N S 2,i 1 N S 1,i

جدول  :1داده های آزمایشگاهی برای حل عددی معادالت آهنگ.

که در آن  σS1,S2سطح مقطع جذب تراز  1به  2حساسگر،
 Iو  ،λبه ترتيب ،شدت و طول موج ليزر فرودیTS2,An ،
ضریب انتقال از تراز  2حساسگر به تراز  nفعالگرWS2,S1 ،
آهنگ واهلش تراز  2به  1حساسگر ،و  MS2,S1ضریب
مهاجرت انرژی از تراز  2یک حساسگر به تراز  1حساسگر
دیگر است .مشابه همين کار را می توان برای ترازهای
ال تراز  ،3که در جایگاه  jقرار
انرژی یک فعالگر  ،Aمث ً
گرفته و ،بر فرض مثال ،سمت چپ آن یک حساسگر  Sو

کميت

مقدار

کميت

مقدار

σ

0.24×10-20 cm2
10-14 s-1 cm3
10-16 s-1 cm3

Wi,j
I
MS2,S1

104 s-1
103 J s-1 cm-2
10-16 s-1 cm3

TS2,Aj
 TA2,S1و TAi,Aj

برنامه رایانه ای مذکور برای هر کدام از این طول ها،
ال تصادفی توزیع
حساسگرها و فعالگرها را به طور کام ً
می کند و جمعيت وابسته به زمان هر تراز انرژی را به
دست می دهد .با داشتن این جمعيت ها به راحتی
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می توان توان خروجی را حساب کرد .از آنجا که یک
توزیع تصادفی با توزیع تصادفی دیگر متفاوت است به نظر
می آید که مقدار توان خروجی هم باید وابسته به توزیع
باشد .برای پاسخ به این سؤال از برنامه مذکور خواسته شد
تا برای هر کدام از طول ها تعداد زیادی (در اینجا )1000
توزیع تصادفی ایجاد کند و توان خروجی را برای هر یک
از آنها حساب نماید .برای نور قرمز (که یک فرایند دو
فوتونی است و بازدهی بيشتری نسبت به نور آبی سه
فوتونی دارد) تعداد توزیع بر حسب توان خروجی در شکل
 3نشان داده شده است.
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 40 nmفقط می تواند بسته به توزیع در یکی از سه توان
گسسته  P2 ،P1یا  P3خروجی داشته باشد .شکل  3نشان
می دهد که با افزایش طول محيط ،در حالی که توان
گسيلی محيط افزایش می یابد )1 ،تعداد توان های
گسسته زیاد می شود )2 ،فاصله بين توان های گسسته
کاهش پيدا می کند و  )3نمودار شکل متقارن تری به
خود می گيرد .با برون یابی این نتایج به حد ماکروسکوپی
که در آن تعداد بسيار زیادی حساسگر و فعالگر وجود دارد
این نکته استنباط می شود که توان خروجی یک محيط
ماکروسکوپی باید حساسيت پيوستاری و متقارن نسبت به
توزیع یون ها داشته باشد .در عوض ،برای محيط های
نانومقياس ،گسسته بودن توان خروجی و وابستگی آن به
طول محيط و توزیع یونی به شدت احساس می شود.
نتيجهگيری

در این مقاله اثر توزیع یونی در توان خروجی یک محيط
تبدیل باالی النتانيدی با استفاده از معادالت آهنگ
مختصّ هر یون مورد بررسی عددی قرار گرفت .معلوم شد
که توان خروجی بسته به شکل توزیع مقادیر گسسته ای
به خود می گيرد .این رفتار باید در محيط نانومقياس به
شدت ملموس باشد ولی در محيط ماکروسکوپی ،به خاطر
ناچيز شدن فاصله مقادیر گسسته ،نباید انتظار مشاهده
خروجی گسستاری نسبت به نحوه توزیع را داشت.
محاسبات این مقاله نشان می دهد که حساسيت باالی
خواص فيزیکی محيط های نانو نسبت به نحوه چينش
اتم ها می تواند به عنوان یکی دیگر از دالیل اهميت
مقياس نانو در کنار عوامل دیگری مانند بروز اثرات
کوانتومی و یا غلبه اثرات سطحی بر حجمی قلمداد شود.
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 و اندازهگیریهای زمین پایهHYSPLIT  مدل هواشناسی،OMI  وMODIS – در این مقاله با استفاده از دادههای ماهوارههای

چکیده

، عمق اپتیکی هواویز.توسط سازمان هواشناسی و دادههای مرکز کنترل کیفیت هوا تهران یک روز غباری مورد بررسی قرار گرفته است
 مقدار، قرار داردTerra  وAqua  که بر روی ماهوارههایMODIS  سنجنده.معیاری از ذرات جامد یا مایع معلق در جو را نشان میدهد
 همچنین شاخص هواویز اندازهگیری. ثبت کرده است2  را باالتر از2009  جوالی6  نانومتر برای روز550 عمق اپتیکی هواویز در طول موج
 معیاری از ابعاد ذرات جوی را نشان میدهد که، نمای آنگستروم. را برای این روز نشان می دهد4  مقدار باالیOMI شده با سنجنده
PM10  غلظت، در این روز غباری. برای این روز نزدیک صفر است که نشاندهنده ذرات درشت دانه استMODIS اندازهگیری سنجنده

 نقشههای عمق اپتیکی و، HYSPLIT  مدل بازگشتی. کیلومتر رسیده است2  میکروگرم در سانتی متر مکعب و دید افقی به زیر800 باالی
.شاخص هواویز نشان میدهند که غبار از چشمه عراق آمده است
.MODIS ، نمای آنگستروم،HYSPLIT  مدل، عمقاپتيکی هواویز، شاخصهواویز-کليد واژه

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 groundbased 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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 -2نتایج

 -1مقدمه
هواویزها ذرات معلق جامد یا مایع در جو هستند که اثرات زیادی در
سالمتی انسانها ،دید افقی ،خواص ابرها و بودجه تابشی جو زمين دارد
] .[1غبار ،آلودگی شهری و صنعتی ،هواویز دریایی و هواویزهای ناشی
از سوختن جنگلها و مراتع انواع مختلف هواویزها هستند .به دليل
تغييرات زیاد فضایی و زمانی هواویزها بایدبطور پيوسته از فضا و زمين
اندازهگيری شوند.

عمقاپتیکی هواویزها ()AOD
عمق اپتيکی هواویز ،معياری از ميزان ذرات موجو در جو را نشان می-
دهد .در شکل  ،1عمق اپتيکی هواویز در طول موج  550نانومتر
اندازهگيری شده توسط ( )aسنجنده  MODIS-Terraو ( )bسنجنده
 MODIS-Aquaبرای  21روز رسم شده است .مشاهده میکنيم که
پدیده غباری از  5جوالی شروع شده و در روز  6جوالی به بيشترین
حد خود رسيده است.

روشهای مختلفی که در اندازهگيری هواویزها به کار میروند
عبارتاند از :سنجش هواویزها توسط ابزارهای فضابرد مانند ماهوارهها،
و سنجش هواویزها توسط ابزارهای زمين-پایه مانند شيدسنجها،
ليدارها یا ابزارهای سنجش در محل .در حالت کلی سنجندۀها به 2
دسته عامل و غير عامل تقسيم میشوند .سنجندۀهای عامل موج-
الکترومغناطيسی مشخصی را به جو میزنند و از پراکندگی آن ذرات
موجود در جو را مورد مطالعه قرار میدهند .سنجندۀهای غير عامل از
تابش خورشيد در طول موجهای مختلف استفاده میکنند و از ميزان
پراکندگی یا جذب آن ،ذرات معلق موجود در جو را اندازهگيری
میکنند ].[2
سنجندۀهای غير عامل معموال ارتفاع غبار را تشخيص نمیدهند و
صرفاً عددی را به جمع مقادیر موجود در ستون جو ،نسبت میدهند.
عمقاپتيکی هواویزها ،معياری از غلظت ذرات موجود در جو است که
توسط سنجندۀهای متفاوتی در طول موجها و الگوریتمهای مختلف
اندازهگيری میشود .در اینجا از سنجندۀ  MODISکه سنجندۀای
غيرعامل است و بر روی  2ماهواره  Aquaو  Terraقرار دارد
استفاده شده است .این سنجندۀ در طول موج  550نانومتر با استفاده
از اندازهگيری ميزان جذب و پراکندگی در آن طول موج ،عددی را به
عنوان عمقاپتيکی هواویزها اعالم میکند ] .[3دادههای هرکدام از 2
ماهواره ،با  3الگوریتم  Deep blue ، Dark Targetو الگوریتم
 Combineکه ترکيبی از  2الگوریتم قبل است ،بررسی میشوند.
باتوجه به بررسی تمام الگوریتمهای این سنجندۀ ،الگوریتم Deep
 blueبرای منطقه مورد مطالعه ما نتایج بهتری را نشان داد.
نمای آنگستروم ،معياری از اندازه ذرات موجود در جو زمين است .این
ضریب معموال عددی بين  0تا  2است که هر چه از  1به صفر نزدیک
شویم ذرات درشت تر بوده و به اصطالح درشت دانه میشوند و هر چه
از  1به  2نزدیک شویم ذرات ریزتر بوده و به اصطالح ریز دانه
میشوند .این ضریب هم توسط چند سنجندۀ از جمله MODIS
اندازهگيری میشود ] .[4شاخصهواویزها معياری از ميزان هواویزهای
موجود در جو است که بر اساس جذب تابش  UVخورشيد و تباین
ایجاد شده بين طول موجهای  340و  380نانومتر توسط سنجنده
 OMIاندازهگيری میشود ].[5

)(a

)(b

شکل  -1نمودار عمقاپتيکی هواویز در طول موج  550نانومتر برای
پيکسل باالسر شهر تهران ( )aسنجندۀ  MODIS-Aquaو ()b
.MODIS-Terra

نمای آنگستروم ()Angstrom Exponent
نمای آنگستروم معياری از اندازه ذرات هواویز را نشان میدهد .برای
ذرات بزرگتر (کوچکتر) از  1ميکرومتر این ضریب کمتر (بيشتر) از
یک است .شکل  ،2نمای آنگستروم اندازهگيری شده توسط دو
سنجنده  MODIS-Terraو  MODIS-Aquaرا برای  21روز
نشان میدهد .مشاهده میکنيم که در پدیده غباری مقدار نمای
آنگستروم به صفر ميل میکند که نشان دهنده ذرات بسيار درشت
دانه است.

در این مقاله ،با استفاده از دادههای ماهوارهای در کنار دادههای
سطحی آلودگی و هواشناسی به بررسی یک روز غباری میپردازیم.
دادههای ماهوارهای از سازمان فضایی آمریکا ( ،)NASAدادههای
سطحی  PM10از مرکز کنترل کيفيت هوای تهران و دادههای
هواشناسی ،از مرکز هواشناسی ایران دریافت شد.

شکل  -2سریزمانی نمایآنگستروم برای پيکسل باالی سر شهر
تهران سنجندۀ  MODIS-Aquaو .MODIS-Terra
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بازه مورد نظر نشان میدهد که شاهد کاهش شدید دید افقی (کمتر
از  2کيلومتر) هستيم.

شاخص  UVهواویز ()UV Aerosol Index
برای اطمينان بيشتر از نتایج به دست آمده و همچنين تشخيص
دقيقتر گرد و غبار از شاخصهواویز استفاده میکنيم .این شاخص با
استفاده از  2طول موج و اندارهگيری ميزان  UVجذب شده ،معياری
از غبار در جو را به ما میدهد.

بررسی چشمۀ غبار
برای تعيين چشمه غبار ،نقشه عمق اپتيکی هواویز از دو سنجنده
 MODIS-Aquaو  MODIS-Terraو نيز نقشه شاخص هواویز از داده-
های سنجنده  OMIبرای  48ساعت قبل روز غباری در شکل  6آورده
شده است.
Aqua

شکل  -3سری زمانی شاخصهواویز برای پيکسل باالی سر تهران
سنجندۀ .OMI
شکل  ،3نشان میدهد که در روز نمونه ،شاخص هواویز به اوج خود
رسيده است و نشاندهندۀ افزایش غبار در ستون باال سر تهران است.

اندازهگیریهای زمین-پایه

Terra

برای تطبيق اطالعات به دست آمده از ماهواره با دادههای سطحی که
از اعتبار و اهميت بيشتری برخوردار است ،از دادههای ميانگين
ایستگاههای مرکز کنترل کيفيت هوای تهران و دادههای سازمان
هواشناسی استفاده کردیم.

OMI
شکل -4نمودار سری زمانی غلظت  – PM10ميانگين  7ایستگاه مرکز
کنترل کيفيت هوای تهران.

شکل  -6نقشه عمقاپتيکی هواویز از دو سنجنده MODIS-Aqua
و  .MODIS-Terraمناطق زرد نشاندهندۀ افزایش شدید
عمقاپتيکی در آن منطقه است .همچنين شاخصهواویز سنجندۀ
 .OMIرنگ قرمز و تيره نشاندهندۀ افزایش غبار در آن منطقه بوده
است.

شکل  -5نمودار سری زمانی دید افقی – مرکز هواشناسی ایران
ایستگاه مهرآباد
شکل  4سری زمانی غلظت ذرات  10ميکرومتر را نشان میدهد ،نتایج
نشان میدهند که در روز  6جوالی ميزان ذرات معلق کوچکتر از
 10ميکرون به بيش از  16برابر حد مجاز خود رسيده که با دادههای
ماهواره کامال مطابقت دارد .شکل  ،5سری زمانی دید افقی را برای
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 -4منابع
] [1معينی ،ل ،ارتباط بين غلظت آالیندههای استنشاقی
دیاکسيد نيتروژن ،دیاکسيد گوگرد ،منواکسيد کربن و
عملکرد ریوی ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،دوره
 – 13شماره  – 1فروردین و اردیبهشت .1388
] [2بيات ،علی ،دستهبندی هواویزهای جوی با استفاده از
دادههای قطبيده شيدسنج خورشيدی ،پایان نامه دکتری،
دیماه .92
][3
https://disc.gsfc.nasa.gov/information/glossa
ry

] [4بيات ,علی و حميدرضا خالصی فرد ،1387 ،بررسی
توزیع ابعادی هواویزها در طول دو سال در جو زنجان با
استفاده از محاسبه نمایه آنگستروم ،پانزدهمين کنفرانس
اپتيک و فتونيک ایران ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
_[5]https://disc.sci.gsfc.nasa.gov/datasets/OMTO3d
003/summary
شکل  -9مسير بازگشتی بستههای هوا برای  2ارتفاع  500و 1500
متری از سطح زمين استخراج شده از مدل  HYSPLITدر  6جوالی
 2009برای  72ساعت قبل.
این مدل نشان میدهد که بستههای هوا در ارتفاعات مختلف در 72
ساعت قبل از کدام مناطق عبور کردهاند و در آن مناطق چه ارتفاعی
داشتهاند که با توجه به خطوط قرمز و آبی میتوان گفت که این
بستههای غباری از چشمۀهای شمال عراق به تهران رسيده است.

 -3نتیجه گیری
در اینجا یک روز غباری ( 6جوالی  )2009در شهر تهران را بررسی
میکنيم .عمق اپتيکی هواویز در طول موج  550نانومتر ،نمای
آنگستروم اندازهگيری شده با سنجنده  MODISکه بر روی دو ماهواره
 Aquaو  Terraقرار دارند و شاخص هواویز استخراج شده از دادههای
سنجنده  OMIبرای بررسی روز غباری از فضا مورد استفاده قرار
گرفته اند .عمق اپتيکی و شاخص هواویز نشان میدهند که در روز
غباری مقدار آنها به شدت افزایش مییابد .دید افقی و غلظت PM10
نشان می دهند که غبار موجب کاهش دید افقی و افزایش ذرات معلق
کوچکتر  10ميکومتر شده است .ردیابی بستههای هوای باالسر شهر
تهران در دو ارتفاع مختلف از سطح زمين نشان میدهد که غبار،
ناشی از چشمه های فعال عراق است .همچنين نقشه عمق اپتيکی
هواویز و شاخص هواویز نشان میدهد که در  48ساعت قبل از روز
غباری ،چشمه عراق به شدت فعال بوده است.
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بهبود قدرت تفکیک در تصویربرداری ناهمدوس سه بعدی برمبنای ترکیب روش های
تصویربرداری انتگرالی و تمام نگاری ناهمدوس
 زهرا کاوه وش،مریم قانعی زاد
 دانشگاه صنعتی شریف،دانشکده مهندسی برق
 در این. روشی جدید و بهبود یافته برای تصویربرداری سه بعدی بر پایه روشهای موجود در ادبیات ارائه شده است، در این مقاله- چکیده
، تصویربرداری انتگرالی و تمام نگاری ناهمدوس، با تلفیق دو روش تصویربرداری سه بعدی، که آن را تصویربرداری ترکیبی می نامیم،روش
و استفاده از نقاط مثبت هر یک قادر هستیم بر مصالحه قدرت تفکیک عرضی و عمقی فائق آمده و به قدرت تفکیک سه بعدی بسیار
 برتری این روش را از لحاظ قدرت تفکیک سه بعدی بر دو روش دیگر، نتایج شبیه سازی ها.بهتر از روش های فعلی موجود دست یابیم
.مورد بحث تأیید می کنند
. هولوگرافی ناهمدوس، قدرت تفکيک عمقی، قدرت تفکيک عرضی، تصویربرداری انتگرالی، ت صویربرداری سه بعدی-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.
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 -1مقدمه
در سالهای اخير ،توجه به تصویربرداری سهبعدی جهت
ثبت اطالعات کامل اشيا ،روندی رو به رشد داشته است .با
توجه به محدودیتهای متعدد روشهای تصویربرداری
سهبعدی موجود بر اساس تصویربرداری انتگرالی و نياز
روش تمامنگاری به منبع نور همدوس ،ارائهی روشی
جدید که قادر به ثبت تصاویر با منبع نور ناهمدوس بوده و
همچنين بتواند در هر دو راستای عرضی و عمقی قدرت
تفکيک مناسبی داشته باشد ،میتواند بسيار مفيد واقع
شود .بنابراین در این مقاله ،روشی نوین از تلفيق مزایای
دو روش تصویربرداری انتگرالی و تمامنگاری ناهمدوس
ارائه میدهيم که قادر است قدرت تفکيک سه بعدی را
نسبت به هر یک از این روشها بهبود بخشد.

شکل ( )1مرحلهی ثبت تصویر در InI

پيکسل حجمی تصویر سهبعدی در مختصات )  ( x, y, zبر
اسااس رابطااه زیار از تصااویر ثباات شاده توسا لنااز iام،
) ' ، I ( xi' , yiبازسازی می شود:

 -2روش پیشنهادی

دو لنز متوالی است .در عبارت فوق ،اندیس  iدر  Oiتأکيد
ایاان نکتااه اساات کااه  Oiتنهااا جزیاای از مقاادار پيکساال
حجمی )  ( x, y, zاست کاه توسا پيکسال ) ' ( xi' , yiدر
تصویر iام نگاشته شده است .بنابراین بارای بدسات آوردن
مقدار پيکسل حجمی )  ( x, y, zباید اثر تمام پيکسلهاای
متناظر در تصاویر مختلف را با یکدیگر جمع نمود:

در روش پيشنهادی ،که آن را MI1مینااميم ،از تلفياق دو
روش تمااام نگاااری ناهماادوس و تصااویربرداری انتگرالاای
استفاده می شود که در ادامه توضيح داده میشوند.

 -2-1تصویربرداری انتگرالی()InI
روش InI2شامل دو مرحله ثبت تصاویر المانی و بازسازی
محاسباتی است [ .]4-2در مرحله اول ،تصاویر المانی از
زوایای مختلف از صحنه ثبت میشود .ساختاری که برای
این منظور استفاده میشود ،یک آرایه دوربين یا لنز
صفحهای است که در یک بعد در شکل ( )1نشان داده
شده است .به منظور بازسازی محاسباتی تصویر سهبعدی
با استفاده ار مجموعه تصاویر ثبت شده ،کافی است
معکوس نگاشت مرحلهی ثبت را بيابيم؛ یعنی باید مقدار
هر پيکسل حجمی )  ( x, y, zرا از جمع اثر پيکسلهای
متناظر همهی تصاویر المانی در آن نقطه بيابيم (شکل
(:))1
()1

()2

-2-2
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تمام نگاری ناهمدوس )(IH

در تمااام نگ ااری ناهماادوس ،IH3 ،ساااختار ثباات تصاااویر
المانی یاک سااختار صافحهای اسات و تولياد یاک تماام
نگاشت فوریه از شئ مورد توجاه اسات [ .]5در روش ،IH
ابتدا شئ مفروض ،تحت زوایای مختلف تصاویر مایشاود؛
که این در واقع همان به دست آوردن تصاویر المانی است.
لذا شئ ورودی باه صاورت یاک مااتریس ساهبعادی باا
مختصات )  ( xs , ys , zsفرض میشود (شکل ( .))2در ادامه
تصویر شئ )  t ( xs , ys , zsرا توس یاک آرایاهی سنساور
دوبعدی ثبت میکنيم .اگر )  ( x p , y pمختصات تصاویر و
تصاویر المانی )  Pmn ( x p , y pباشند ،باا اساتفاده از رابطاه

که در آن N ،و  pبه ترتيب تعداد کل لنزها و فاصله مراکز

1

Merged Imaging
Integral Imaging

3

2

Integral Holography
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( )3میتوان هر یاک از تصااویر الماانی را باه یاک مؤلفاه
فرکانس مکانی تبدیل کرد:

از زیرتصویرها به عنوان تصاویر المانی (  ) Pmnو دید اریاب
 Pmnها به شئ ،همهی  Pmnها تمام قسمتهای شائ را در
باار دارنااد و در واقااع دارای اطالعااات کاااملی از نماهااای
مختلف شئ هستند .این موضوع روشن میکند که قادرت
تفکيک عمقی در  IHاز  InIبيشتر است.
از طرف دیگر در  ،InIدید مستقيم تصاویر المانی باه شائ
باعا میشود فاصلهی متوس شئ تا صفحهی تصاویر در
مقایسه با  IHکمتر بوده و درنتيجه قدرت تفکيک عرضای
در  InIبيشااتر از  IHاساات .در روش  InIکااه از تصاااویر
المانی به طور مستقيم در روند بازسازی استفاده میشاود،
اطالعات عرضی سهم بيشتری از اطالعات عمقی داشاته و
تعداد پيکسلهای تصویر بازسازیشده چندین برابر تعاداد
پيکسلهای هر تصویر المانی است.

شکل ( )2ساختار ثبت تصاویر المانی در روش IH

()3

) s(m, n)   Pmn ( x p , y p
exp[ j 2 b( x p sin m  y p sin  n )]dx p dy p

بنابراین ،در یک ساختار تصویربرداری مشابه ،روش
قدرت تفکيک عرضی بهتر و روش  IHقدرت تفکيک
عمقی بهتر برای تصویر خروجی به دست میدهد.
InI

بنابراین متناظر با هر تصویر المانی ،یاک ضاریب مخاتل
حاصل میشود که از کنار هم قرار دادن این اعداد در یاک
ماتریس به الگوی تمامنگاشت فوریهی شئ دست مییابيم:
()4
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) F ( f m , f n )   Pmn ( x p , y p
exp[ j 2 ( f m x p  f n y p )]dx p dy p

-2-4

روش تلفیقی MI

در این بخی ،الگوریتم توليد تصویر سهبعدی توس روش
 MIارائه میشود .فرض کنيم شئ سهبعادی در مختصاات

  xs , ys , zs باشد .اولين مرحله  ،MIبازسازی تصویر ساه-
بعدی به دو روش  IHو  InIاست .مرحلهی دوم ،اساتخراج
تصویر سهبعدی با قدرت تفکيک مطلوب در هار ساه بعاد
است .برای این منظور ،از اطالعات تصااویر بازساازیشاده
 IHو  InIبرای توليد تصویر سهبعدی بهيناه در هار عماق

کاااه در آن  f m  b sin mو  . f n  b sin  nرابطاااه ()4
بيان میکند که با تبدیل فوریه هر تصویر المانی و انتخاب
مقدار تبدیل فوریه در یک زوج فرکاانس خاام مایتاوان
مقادیر پيکسلهای مختلف تمامنگاشت را توليد نمود.

 -2-3مقایسه قدرت تفکیک سهبعدی در

 z sاستفاده میکنيم .با توجه به مقایسهای کاه در بخای

i

 3-2بااين  IHو  InIانجااام شااد ،روش  IHدارای قاادرت
تفکيک عمقی بهتری است .بنابراین ،از تصااویر بازساازی-

روشهای  InIو IH

برای مقایسه عادالنه باين دو روش  InIو  ،IHفارض مای-
کنيم آرایه لناز ،یکساان و تعاداد تصااویر الماانی ،برابار و
همچنين تعداد پيکسلهای سنساور نياز باا تعاداد لنزهاا
مساوی باشد .در  ،InIهر چه از مرکز آرایه لناز باه سامت
اطراف حرکت کنيم ،لنزها قسامت کمتاری از شائ را در
شعاعدید خود دارند .بنابراین به دليال کااهی یاا فقادان
اطالعات شی در لنزهای جانبی ،تعداد لنزها به طاور ماؤثر
کمتر از تعداد واقعی آنهاست و ایان باعاا از دسات دادن
بخشاای از اطالعااات زاویااهای و درنتيجااه کاااهی قاادرت
تفکيک عمقی میشود .اما در روش  ،IHبه دليال اساتفاده

شده  OiIHبرای مشخص نمودن تصویر شئ موجود در هر
عمق بهره میگيریم .سپس تصویر این شئ را که با قادرت
تفکيک عرضی نامناسبی نمایی داده شده است ،با تصاویر
شئ متناظر در تصویر بازسازیشده  InIکاه دارای قادرت
تفکيک عرضی بهتری است ،جایگزین مایکنايم .تصااویر
حاصاال را کااه همااان تصاااویر بهينااه توليدشااده توس ا
الگوریتم  MIاست OiMI ،ماینااميم .قادم بعادی ،ترييار
اندازهی تصویر  O1InIبهمنظور برابر نمودن تعداد پيکسال-
های آن با تصویر  O1IHاسات .تعاداد نقاات تماامنگاشات
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همان تعداد نقات تصااویر بازساازیشاده  OiIHو برابار باا
تعداد تصاویر المانی یعنی  m  nاست:
)]O1InI  S(O1InI ,[m, n

()5

)(b

که در آن تابع  Sعملگر تريير اندازه تصویر است .باه ایان
ترتيب تعداد پيکسلهاای تصاویر حاصال ، O1InI ،و تصاویر
خروجی  ، O1IH ،IHبرابر خواهند شد .در قدم آخر ،محتوای
InI
تصااااااااااااااااااویر  O1را در نقااااااااااااااااااات

)(c

}  {(x , y ) x 1  x  x 2 , y 1  y  y 2کپاای نمااوده و در
همين نقات از تصویر  O1IHجایگزین مینمایيم تاا تصاویر

شکل ( )3مقایسه بازسازی تصویر سهبعدی در سه روش:
 .(c) MI, (b) IHستون سمت راست تصویر بازسازی شده در عمق

(a) InI,

نهایی ، O1MI ،حاصل شود .به ایان ترتياب تصاویر حاصال،

1

 ، O1MIدارای اطالعات سهبعدی با قدرت تفکيک مناسب در
هر دو راستای عمقی و عرضی است.
در بخی بعد با دادههای شبيهسازی بررسی شده است.

 -3شبیه سازی

بهينه الگوریتم  MIرا در دو عمق  z sو  ، zsتولياد مای-

شئ سهبعدی را بهصورت شکل ( )2در نظر میگياریم کاه
شامل دو حرف التاين  Bو  Cاسات کاه باهترتياب در دو
عمق  zs  10 cmو  zs  20 cmقارار گرفتاهاناد .بارای

1

2

نمایيم .تصاویر خروجی حاصل از الگاوریتم  ) OiMI ( MIدر
شکل ( )3cنشان داده شده است .با مقایسه این تصاویر باا
تصاویر خروجی دو روش قبلی ،مالحظه مایشاود تصااویر
خروجی  MIبرخالف  InIو  IHهامزماان قادرت تفکياک
عرضی و عمقی مناسبی دارند.

2

تحقق روش  ،MIابتدا شبيهسازی را با روشهای

2

تفکيک عمقی بهخوبی صورت گرفته و در عمق مربوت باه
هر یک از حروف ،اثر تصویر حرف دیگر تاا حادود زیاادی
حذف شده است .هرچند همانگونه که از تصاویر مشخص
است ،قادرت تفکياک عرضای تصااویر بازساازیشاده IH
چندان مناسب نيست .حال باا روناد بخای  ،4-2تصااویر

روش پيشانهادی MI

1

 z sو ستون سمت چپ تصویر عمق  z sرا نشان میدهد.

 InIو IH

انجاااام داده و تصااااویر  OiInIو  OiIHرا در عماااقهاااای
 zs ; i  1, 2به دست میآوریم .همانطاور کاه از تصااویر
i

حاصال از روش ( InIشاکل ( ))3aمشاخص اسات قادرت
تفکيک عرضی ،مطلوب است ،اماا قادرت تفکياک عمقای
اصالً مناسب نيست و در بازسازی تصویر هر عماق ،حارف
مربوت به عمق دیگر با وضوح زیاادی قابال رییات اسات.
نتایج بازسازی روش  IHدر شاکل ( )3bنشاان داده شاده
است .همانطور که در تصاویر مشاهده میشود ،در IH

 -4نتیجه گیری
در این مقاله با تلفيق مزایای روشهای مطارح ارائاه شاده
برای تصاویربرداری ساهبعادی ،تصاویربرداری انتگرالای و
تمامنگاری ناهمدوس ،روشای جدیاد بارای تصاویربرداری
سهبعدی با استفاده از نور محي و قدرت تفکيک سهبعدی
بسيار بهتر از روشهای قبلای مطارح شاد .نتاایج شابيه-
سازیهای روش پيشنهادی  ،MIاین ادعا را تأیيد میکند.
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اندازهگیری ابیراهی ناکانونی جبههموج با استفاده از تمامنگاری دیجیتالی محوری
مجيد پناهی ،احمد درودی* ،پيمان سلطانی
گروه فيزیک ،دانشگاه زنجان ،زنجان
چکیده -در این مقاله از تمامنگاری دیجیتالی محوری برای اندازهگیری ابیراهی ناکانونی جبههموج استفاده شده است .با استفاده از تمام
نگاری دیجیتالی محوری مکان جسم قابل اندازه گیری است .وجود ابیراهی ناکانونی سبب ایجاد خطا در فاصلهیابی می شود .نشان می
دهیم که با اندازه گیری میزان خطای فاصلهیابی ابیراهی ناکانونی جبههموج بدست میآید .نتایج حاصل از اندازهگیری با استفاده از تمام-
نگاری دیجیتالی محوری با نتایج حسگر جبههموج هارتمن مقایسه میشود.
کليد واژه -ابيراهی ناکانونی ،تمامنگار ،تمامنگاری دیجيتالی محوری ،جبههموج ،حسگر هارتمن

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
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 -1مقدمه

نگار و  r  R  x  X 2   y  Y 2  z 2است که

جهت دستیابی به یک سيستم اپتيکی با کيفيت مطلوب،
اندازهگيری ابيراهیها و به حداقل رساندن آنها شرط اول
است .تکنيکهای مختلفی برای اندازهگيری ابيراهی
سيستمهای تصویرساز ارائه شده است که به روشهای
تداخلسنجی و غير تداخلسنجی تقسيم میشوند ] .[1از
جمله روشهای غير تداخلی و تداخلی میتوان به ترتيب
حسگر هارتمن و تمامنگاری غير محوری دیجيتالی را نام
برد .روش تمامنگاری محوری جهت اندازهگيری مکان
جسم استفاده شده است .در این مقاله نشان میدهيم که
ابيراهی ناکانونی با اندازهگيری خطای مکانیابی به روش
تمامنگاری دیجيتال محوری قابل اندازهگيری است .جهت
آزمون روش ارائه شده ميزان ابيراهی ناکانونی توسط
حسگر هارتمن اندازه گيری میشود ].[2

 zفاصله تا صفحه مشاهده است.

 -3ابیراهی ناکانونی
ابيراهی ناکانونی یکی از انواع ابيراهیهای محوری است و
زمانی رخ میدهد که منبع نقطهای برای توليد نور موازی
دقيقا روی محل کانون عدسی قرار نداشته باشد (شکل
.)1

شکل  :2ابيراهی ناکانونی

با توجه به شکل  2اگر  Rشعاع انحنای جبههموج کروی
باشد ،برای  xو  yکوچک در مقایسه با  Rو همچنين
 zبه اندازه کافی کوچک ،معادله جبههموج کروی
میتواند به صورت زیر تخمين زده شود [:]6

 -2تمامنگاری
دنيس گابور در سال  1948تمامنگاری را به عنوان روشی
برای ثبت و بازسازی همزمان دامنه و فاز موج ،ارائه داد
] .[3در تمامنگاری موج شيئی که موج پراکنده شده از
جسم است با یک موج پس زمينه همدوس که موج مرجع
ناميده میشود تداخل میکند و طرح تداخلی آن در یک
فيلم حساس به نور ثبت میشود پس از ظهور فيلم با
روشن کردن تمام نگار ثبت شده موج شيئی بازسازی می-
شود .در تمامنگاری محوری ،امتداد انتشار موج مرجع و
موج شيئی تقریبا در یک راستا هستند .با پيشرفت فن-
آوری ،تمامنگارها توسط دوربينهای  CCDثبت میشوند
که این روش ،تمامنگاری دیجيتال نام گرفته است و در آن
بازسازی به روش عددی انجام میشود [ .]4در فرایندهای
شبيهسازی و بازسازی تمامنگارهای دیجيتال از تبدیالت
فوریه سریع( )FFTاستفاده میشود .بازسازی تمامنگار
ثبت شده با امواج تخت با استفاده از انتگرال فرنل-
کيرشهوف به صورت زیر است [:]5
()1





 
exp  ik r  R
H 0 X ,Y 
dXdY
 
r R

()2

شکل  :2رابطه بين تصویر و مختصات دهانه خروجی

بنابراین توزیع جبههموج کروی (اختالف راه نوری) به
صورت رابطه  3است:
()3

U  x, y 



i



x2  y 2
2R

z

x2  y 2
2R

W  x, y  

حال مقدار ابيراهی ناکانونی را میتوان با استفاده از رابطه
 4به دست آورد:



که در آن  x, y مختصات صفحه شيئی X , Y  ،
مختصات صفحه آشکار ساز H 0  X , Y  ،تابع عبور تمام-

()4
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است .محل جسم همانطور که در نمودار با عالمت ستاره
مشخص شده است ،در این حالت در فاصله 1147
ميليمتری صفحه دوربين است.

چيدمان مورد استفاده برای ثبت تمامنگارها در شکل 3
نشان داده شده است .برای ثبت تمامنگارها از یک دوربين
دیجيتال  )40D( Canonبهره بردهایم و طول موج ليزر
 532 nmاست .همان طور که در شکل  3نشان داده شده
است در چيدمان تجربی آزمایش برای ایجاد ناکانونی در
جبههموج کافيست لنز موازیکننده را در امتداد محور
اپتيکی لنز اندکی جابجا کنيم.

شکل  :4توزیع شدت تمامنگار در حالت توازی باریکه مرجع

شکل  :3طرحواره ایجاد عدم توازی در باریکه مرجع

در این جا یک سيم به جای جسم قرار دارد .برای تعيين
محل دقيق جسم یک تمامنگار در توازی کامل نور ثبت
میشود .جهت تشخيص توازی نور از حسگر هارتمن
استفاده میشود .با استفاده از کدی که به روش  FFTدر
نرم افزار  Matlabنوشته شده است تابع موج جسم
بازسازی شده که در این آزمایش توزیع شدت جسم مورد
نظر است ،به دست میآید .شکل  4نشاندهنده توزیع
شدت تمامنگار برای یک فاصله مشخص است .از آنجایی
که سيم کدر است انتظار میرود که شدت بر روی جسم
در بازسازی یکنواخت باشد و این نکته به عنوان معياری
جهت تشخيص محل صحيح جسم استفاده میشود .جهت
کمی کردن این موضوع ،انحراف معيار شدت در محل
جسم برای فواصل مختلف بازسازی استفاده میشود و
مينيمم تغييرات آن یکنواختی شدت محل جسم را
مشخص میکند .حال با رسم نمودار انحراف معيار برای
توزیع شدت تمامنگار ،محل جسم که محل صحيح آن
است به دست میآید (شکل  .)5محل جسم با عالمت
ستاره مشخص شده است و در فاصله  874ميليمتری از
صفحه دوربين قرار دارد.
برای مطالعه تأثير ناکانونی جبههموج در فاصلهیابی ،بدون
تغيير دادن محل جسم ،نور را از حالت توازی خارج کرده
و تمامنگار دیگری ثبت میشود .مانند قبل محل جسم در
حالت ناکانونی موج مرجع به دست میآید .شکل 6
نشاندهنده توزیع شدت تمامنگار برای حالت عدم توازی
باریکه مرجع و شکل  7نمودار انحراف معيار این حالت

شکل  :5نمودار مقدار انحراف معيار در حالت توازی باریکه مرجع

شکل  :6توزیع شدت تمامنگار در حالت عدم توازی باریکه مرجع

با استفاده از رابطه  3و  4مقدار ابيراهی ناکانونی 10/9
رادیان به دست میآید:
2.85 2
2 1147

W2 

و

2.852
2  874

W1 

W  k  W 2  W1  k  10 .9 rad
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شکل  :7نمودار مقدار انحراف معيار در حالت عدم توازی باریکه مرجع
شکل  :9توزیع فاز ناکانونی ثبت شده با استفاده از حسگر هارتمن

 -4-1استفاده از حسگر هارتمن در محاسبه
جبههموج ابیراهیدار
حسگر هارتمن مورد استفاده در آزمایش ما حسگر
هارتمن مدل  HWSAP-20شرکت پرتو افزار صنعت با
آرایهی روزنه  20*20است .برای جلوگيری از اشباع
دوربين حسگر ،شدت باریکه ليزر را توسط یک فيلتر ND
کم کرده و حسگر را در چيدمان تجربی به جای دوربين
ثبت تمامنگارها قرار میدهيم .طرحواره این چيدمان در
شکل  8نشان داده شده است.

شکل  : 10نمایه یک بعدی ابيراهی ناکانونی در چيدمان حسگر
هارتمن

است که نتایج تجربی اندازهگيری ابيراهی ناکانونی به
روش پيشنهادی با آن مطابقت دارد .در اندازهگيری به
روش تمامنگاری محوری ابيراهی ناکانونی  10/9رادیان به
دست آمد و در استفاده از حسگر هارتمن این ابيراهی
 11/3رادیان به دست آمده است که اختالفی در در حدود
 4درصد با هم دارند .با توجه به تطابق نتایج میتوان این
مسئله را مطرح کرد که آیا سایر مرتبههای ابيراهی را نيز
میتوان با روش تمامنگاری محوری به دست آورد؟

شکل  :8طرحواره اندازهگيری ناکانونی جبههموج توسط حسگر
هارتمن

برای سنجش ابيراهی با استفاده از حسگر هارتمن ابتدا
نياز به ثبت یک مرجع است و در اینجا مرجع حالتی است
که ناکانونی در جبههموج ایجاد نشده است .پس از ثبت
مرجع ،با ایجاد ناکانونی در جبههموج توزیع فاز آن ثبت
میشود .شکل  9توزیع فاز ناکانونی اندازهگيریشده با
استفاده از حسگر هارتمن را نشان میدهد.
نمایه یک بعدی از توزیع فاز ناکانونی تجربی در شکل 10
نشان داده شده است و مقدار ناکانونی  11/3رادیان است.
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 -5نتیجهگیری
در این مقاله روش تمامنگاری دیجيتالی محوری برای
اندازهگيری ابيراهی ناکانونی استفاده شد .با توجه به نتایج
حاصل از اندازهگيری با استفاده از حسگر هارتمن ،مشهود
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 گوهای شکلYVO4/Nd:YVO4  توان باال و قطبیده بلور، تک مد عرضی،لیزر پالسی
اپتیکی- نانومتر توسط مدوالتور آکوستو888 تحت دمش
1اسدپور

 محمد،1 عبداهلل عليزاده،2 سيد مهدی موسوی،2 امين احمدی،1علی اسکندری

alizadeh@bonabu.ac.ir –  ایران-5551761167  بناب-  دانشگاه بناب-  دانشکده فنی و مهندسی-  گروه برق-1

 بخش فيزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شيراز، شيراز-2
 ویژگی بارز این لیزر استفاده از یک بلور مرکب.در این مقاله نتایج حاصل از برپایی یک لیزر توان باال با نرخ تکرار باال ارائه شده است
 مقادیر،888 nm  وات دمش در طول موج57  تحت، در حالت عملکرد موج پیوسته. به عنوان محیط بهره میباشدNd:YVO4 گوهای شکل
- همچنین با استفاده از مکانیزم کلیدزنی. وات برای حالت چند مد تولید شده است23/4  وTEM00  وات برای عملکرد در حالتهای19/5
 فاکتور کیفیت لکه نیز برابر با. وات به دست آمده است57  وات و توان دمشی19  توان متوسط، 200 kHz اپتیکی با فرکانس-  آکوستوQ
. اندازهگیری شدTEM00  در حالت1/3  در حالت چند مد و کمتر از2/4
.Nd:YVO4  بلور- ليزر دمش از انتها- مدوالتور آکوستو اپتيکی-Q  کليدزنی-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 TEM 00 operation, respectively.
Keywords: Q-switching- acousto optics modulator- end pumped laser- Nd:YVO4 crystal.
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های  و  سطح مقطع گسيل القایی و جهت انتشار
متفاوتی را تجربه میکنند .این امر باعث میشود که با
همراستاسازی جهت آینه خروجی با پرتو مورد نظر ،یک
قطبش کامال از بين برود و قطبش دیگر را به طور کامل
حفظ کرد .بنابراین سيستم کامال قطبيده عمل میکند .در
این حالت اگر قطبش  انتخاب شود ،نسبت قطبش
بزرگتر از  100:1میشود .مطابق معادالت ،کمترین زاویه
 به منظور برآورده کردن این شرط  1/5درجه خواهد
شد[.]4

 -1مقدمه
امروزه ليزرهای حالتجامد دمش دیودی با نرخ تکرار باال
کاربردهای فراوانی در حوزههای صنعت و دانش دارند[.]1
عملکرد در نرخ تکرار باال را میتوان از طریق کليد زنی Q
خصوصاً روش کليد زنی  Qفعال به دليل انرژی پایدار
پالس توليد کرد .در این بين کليد زنی  Qآکوستو-اپتيکی
بهترین روش برای توليد پالسهای با نرخ تکرار و توان قله
باال میباشد .در این بين روشهای دمش عرضی در
ليزرهای دمش دیودی اکثرا توان قله پایينی دارند و
کيفيت باریکه ضعيفی را از خود نشان میدهند[ .]2در
مقابل سيستمهای دمش از انتها به دليل همپوشانی باال
بين مد مرتبه اول ) (TEM00و نور دمشی ،امکان توليد
ليزر با کيفيت لکه عالی را فراهم میکند .اما به دليل
تمرکز باالی نور دمشی در سيستمهای دمش از انتها در
یک شعاع لکه کوچک ،اثرات گرمایی مانند استرس
حرارتی ،دو شکستی القایی 1و اثرات لنز شدگی گرمایی
میتواند کارایی و بهره ليزر را کاهش دهد و همچنين
باعث کاهش کيفيت پرتو ليزری و ناپایداری رزوناتور
ليزری شود[ .]3برای رفع این مشکل میتوان از بلورهای
مرکب یا طول موج دمشی متفاوت ،خصوصا  888نانومتر
برای بلور  Nd:YVO4استفاده کرد[.]4

شکل  -1شماتيک بلور

Nd:YVO4

 -2-2آنالیز حرارتی
در این مقاله از یک بلور مرکب  Nd:YVO4/YVO4با ابعاد
 3×3×(20+3) mmو درصد آالیيدگی  %0/8استفاده شده
است .معادالت مربوط به توزیع دما در یک بلور مکعبی
شکل و تحت دمش توسط نور ليزر دیودی را میتوان در
منابع زیادی پيدا کرد[ .]3جهت بيان اثرات گرمایی ،توزیع
دما در داخل بلور در دو طول موج دمشی  808nmو
 888nmبا استفاده از نرم افزار کامسول و روش المان
محدود بررسی شده است و نتایج در شکل ( )2نشان داده
شدهاند .در این شکل توان دمشی برابر با  25وات و شعاع
لکه دمشی  560ميکرومتر میباشد .پارامترهای مورد
استفاده از منبع[ ]3آورده شده است .همانطور که دیده
میشود ،انتخاب طول موج  888nmنسبت به  808nmبه
دو دليل برتری دارد -1 :نقص کوانتومی از  %24/1برای
دمش  808nmبه  %16/5برای دمش  888nmکاهش
مییابد[ ]3که باعث کاهش اثرات حرارتی محيط بهره
میشود -2 .ضریب جذب کمتر در طول موج 888nm
باعث توزیع دما به صورت متقارنتر در طول بلور میشود.
حداکثر دما در طول موج های دمشی  808nmو 888nm
به ترتيب برابر با  460و  325درجه کلوین میباشد.
مطابق انتظار به دليل کاهش قابل توجه گرادیانهای
دمایی عرضی و طولی در حالت دمش  ،888nmفاصله
کانونی عدسی گرمایی نسبت به دمش  808nmبسيار
بلندتر میشود .این فاصله کانونی بلندتر باعث راحتی

در این مقاله ابتدا با انتخاب یک بلور وانادیت 2با شرایط
خاص ،امکان توليد ليزر کامال قطبيده و همچنين کاهش
قابل توجه اثرات گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است.
چيدمان آزمایشگاهی با طراحی مناسب تشدیدگر با
استفاده از روش ماتریس  ،ABCDبرپا شده است و نتایج
به دست آمده ارائه شده است.

 -2تئوری
 -2-1عملکرد قطبیده
به منظور قطبيده بودن کامل خروجی ليزر میتوان از یک
بلور گوهای مانند شکل ( )1استفاده کرد .در این حالت به
دليل آنکه ضریب شکست این بلور در طول موج 1064
نانومتر در راستاهای عادی و غيرعادی به ترتيب برابر
 1/9573و  2/1659میباشد ،مطابق شکل ( ،)1قطبش-
1- Birefringence
2- Nd:YVO4
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شکل  - 4چيدمان آزمایشگاهی ليزر مورد استفاده

از آنجا که به منظور عملکرد بهينه ليزر در مد ،TEM00
نسبت شعاع ليزری به شعاع دمشی باید برابر با  0/7باشد،
فاصله آینه  M1تا ابتدای بلور ) (l1برابر با  12سانتيمتر و از
انتهای بلور تا آینه  (l2) M3برابر با  13/4سانتيمتر انتخاب
شده است .با توجه به محاسبات  ABCDبرای آنکه بتوان
به عملکرد  TEM00رسيد ،یک شکاف با قطر 600
ميکرومتر و در فاصله  2سانتیمتری از انتهای بلور در
داخل چيدمان قرار داده شده است .به منظور توليد پالس
های کوتاه نيز یک  Q-Switchآکوستو اپتيکی با فرکانس
 24مگاهرتز در چيدمان قرار داده شده است.

شکل -2الف توزیع دما در بلور  Nd:YVO4برای دمش  808نانومتر

 -3-1عملکرد لیزر در حالت پیوسته
شکل -2ب توزیع دما در بلور  Nd:YVO4برای دمش  888نانومتر

شکل ( )5توان خروجی ليزر بر حسب توان جذب شده را
برای دو حالت با حضور و عدم حضور شکاف نشان
میدهد .همانطور که مشخص است ،قرار دادن شکاف
باعث افت توان در حدود  20درصد شده است .در توان
دمشی  57وات ،توان خروجی در حالت چند مدی برابر با
 19/55و در حالت  TEM00برابر با  23/46اندازهگيری
شده است ،که متناظر با بازدهی در حدود  35و  41درصد
میشود .اگرچه حضور شکاف باعث افت توان شده است
اما همانطور که از شکل ( )6میتوان دید ،کيفيت لکه به
ميزان قابل توجهی بهبود یافته است و از مقادیر
به مقادیر
رسيده است .نتيجه این قسمت را می توان
ليزر  TEM00با توان بيشينه  19/55و کيفيت لکه 1.2
دانست.

شکل  -3طول عدسی گرمایی بر حسب توان دمشی ليزر دیود

 -3چیدمان تجربی
چيدمان ليزر به صورت شماتيک در شکل ( )4نشان داده
شده است .نور یک ليزر دیودی با بيشينه توان  60وات و
قطر فيبر  400ميکرومتر از طریق سيستم اپتيکی متشکل
از چهار عدسی بر روی بلور وانادیت متمرکز می شود .قطر
لکه دمشی بر روی محيط بهره برابر با  1120ميکرومتر
است .تشدیدگر طراحی شده ،یک تشدیدگر  Vشکل است.
آینه  M1یک آینه تخت با پوشش  ARدر  888nmو HR
در  1064nmمیباشد .آینه  M2نيز یک آینه تخت با
پوشش  HRدر  1064nmمیباشد .از یک آینه تخت با
 30%عبور به عنوان آینه خروجی ليزر استفاده شده است.

شکل  - 5نمودار توان خروجی ليزر بر حسب توان جذب شده در
محيط بهره در دوحالت چند مد و TEM00
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شکل  - 9نمودار پهنای پالس ليزر در فرکانسهای مختلف

 -3-2عملکرد پالسی
شکلهای ( )7و ( )8به ترتيب توان متوسط خروجی و
توان قله ليزر را برای چند فرکانس متفاوت نشان
میدهند .توان متوسط ليزر با کاهش فرکانس کاهش
مییابد و به عنوان مثال از مقدار  19در  200کيلوهرتز به
مقدار  12/08در  30کيلوهرتز میرسد .در مقابل با کاهش
فرکانس توان قله افزایش مییابد .دليل این امر کاهش
قابل توجه پهنای پالس ليزر با کاهش فرکانس میباشد.
این کاهش پهنای پالس در فرکانسهای مختلف در شکل
( )9نشان داده شده است .همچنين شکل ( )10نشان
دهنده پهنای پالس و شکل پالس خروجی ليزر در فرکاس
 30کيلوهرتز میباشد ،که در فرکانس مذکور پهنای پالس
ليزر برابر با  22نانوثانيه و توان قله خروجی برابر با 18
کيلووات بدست آمده است.

شکل  - 10شکل پالس خروجی ليزر در فرکانس  30کيلوهرتز

 -4نتایج
جهت پالسی کردن ليزر ،از یک  Q-Switchآکوستواپتيکی
 24MHzاستفاده شده است که اغلب در طراحی ليزرهای
حکاکی و صنعتی از این نوع سویيچها استفاده میشود .با
توجه به نتایج عملی بدست آمده میتوان به این نتيجه
رسيد که با قرار دادن یک شکاف در فاصله مشخص در
طول چيدمان با استفاده از ماتریسهای  ABCDمیتوان
کيفيت پرتو ليزری را به ميزان قابل مالحظهای افزایش
داد و با توجه به شکلهای ( )8و ( )9قابل مشاهده است
که با کاهش فرکانس ليزر ،علیرغم کاهش توان متوسط
خروجی ليزر ،به دليل کاهش پهنای پالس ليزر توان قله
به ميزان زیادی افزایش مییابد.

شکل  - 7نمودار توان متوسط خروجی ليزر در فرکانسهای مختلف
بر حسب توان جذب شده در محيط بهره
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 حالتهای کر جابجاشدهی فوتونافزوده غیرخطی به عنوان میدان خروجی از یک تداخلسنج ماخ –زندرحاوی،چکیده – در این مقاله
 به، در ادامه. معرفی میگردد،محیط کر زمانی که میدانهای ورودی حالت همدوس فوتونافزوده تغییرشکل یافته و حالت خال هستند
تلر اعمال و توزیع تعداد فوتون و پارامتر مندل آنها- رهیافت مطرحشده برای پتانسیل پوش،عنوان تحقق فیزیکی حالتهای معرفیشده
. نتایج نشان میدهد حالتهای معرفیشده را میتوان به عنوان حالتهای غیرکالسیکی در نظر گرفت.بررسی میشود
 پارامتر مندل، توزیع تعداد فوتون، حالتهای فوتونافزوده، حالتهای کر جابجاشده،زندر- تداخلسنج ماخ-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
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 -1مقدمه
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f

2[ Aˆ و.]8

 10-12بهمن 1396
همدوس

حالتهای

فوتونافزوده تعميمیافته از اعمال  pمرتبه عملﮕر خلق
تغييرشکل یافته بر حالتهای همدوس غيرخطی به صورت
زیر بهدست میآیند[:]6

امروزه ویژگیهای غيرکالسيکی ميدانهای تابشی در
اپتيﻚ کوانتومی به دليل کاربردهایی که در حوزه اطالعات
کوانتومی ،مخابرات کوانتومی ،رمزنﮕاری کوانتومی و ...
دارند[ ،]1از اهميت فراوانی برخوردارند .تعميم حالتهای
همدوس میتواند باعث بروز ویژگیهای غيرکالسيکی گردد
و استفاده از یﻚ تابع غيرخطی برای تغييرشکل حالتهای
همدوس ،از مهمترین تعميمهای حالتهای همدوس
استاندارد محسوب میشود که به این حالتهای
تعميمیافته ،حالتهای همدوس غيرخطی میگویند[.]2

()1

f

!) (n  p
n p
!n

n

 N1 A† p 

[ f (n  p )]! 
[ f (n)]!2

f

, p



 N1 
n 0

که در آن ) [ f (n)]! f (n)... f (1و
1 / 2

()2

   2 n [ f (n  p)]! 2 (n  p)! 

N1   
[ f (n)]! 4
n!2 
 n0

ضریب بهنجارش است .یﻚ طرح آزمایشﮕاهی بر اساس
تداخلسنج ماخ-زندرکه شامل یﻚ محيط غيرخطی کر در
یﻚ شاخه و یﻚ انتقالدهنده فاز در شاخه دیﮕر
است(شکل ،)1میتواند حالتهای کر جابجاشدهی
فوتونافزوده غيرخطی را بهوجود آورد .حالت همدوس
فوتونافزودهی تغييرشکل یافتهی   , p fبا حالت خالء در

یکی دیﮕر از حالتهای همدوس تعميمیافته ،حالت
فوتونافزوده است که با بهکارگيری مکرر عملﮕر خلق فوتون
روی پایههای حالت همدوس بهدست میآید .این حالتها
توسط اگروال و تارا در سال  1999معرفی [ ]3و چند سال
بعد بوسيله زاواتا و همکارانش[ ]4به طور تجربی محقق
شدند .افزودن فوتون به ميدانهای گاوسی میتواند منجر
به بروز و نمایش ویژگیهای غيرکالسيکی شود[.]5
حالتهای فوتونافزوده تغييرشکل یافته در سال 2011
معرفی گردید و ویژگیهای غيرکالسيکی آن مورد بررسی
قرار گرفت[ .]6اخيرا حالتهای کر جابجاشده غيرخطی که
از تداخل بين یﻚ حالت همدوس فوتونافزوده و حالت خال
در یﻚ تداخلسنج ماخ-زندر حاوی محيط کر به دست

پرتوشکاف  BS1تداخل کرده و در شاخهی باالی
تداخلسنج ،پس از عبور از یﻚ محيط کر با ثابت
 L(   2 L / طول محيط کر  ،سرعت فاز در محيط
کر و  ضریب جفتشدگی مرتبط با پذیرفتاری مرتبه سوم
محيط کر) و با عملﮕر تحول در تصویر برهمکنش ) Uˆ k (
به یﻚ حالت کر غيرخطی تبدیل میشود .در شاخه پایين
با گذر از  pپرتوشکاف متوالی p ،فوتون از حالت همدوس
فوتونافزودهی تغييرشکل یافته کم میشود و با عبور از یﻚ
انتقالدهندهی فاز ،در پرتوشکاف  BS 2با شاخهی باال
درهمآميخته و حالت ميدان خروجی   NDKS fرا ایجاد

میآیند معرفی شده است[.]7
در این مقاله ،برای اولين بار ،با در نظر گرفتن حالتهای
فوتونافزودهی تغييرشکل یافته ،بهعنوان حالت ورودی
محيط کر و قراردادن آنها در یﻚ تداخلسنج ماخ-زندر،
دسته متمایزی از حالتهای کر جابجاشده فوتونافزوده
غيرخطی(  ،) NDKSمعرفی و سپس ویژگیهای آماری
آنها بررسی می شود.

مینماید.

 -2حالتهای کر جابجاشدهی فوتونافزوده
غیرخطی
شکل  :1نمایی ساده از طرحوارهی حالت کر غيرخطی جابجاشده با
ورودی حالت فوتونافزودهی تغييرشکل یافته و حالت خال.

حالتهای همدوس غيرخطی بهعنوان ویژهحالتهای عملﮕر
نابودی تغييرشکل یافتهی ) ˆ Aˆ  aˆf ( nکه در آن ) ˆf (n

اگر برهمکنش پرتو خروجی از پرتوشکاف  BS1با محيط کر

تابعی از عملﮕر تعداد ˆ nˆ  aˆ † aاست ،تعریف میشوند
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غيرخطی در شاخهی باالی تداخلسنج را با هاميلتونی
2

H  a † a  a † a 2

از محيط کر به صورت

مندل را برای پتانسيل پوش -تلر که کاربردهای متنوعی در
زمينههای مختلف فيزیکی دارد را مورد مطالعه قرار دادهایم.
تابع غيرخطی متناظر با این پتانسيل به صورت

بيان کنيم []7؛ حالت خروجی
  3  Uˆ k ( )  1بهدست


میآید که در آن ])nˆ (nˆ  1
2

 f (nˆ )  n و

 Uˆ k ( )  exp[iاست.

f

()3

!])[ f (m  p
[ f (m)]! 2



 3  Uˆ k ( )  , p

2

پارامتر مندل که به صورت  1



 N1  [e

!)(m  p
] m p
!m



n2  n
n

Q

تعریف میشود ،ميزان انحراف توزیع حالتها را از آمار
پواسونی نشان میدهد؛ به طوریکه  Q  0متناظر با توزیع
فراپواسونی(حالت کالسيکی) Q  0 ،متناظر با توزیع
زیرپواسونی(حالت غيرکالسيکی) و  Q  0متناظر با توزیع
پواسونی(حالت همدوس) میباشد .با محاسبه مقادیر
چشمداشتی روی حالت کر جابجاشدهی فوتونافزوده
غيرخطی معرفیشده پارامتر مندل بهدست میآید.

m 0

m

2

 در نظر گرفته میشود[.]10

 -3-1پارامتر مندل

بنابراین:

)i ( m p )( m p 1
2
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در شاخهی دیﮕر ،پس از بيرون کشيدن  pفوتون توسط
پرتوشکافهای متوالی که ضرایب عبور باالیی دارند ،در
انتقالدهنده فاز دچار جابجایی فاز میشود (  ) و در
پرتوشکاف  BS 2با حالت کر فوتونافزودهی غيرخطی
تداخل میکند و حالت کر جابجاشدهی فوتونافزوده
غيرخطی را ایجاد خواهد کرد .چنانچه پرتوشکاف BS 2
بازتابندگی باالیی داشته باشد ) ، (r  1افتوخيزهای
کوانتومی شاخهی پایين در خروجی نهایی تاثير ندارد و
فقط نقش یﻚ نيروی محرکهی کالسيﻚ را بازی می کند
جابجایی
عملﮕر
وسيلهی
به
که

در شکل  2نحوه تغييرات پارامتر مندل بر حسب  نمایش
داده شده است .مشاهده میشود که در حالت  p  0که
معادل یﻚ حالت کر جابجاشده بدون فوتون برانﮕيختهشده
است ،پارامتر مندل برای تمام مقادیر  منفی میشود و
آمار زیرپواسونی از خود نشان میدهد .با افزایش  pاین رفتار
به سمت  های کوچکتر متمایل میگردد.

) Dˆ (  )  exp( a †   *aتوصيف میشود[ .]9حالت
خروجی به صورت زیر به دست میآید:
()4

ˆ 1
D(  )  3 
N
!])N1  i / 2( m p )(m p1) [ f (m  p
 [e
N m 0
[ f (m)]! 2



f

 NDKS

ˆ !) m (m  p

] D(  ) m  p
!m

شکل  :2پارامتر مندل به صورت تابعی از  برای مقادیر مختلف pو
   2 ،   1و .  3

 -3ویژگیهای آماری

 -3-2توزیع تعداد فوتون

تابع غير خطی ) ˆ f (nاین امکان را فراهم میکند تا با
انتخاب مناسب آن برای هر سامانه فيزیکی ،پارامترهای
استاندارد مربوط به آن سامانه را محاسبه وتحليل کرد .در
این مقاله ،دو ویژگی آماری توزیع تعداد فوتون و پارامتر

احتمال یافتن فوتون از ویژگیهای کليدی هر حالت
کوانتومی است .با استفاده از رابطهی زیر[:]11
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.میتواند ناشی از تداخل در فضای فاز باشد

 نتیجهگیری-4
دراین مقاله حالتهای کر جابجاشدهی فوتونافزوده
 این حالتها از تداخل یﻚ حالت.غيرخطی معرفی گردید
فوتونافزوده تعميمیافته با حالت خال در یﻚ تداخلسنج
 با بررسی.زندر حاوی محيط کر ساخته میشوند-ماخ
ویژگیهایی مانند پارامتر مندل و توزیع فوتون برای حالت
 مشاهده میشود که این حالتها رفتار،ارائهشده
غيرکالسيکی از خود نشان میدهند و میتوان آنها را به
.عنوان حالتهای غيرکالسيکی در نظر گرفت
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 وp توزیع تعداد فوتون برای مقادیر مختلف:3 شکل
.   0 .2
 برای مقادیرn  برحسب تعداد فوتونPNDKS ، 3در شکل
. رسم شده است  0.2  و پارامتر محيط کرp مختلف
 (درp همانطور که مشاهده میشود آمار فوتونی با افزایش
 باعث جایﮕزیدهتر،)محدودهای که رفتار زیرپواسونی دارند
 پس از واردp شدن توزیع فوتونها شده و با افزایش بيشتر
 توزیع فوتون گستردهتر،شدن به محدودهی فراپواسونی
 نوسانی و نامنظم شده که،میشود و به تدریج این توزیع
140

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

. و اندازهگیری پهنای تپ لیزر فوقکوتاهBBO خواص بلور غیرخطی
2

 مهدی موسوی،3 صدیقه ملک محمدی،2 حمید نادگران،1 ابراهیم صادقی،1الهام نقدی
 ایران، دانشگاه یاسوج، گروه فیزیک1
 ایران، دانشگاه شیراز، گروه فیزیک2
 ایران، دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک3

. نانومتر بررسی شده است800  جهت تولید هماهنگ دوم مؤثر از تپهای فوق کوتاه با طول موج،BBO  خواص نوری بلور غیرخطی- چکیده
 بلور مورد نظر در. و شرایط جورشدگی فاز برای این بلور تعیین شده استWalk-off  تغییرات زاویه، واگرایی مجاز،ضریب مؤثر غیرخطی
 به کار برده شده و سیگنال خودهمبستگی مرتبه دومTi:sapphire سامانه خودهمبستهساز تداخلی برای اندازهگیری پهنای زمانی تپ لیزر
.اندازهگیری شده است
. خودهمبستهساز تداخلی، توليد هماهنگ دوم،BBO  بلور-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

2

3

Department of physics, Yasuj University, Yasuj, Iran
Department of physics, Shiraz University, Shiraz, Iran

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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نيز افزایش مییابد (  .) n p  n sیک راه حل برای برطرف
کردن مشکل جورشدگی فاز ،استفاده از دوشکستی بودن
ماده است که ضریب شکست آن برای قطبشهای مختلف
نوری متفاوت است و میتوان با انتخاب جهت قطبش نور
ورودی و زاویه برش مناسب به جورشدگی فاز کامل رسيد
[.]3-1

 -1مقدمه
با توسعه تکنولوژی ليزر و رشتههای مرتبط ،درک درستی
از روابط و ویژگیهای ساختاری بلورهای غيرخطی مهمتر
شده است .خصوصيات الکترونيکی از جمله چگالی
الکترونی ،ساختار نواری ،چگالی حالتها و خواص اپتيکی
متفاوت در بلورها منجر به رفتارهای متفاوتی در آنها می-
شود .یکی از کاربردهای مهم این بلورها ،توليد هماهنگ
دوم ( )SHGاز امواج اصلی ليزرها ،با پهنای زمانی و طول-
موج گوناگون است .همچنين رفتارهای غيرخطی نوری،
کاربرد فراوانی در پردازش سيگنالهای نوری دارند .از جمله
میتوان به مدوالسيون دامنه و فرکانس ،مقایسه ،اصالح
شکل تپ ،توليد هماهنگ های باالتر یا فرکانسهای جمع
و تفاضل اشاره کرد .بازده و کيفيت باالی نور خروجی از
بلور و خصوصيات ذاتی آن در بدست آوردن نتایج بهينه
بسيار مؤثر است .در این مقاله ویژگیهای غيرخطی و توليد
 SHGاز ليزر  Ti:sapphireدر بلور  BBOجهت اندازهگيری
پهنای زمانی تپ ليزر فوقکوتاه بررسی شده است.

-2

 -2-1بررسی بلور  BBOاز خانواده بورات
ناحيه UV

خانواده بلورهای بورات بدليل شفافيت کافی در
 ،ضرایب غيرخطی نوری بزرگ ،پایداری حرارتی باال،
ویژگیهای مکانيکی و آستانه آسيبپذیری باال یکی از
کارآمدترین بلورها برای تبدیل فرکانس در ناحيه UV
هستند BaB2O4(BBO) .بلور برجسته از این خانواده است
[ .]1پهنای باند طيفی وسيع و گاف نواری بزرگ باعث شده
نسبت به دیگر بلورهای غيرخطی از این بلور برای توليد
طولموجهای نسبتاً کوتاه استفاده شود .ضرایب شکست
عادی و غيرعادی از ضرایب سلمایر بدست میآیند [.]1
ساختار کریستال غيرخطی و وجود آن عامل اصلی بهوجود
آورنده سيگنال  SHGدر سامانه اندازهگيری تپ فوقکوتاه
است .جهت توليد  SHGليزر  Ti:sapphireکه طولموج
مرکزی آن  800nmاست ویژگیهای اپتيکی این بلور را
بررسی کردیم .در ادامه چيدمان آزمایشگاهی و نتایج اندازه-
گيری پهنای زمانی تپ فوقکوتاه این ليزر نيز آورده شده
است.

فرآیند تولید هماهنگ دوم SHG

در فرآیند  SHGنور با فرکانس زاویهای  به قطعه تابيده
میشود و در اثر خواص غيرخطی ،نوری با فرکانس زاویهای
 2در ماده توليد میشود SHG .به دو روش تقسيم می-
شود .در نوع  ،Iدو فوتون با قطبش یکسان هماهنگ دوم با
قطبش عمود توليد میکنند ( ooeیا  .)eeoدر نوع  ،IIدو
فوتون با قطبش عمود بر هم  SHGتوليد میکنند ( oeo
 ,eoo ,oeeیا  .]1[ )eoeبرای توليد  SHGاز سيگنال پایه
دو شرط باید برقرار شود .شرط اول بقای انرژی است .دو
فوتون با انرژیهای متناسب با  با هم یک فوتون با انرژی
متناسب با  2توليد میکند .شرط دوم بقای اندازه
حرکت است .اگر اندازه حرکت نور ورودی  k pو اندازه

جدول  :1ویژگی فيزیکی و ساختاری بلور ]2-1[ BBO

2 n p or s

p or s

)190 -3500(nm

گستره شفافیت

Trigonal

ساختار الکترونی

)6.42(eV

گاف انرژی

تک محوری منفی

نوع بلور

)1095(oC

دمای ذوب

)10(GW/cm2

حرکت نور خروجی در هماهنگ دوم  k sباشد شرط
جورشدگی فاز را میتوان به صورت  k s  2k p  0بيان
کرد ،که شرط جورشدگی فاز کامل است .از آنجایی که
k p or s 
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آستانه آسیب لیزری
@1064nm, 1.3ns

 -2-2شبیهسازی ویژگیهای غیرخطی BBO

زاویه جورشدگی فاز برای نوع  Iو  IIدر محدوده طول موجی
 0تا  2  mدر شکل ( )1نمایش داده شده است (روابط
مورد استفاده از مراجع ذکر شده در زیر شکلها است).
انتخاب یک ماده غيرخطی با تأکيد بر اندازه ضریب مؤثر
غيرخطی صورت میگيرد .ضریب مؤثر غيرخطی به ویژگی،

است ( nضریب شکست و  طول موج

نور است که اندیس  pو  sبه ترتيب مربوط به نور ورودی و
خروجی میباشند ).بنابراین باید  n s  n pباشد .با توجه به
پدیدهی پاشندگی در ماده ،برقراری این شرط بعيد است
زیرا در اغلب موارد با افزایش فرکانس ،ضریب شکست ماده
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ساختار بلور ،جهت انتشار پرتو در بلور غيرخطی و نوع
قطبش پرتوها بستگی دارد که در شکل  2بررسی شده است
(شدت نور  SHGبا توان دوم ضریب مؤثر غيرخطی رابطه
مستقيم دارد).
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جورشدگی فاز نوع  )ooe( Iبا زاویه  29.2که دارای ضریب
مؤثر غيرخطی بزرگتر و همچنين زاویه  Walk-offکوچکتر
است را انتخاب میکنيم.
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شکل  :3تغيير زاویه  Walk-offبلور در طولموجهای متفاوت [1و.]4

شکل  :1نمودار جورشدگی فاز بلور  BBOجهت توليد 1[ SHGو.]3
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شکل  :4تغيير واگرایی مجاز بلور برای طولموجهای متفاوت[1و.]4
شکل  :2تغيير ضریب مؤثر غيرخطی نسبت به طولموج برای
[  1و . ]4

بلور BBO

یک اثر مهم که برای توليد  SHGباید بررسی شود زاویه
 Walk-offاست و به این دليل اتفاق میافتد که بردار
پوئينتينگ موج غيرعادی منتشر شده در بلور دوشکستی،
با بردار انتشار آن موازی نيست .این اثر بازده تبدیل نور
غيرخطی را محدود میکند و پرتوهای عادی و غيرعادی که
دارای بردار انتشار همراستا و موازی هستند ،هنگامی که از
ال از هم جدا میشوند که این کاهش
بلور عبور میکنند ،کام ً
همپوشانی فضایی دو موج را به دنبال خواهد داشت و منجر
به کم شدن بازده در هر فرآیند ترکيب غيرخطی که شامل
چنين امواجی هستند میشود (شکل  .)3پارامتر مهم دیگر
برای دستيابی به بازده تبدیل و توان خروجی باال در فرآیند
 ، SHGپهنای پذیرش جورشدگی فاز طيفی و فضایی است.
این پارامترها دامنه تغييرات جورشدگی فاز برای گستره
فضایی و طيفی باریکه ورودی را تعریف میکنند (شکل
4و .)5جهت توليد  SHGاز ليزر  800nmبا استفاده از بلور
 ،BBOبا توجه به نتایجی که از نمودارها بدست آمد

شکل  :5تغييرات پهنای پذیرش طيفی مجاز بلور  BBOنوع .]1[ I

طول بلور به دليل اینکه با بازده تبدیل ،پهنای باند
جورشدگی فاز و پدیدههای پاشندگی سرعت گروه و عدم
جورشدگی سرعت گروه رابطه دارد عامل مهمی در اندازه-
گيری پهنای زمانی تپ فوقکوتاه است .هر چه طول بلور
کمتر باشد پهنای باند پذیرش طيفی بيشتر است .برای
ليزرهای فوقکوتاه به دليل داشتن پهنای طيفی وسيع در
حدود چند نانومتر نياز به بلور با ضخامت در مرتبه
ميکرومتر داریم .طول بهينه (طولی با بيشترین بازده )SHG
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محاسبه و تصحيحات در اندازهگيری تپ ليزر اعمال می-
شود .شکل  7سيگنال خودهمبستگی مرتبه دوم را نشان
میدهد .مقدار پهنای زمانی تپ ليزر با فرض گاوسی برابر
 39fsبدست آمد که به دليل استفاده از بلور با طول
نامناسب پهنای تپ بدست آمده از مقدار واقعی بزرگتر
است.

به ازای پهنای تپ متفاوت برای تپهایی با شکل فرضی
گاوسی برای بلور مورد نظر شبيه سازی شده است.

شکل  :6تغييرات طول بلور بر حسب پهنای زمانی متفاوت تپ[1و.]3

 -2-3نتایج تجربی
یکی از کاربردهای  SHGتپهای فوقکوتاه ،اندازهگيری
پهنای تپ در خودهمبستهساز ( )Autocorrelatorمرتبه
دوم است که ابزاری جهت اندازهگيری پهنای زمانی
ليزرهای فوقکوتاه است .پاسخ زمانی سریعترین
آشکارسازها تنها در حد چند پيکوثانيه است بنابراین توانایی
اندازهگيری تپهایی در حد فمتوثانيه را ندارند .از اینرو در
کنار هر ليزر فوقکوتاه یک ابزار مناسب جهت اندازهگيری
پهنای تپ آن نياز است [3و .]5چيدمان آزمایشگاهی خود-
همبستهساز تداخلی بر مبنای فرآیند غيرخطی  SHGبرپا
شد .بلور  BBOنوع  Iبا زاویه برش  29.2و ضخامت  m
 200نازکترین بلور موجود در آزمایشگاه برای توليد SHG
ليزر با طول موج  800nmو پهنای تپ  30fsاستفاده شد
در صورتی که ضخامت الزم برای برآورده کردن شرط
جورشدگی فاز برای تپ  30fsحدود  60  mتخمين زده
شده است .این بلور دارای تحمل دمایی باال ،جذب اندک و
سختی مناسب برای برش در ضخامت ميکرومتر است و
برای توليد  SHGدر ناحيه آبی کاربرد دارد بنابراین گزینه
مناسبی برای کاربرد در خودهمبستهساز تداخلی است.
برای اندازهگيری سيگنال خودهمبستگی باید نور در طول-
موج  800nmرا به طور کامل فيلتر کرد و فقط نور آبی را
با استفاده از یک )photo multiplier tube (PMT
آشکارسازی و سيگنال خودهمبستگی را ثبت کرد .با
استفاده از  FWHMاین سيگنال و فرض شکل تپ ،پهنای
تپ ليزر محاسبه میشود .ميزان پاشندگی سرعت گروه
المانهای اپتيکی که موجب پهنشدگی تپ ليزر میشود،

شکل  :7سيگنال خودهمبستگی ثبت شده و چيدمان تجربی [3و.]5

 -3نتیجهگیری
در این مقاله فرآیند غيرخطی  SHGدر بلور  BBOبرای
اندازهگيری پهنای تپ  30fsبررسی شد .با توجه به نتایجی
که از نمودارها بدست آمد جورشدگی فاز نوع  Iرا جهت
 SHGانتخاب میکنيم .ضخامت نازک بلور منجر به کاهش
بازده  SHGمیشود و نور آبی توليد شده توسط PMT
آشکارسازی شد.
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 با استفاده از،GaN طراحی و شبیه سازی آنتن نوررسانا تراهرتز خودبایاس بر اساس
سد شاتکی نامتقارن
 محمد جواد محمد زمانی، سارا درباری کوزه کنان،پویا ترکمان
 تهران، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده برق و کامپیوتر

 میدان داخلی الزم را ایجاد،GaN  در این منبع تراهرتز با استفاده از دو اتصال شاتکی نامتقارن بر روی الیه ای از جنس بلور- چکیده
 سپس با تابش یک پالس زمانی گوسی. که یکی از مزایای این ساختار است، با این کار نیاز به بایاس خارجی حذف می گردد.کرده ایم
 تغییرات زمانی سریع پالس ورودی عامل. بر روی نیمه هادی باعث تولید حاملها درون منطقه فعال میشویم350 nm باریک با طول موج
 این جریان متغیر با زمان باعث تولید و انتشار میدان تراهرتز به سمت کف.تولید فرکانس های باال در جریان تراهرتز تولیدی می باشد
. شبیه سازیها دو بعدی و به روش عنصر متناهی انجام میشود، در این مقاله.افزاره میگردد
 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.
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که در آن  hثابت پالنک  طول موج نور و  بازدهی
کوانتومی میباشد .پس از محاسبه نرخ حاملهای تولید
شده ،این نرخ را در معادالت انتقال حاملها به کار می-
بریم و با استفاده از آن جریان تراهرتز و میدانهای
الکتریکی در حوالی منطقه فعال را محاسبه مینماییم .در
این مقاله از مدل  Drift-Diffusionبرای محاسبه جریان
تراهرتز نوری استفاده شده است.

 -1مقدمه
یکی از روش های تولید امواج تراهرتز استفاده از آنتن
های نوررسانا میباشد .در این روش بر روی بستری از
جنس ماده نور رسانا پالسی با انرژی بزرگتر از گاف انرژی
نیمه هادی بر روی آن میتابانیم .این نور تابیده شده باعث
تولید حامل ها درون منطقه فعال میشود .این حاملها با
استفاده از میدان الکتریکی حرکت کرده و باعث تولید
موج تراهرتز میگردند] .[1مشکل اصلی این روش تولید،
نیاز به بایاس های در حدود چند کیلوولت در افزاره های
با سطح نورگیر بزرگ و یا احتمال اتصال کوتاه شدن در
افزارههای شانهای میباشد .همانگونه که در مقاالت
پیشین نشان داده شده است] ،[2منبع نوررسانا بدون
بایاس با اتصاالت شاتکی با ارتفاع سد متفاوت ،می توانند
به خوبی حاملهای نوری تولید شده را جداسازی کرده و
باعث حرکت حاملها با سرعت زیاد به سمت اتصاالت
فلزی شود .در عین حال از امکان اتصال کوتاه شدن افزاره
نیز جلوگیری نماید.

 -3ساختار افزاره
در شکل 1-نمای دو بعدی از افزارهی بدون بایاس برای
تولید موج تراهرتز نمایش داده شده است .در این افزاره با
استفاده از دو فلز متفاوت که بین آنها یک الیه عایق وجود
دارد ،یک جفت سد شاتکی با ارتفاع متفاوت بر روی
بستری از جنس  GaNایجاد نموده ایم.

شکل  -1ساختار یک سلول از افزاره

 -2معادالت حاکم

بر روی این افزاره یک پالس نوری به طول موج 350 nm
میتابانیم .حاملهای تولید شده در داخل افزاره تحت
میدان ناشی از اختالف ارتقاع سد شاتکی درون افزاره
حرکت کرده و جریان تراهرتز را تولید مینمایند .در
جدول زیر متغیر های به کار رفته در شبیه سازی ،به
نمایش درامده است.

با تابیدن نور لیزر بر روی افزاره ،جفت الکترون -حفره در
داخل نیمه هادی تولید میشود .برای یک لیزر گوسی با
طول موج  350 nmو پهنای زمانی  ،100 fsتوزیع شدت
در داخل افزاره ،با حل معادالت ماکسول و سپس بدست
آوردن بردار پوینتینگ ) s av ( 1از رابطه ( ،)1حاصل می
شود]:[1
()1

1
) * Re( E  H
2

جدول  .1متغیر های شبیه سازی افزاره

مقدار

متغیر

900 nm

طول یک سلول ()Z

100 nm

ضخامت اتصال فلزی)(h

50 nm

فاصله بین دو اتصال()s

200 nm

عرض اتصال()K

1 µm

ضخامت افزاره)(L

400 w / m 2
100 fs

شدت نور لیزر
طول پالس لیزر

10 ns

طول عمر2حاملها

400 c.m 2 / v.s

موبیلیتی3الکترون

S av 

که  Eو  Hبه ترتیب فازورهای میدان الکتریکی و
مغناطیسی نوری میباشند .توزیع چگالی توان  Wاز رابطه
( )2محاسبه میشود]:[1
()2

w   .s av

و در نهایت متوسط نرخ تولید حاملها (  ) Gavاز رابطه
( )3محاسبه میگردد]:[1
()3
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w
h

Gav  

Life time 2
Mobility 3

Poynting vector 1
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]1.11 eV[ٍ3

ارتفاع سد شاتکی M 1

]0.56 eV[ٍ3

ارتفاع سد شاتکی M 2
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 -4نتایج شبیه سازی
همانطور که پیشتر گفته شد ،در این افزاره از دو فلز با
سد شاتکی متفاوت استفاده شده است .اکنون با بررسی
الکترواستاتیک افزاره به دلیل استفاده از سد شاتکی
نامتقارن میپردازیم .در شکل -2الف نوار هدایت برای
حالتی که هر دو فلز یکسان هستند و سد شاتکی هر دو
 φ= 1.11eVمیباشد و در قمست-2ب حالتی که فلز
 M 2سد شاتکی معادل φ=0.56 eVدارد برای y=1 nm
رسم گردیده است.

(الف)

(ب)

شکل-3میدان الکتریکی در دو راستا (الف) برای دو فلز مشابه (ب)
زمانی که دو فلز متفاوت باشند

(الف)

شکل-4منطقه مجاز برای انتخاب فاصله بین دو اتصال و اختالف سد
شاتکی

پس از انتخاب بهترین ناحیه ،که مشخصات آن در جدول-
 1اورده شده است .نرخ تولید حامل ها در اثر تابش پالس
را محاسبه میکنیم .این نرخ در شکل 5-قابل مشاهده
است .همانگونه که از شکل میبینیم نرخ تولید حاملها در
لبه فلزات به بیشترین مقدار خود میرسد ،که دقیقا در
نقطه ای است که بیشترین میدان الکترو استاتیک در آن
قرار دارد .پس از محاسبه نرخ تولید حاملها با به کار
بردن معادالت جریان ،جریان درون افزاره را محاسبه می-
کنیم .با توجه به این که طول موج جریان ایجاد شده
داخل افزاره بسیار بزرگتر از طول افزاره است ،میتوان
بدون در نظر گرفتن اختالف فاز در جریان های نقاط
مختلف داخل افزاره آنها را با هم جمع کرد .در شکل6-
جریان را مشاهده میکنیم.

(ب)

شکل-2نوار هدایت (الف) برای دو فلز مشابه (ب) زمانی که دو فلز
متفاوت باشند

و در شکلهای -3الف و-3ب میدانهای الکتریکی متناظر
با شکل 2-را میبینیم .همانگونه که از شکل مشخص
است .وقتی هردوفلز یکسان هستند،جهت میدان الکتریکی
به شکلی میگردد که جریان های تولیدی در دو طرف
اتصاالت در خالف جهت یکدیگر حرکت کرده و یکدیگر را
خنثی میکنند .در حالی که وقتی هر دو فلز متفاوت اند
جریان ها در جهت یکدیگر بوده و یکدیگر را تقویت می-
کنند .از طرف دیگر اندازهی میدان الکتریکی نیز بسیار
بزرگتر میگردد .پس از این مرحله با تغییر فاصله بین دو
اتصال و اندازه ارتفاع سد شاتکی ها ناحیه مجاز برای
طراحی را به دست میآوریم .در مورد  GaNحداکثر
میدان الکتریکی مجاز قبل از شکست الکتریکی m

V

 330میباشد که در شکل 4-با خط چین مشخص شده
است.
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شکل-5نرخ تولید حاملها درون افزاره

شکل 8-میدان تشعشی تراهرتز (الف) درحوزه زمان (ب) تبدیل فوریه
آن.
شکل 6-جریان در داخل یک افزاره واحد.

در نهایت نیز بهترین طول برای افزاره را با تغییر عرض
افزاره محاسبه و به دست میآوریم که در شکل9-رسم
گردیده است.

با توجه به کوچک بودن جریان تراهرتز نیاز به طراحی یک
آرایه از افزاره وجود دارد .تا بتوانیم توان خروجی را به
مقدار مورد نیاز افزایش دهیم .در شکل -7الف توزیع دو
بعدی دو مولفه جریان و در شکل -7ب کل جریان را
مشاهده میکنیم.

شکل 9-بهترین عرض افزاره برای بیشترین جریان در آرایه.

 -5نتیجهگیری

(الف)

در این پژوهش با بهرهگیری از میدان داخلی ایجاد شده از
سد شاتکی نامتقارن یک آنتن پالسی تراهرتز را بر پایه
 GaNطراحی و شبیه سازی نمودیم .همچنین با آرایه
سازی ساختار جریان را افزایش و توان را بهبود بخشیدیم.

(ب)

شکل 7-جریان برا ی یک واحد از آرایه افزاره(الف)مولفه های جریان
در افزاره(ب) جریان کل درون افزاره
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همانگونه که از شکل مشخص است این جریان در راستای
طول افزاره ) (xنسبت به عرض افزاره ) (Yافزایش پیدا
کرده است که ناشی از میدان موثر در این راستا است .از
روی جریان در راستای طول افزاره که جریان موثرتری
است میدان تشعشی ناشی از این پالس را محاسبه و در
شکل 8-رسم میکنیم .در این شکل میدان تشعشی
تراهرتز در حوزه زمان و فرکانس آورده شده است.
148

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

][1

][2

][3

PbSe تاثیر ابعاد بر فرآیند تکثیر اکسیتونی در نانوبلور
2فرشی

 محمد کاظم مروج،1مهدی گردی ارمکی

 دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر – آزمایشگاه شبيه سازی ادوات نيمه هادی- دانشگاه تربيت مدرس2و1

 استفاده از فرآیند تکثیر اکسیتونی،چکیده – یکی ا ز روش ها برای افزایش بازده نوری افزاره های سلول خورشیدی مبتنی بر نانو ساختار
 در مقاله حاضر با روش بس ذره. ) می باشد که در آن تحت شرایط معینی به ازای جذب یک فوتون چندین اکسیتون ایجاد می شودMEG(
 نتایج شبیه سازی ها نشان می. بر فرآیند تکثیر اکسیتونی پرداخته ایمPbSe  به بررسی تاثیر ابعاد نانوساختار صفربُعدیEOM-CCSD ای
. اما می تواند باعث تقویت طیف جذب نوری در ترازهای با انرژی زیاد شود، داشتهMEG دهند که تغییر ابعاد تاثیر کمی بر آستانه
PbSe نانوبلور

، تکثير اکسيتونی-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
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کوانتومی  MEGدر نانوبلور  PbSeما از روش

 -1مقدمه

equation of

( motion coupled cluster single and doubleیا به
اختصار  )EOM-CCSDکه از جمله روش های آغازین با
دقت زیاد است ،استفاده نمودهایم.

فرآیند تکثير اکسيتونی یا  ،MEGفرآیندی برای واهلش
حامل پُرانرژی است که در شرایط خاصی ،با جذب یک
فوتون بيش از یک اکسيتون توليد می شود .با کاهش ابعاد
ساختار ،ميزان برهمکنش کولنی حامل های درون آن نيز
افزایش می یابد .این کاهش ابعاد حتی می تواند کوچکتر از
شعاع اکسيتونی بوهر آن ماده بوده و در نتيجه باعث افزایش
انرژی تقيد اکسيتون و در نتيجه برهمکنش شدیدی بين
حامل ها ایجاد کند .مثال برای این مورد نانوبلور از جنس
 PbSeاست که شعاع بوهر اکسيتونی آن حدود  46نانومتر
بوده ] ،[1در حالی که عمالً قطر آن بيش از چند نانومتر
نيست .از طرف دیگر این کاهش ابعاد باعث فاصله گرفتن
ترازهای انرژی نيز می شود و این گسستگی ترازهای انرژی
می تواند از انرژی فونون نوری ماده مذکور بيشتر شود .از
اینرو می توان پيش بينی کرد که احتمال نرخ پراکندگی
فونونی نيز کاهش یابد .احتمال وقوع پراکندگی چند-
فونونی نيز معموال ناچيز است و به صورت نمایی با رابطه

]  1 exp[E / kT
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 -2روش محاسباتی
روش  EOM-CCSDیک تعميم مناسبی از تراز پایه CCSD

برای ترازهای برانگيخته آماده میکند ] .[5در این روش
ترازهای برانگيخته شده   kبا اعمال اپراتور تحریک
خطی  R̂kبدست می آیند:

 

ˆRˆ k  r0 (k )   ri a (k ) aˆ i

()1

a ;i







ˆ ˆ  ˆj ,
rijab ( k ) aˆ ib



a ,b ;i , j

که  r1 ، r0و  r2مربوط به دامنه  EOMبرای تحریک های
مرجع ،یگانه و دوگانه بوده و  i , j a , b هم نماد
عملگرهای باالبرنده (پایين برنده) هستند .بنابراین بيان
 EOMCCبرای تراز برانگيخته  kچنين است:

  phononcoolingکاهش می یابد

 HF

()2

] [2که در آن  فرکانس فونون و  Eفاصله ترازهای
انرژی از یکدیگر است .بنابراین تنگراه فونونی در ساختارهای
کوانتومی وجود خواهد داشت که باعث کُند شدن فرآیند
پراکندگی فونونی می شود .از طرف دیگر با کاهش ابعاد در
ساختارهای نانو ،دیگر شبکه بلوری متناوب نخواهد بود و
این باعث می شود که نيازی به پایستگی تکانه در نانوبلور
نبوده ] [3و فرآیند توليد اکسيتون ها با سهولت و درجه
آزادی بيشتری انجام گيرد.

که

T1 T2 

 HF

 k  Rk  0  Rk e

دترمينان مرجع هارتری فاک محدود شده و

ˆ Tاپراتور تحریک در  CCSDمی باشد.
در روش  ،EOM-CCSDاحتمال کوانتومی تحریک یگانه و
چند گانه برای یک تراز تحریک شده با فوتون برابر با جمع
مربع ضرایب  EOMمربوطه در آن تراز است .یکی از راه
های بدست آوردن احتمال کوانتومی  MEGمحاسبه نسبت
احتمال تحریک یگانه و چند گانه است ،که با رابطه زیر می
توان آنرا بدست آورد:

همانطور که از تعریف  MEGواضح است این فرآیند می
تواند بازده تبدیل الکتریکی نور را در افزاره های جاذب نوری
مثل سلول خورشيدی بهبود بخشد .اما در این مسير یکی
از چالش ها پيش بينی رفتار  MEGبا تغيير قطر نانوبلور
می باشد .به عبارت دیگر آیا با تغيير ابعاد نانوساختار فُرم
نمودار احتمال کوانتومی  ،MEGآستانه  MEGو یا طيف
جذب نوری تغيير می کند؟ در مقاله حاضر این موارد در
نانوبلور  PbSeمورد بررسی قرار گرفته است .نانوبلور PbSe
به دليل خواص ممتاز از جمله گاف انرژی کوچک ،شعاع
بوهر اکسيتونی بزرگ ،مقاومت پایين ،قابليت تحرک باالی
حامل و ثابت دی الکتریک بزرگ از جمله مواد پرکاربرد در
افزاره های نوری می باشد ] .[4برای بدست آوردن احتمال

  Rk ,n  Rk ,n 
†

()3

  Rk ,n  Rk ,n 


2

n
n 0
2



MEG Q.P. 

n 0

به طور کلی روش  EOM-CCSDتراز تحریکی را به صورت
ترکيبی از همه تحریکهای ممکن از تراز پایه توصيف می
کند .ضریبی با هر پيکره بندی مرتبط است که بيان کننده
ميزان اهميت یا مشارکت آن پيکره بندی در ساختار
الکترونی تراز تحریک شده می باشد .ضریب بزرگتر برای
پيکره بندیهای تحریک یگانه نسبت به تحریک چندگانه،
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 Pb10Se10 ،Pb4Se4و  Pb16Se16به ترتيب ،2.68 ،2.82
 2.76بدست آمده که این مقادیر برحسب گاف نوری
) (E/EOPبهنجار شده و از تقاطع افزایش شيب احتمال
کوانتومی  MEGبا محور افقی بدست آمده اند .همچنين
مقادیر گاف نوری ( )EOPبرای نانوبلورهای ،Pb4Se4
 Pb10Se10و  Pb16Se16به ترتيب  2.08 ،2.95و 1.56
الکترون ولت محاسبه شده اند.
مقایسه آستانه  MEGبر حسب انرژی در این نانوساختارها
نشان می دهد که با افزایش ابعاد ،یک جابجایی قرمز هم
در گاف نوری و هم در آستانه  MEGبه وجود می آید که
این مورد مطابق انتظار است .همچنين با بررسی شکل 2
می توان دید که در برانگيزش های با انرژی کم ،اکسيتون
های این نانوساختارها با دقت زیادی با تصویر تک-ذره
توصيف می شوند ،که در آن تک اکسيتون ها با یکدیگر
همبستگی ندارند .نتایج بدست آمده برای  Pb10Se10و
 Pb16Se16در حالتی که انرژی ترازها بهنجارشده است با
نتایج حاصله از  Pb4Se4مشابهت داشته و حداکثر تفاوت در
آستانه  MEGدر آنها  5درصد می باشد .همچنين رفتار
ترازهای برانگيزشی برای دو نانوساختار  Pb10Se10و Pb4Se4
روند تقریبا یکسانی را نشان می دهند ،اما آستانه  MEGدر
 Pb16Se16شيب کمتری دارد .انتقال از حالت تک اکسيتون
به چند اکسيتونی در هر سه ساختار بسيار سریع بوده و با
نوسانات کم صورت می گيرد ،برخالف رفتاری که از
نانوبلورهای سيليکن و ژرمانيوم دیده شده است[6] .

 -3جزئیات شبیه سازی و نتایج
به دليل حجم زیاد محاسبات در  ،EOM-CCSDشبيه
سازی ما به نانوبلورهای کوچک محدود شده و از اینرو اثر
تغيير ابعاد در سه نانوساختار با ابعاد مختلف ،یعنی Pb4Se4
(قطر ( Pb10Se10 ،)4.9 Åقطر  )7.8 Åو ( Pb16Se16قطر
 )10.1 Åمورد بررسی قرار گرفته است .برای بهينهسازی
ساختار نانوبلورها ،از تابعيت  B3W91در روش تئوری تابع
چگالی به همراه تابع پایه  def2-SVPDاستفاده شده است.
ساختار این نانوبلورها که به طور سراسری در حالت پایه
بهينه شده اند دارای کمترین انرژی تابع موج در تراز پایه
بوده که در شکل  1نشان داده شده اند.

شکل :1هندسه پایدار نانوساختارهای  Pb10Se10 ،Pb4Se4و
 Pb16Se16در تراز پایه.

در ادامه با استفاده از رابطه ( ،)3احتمال کوانتومی
برای  500تراز اول نانوساختارهای  Pb10Se10 ، Pb4Se4و
 Pb16Se16محاسبه شده است .این محاسبات در نرم
افزار  GAMESS-USو در گروه نقطه ای  C2Vو برای تمام
اربيتالهای ظرفيت ناحيه فعال به کار گرفته شده اند .شکل
 2احتمال کوانتومی  MEGرا برای این نانوبلورها نشان می
دهد .مطابق این شکل آستانه  MEGبرای نانوبلورهای
MEG

شکل  :2نمودار احتمال کوانتومی بهنجار شده  MEGبرای سه
نانوساختار ( Pb4Se4نمودار سياه)( Pb10Se10 ،نمودار قرمز) و
( Pb16Se16نمودار آبی).

شکل  ،3طيف جذب نوری را برحسب انرژی بهنجارشده
برای سه نانوساختار  Pb10Se10 ،Pb4Se4و  Pb16Se16نشان
می دهد که محاسبات آنها با روش  EOM-CCSDانجام
شده است .همانطور که از این شکل نمایان است با
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بهنجارسازی انرژی ،تاثير تغييرات ابعاد تا حدود زیادی بی
اثر شده و نمایش بهنجار شده امکان مقایسه مناسبتر را
فراهم می کند .با بررسی شکل می توان به این نتيجه رسيد
که در انرژی های پایين ،طيف جذب نوری در سه
نانوساختار مشابه بوده به خصوص تا کمتر از حد
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در افزاره های نوری داشته باشد.
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 2.85 E / EOPو با افزایش از این حد تفاوت در نمودار
طيف جذب شروع شده به طوریکه در نانوساختار  32اتمی
 Pb16Se16در انرژی های زیاد طيف جذب نوری شدت
بيشتری را نسبت به دو نانوساختار دیگر نشان می دهد .به
عبارت دیگر طيف جذب نوری نانوساختارهای با ابعاد
بزرگتر در انرژی های باال ،مولفه های قدرت نوسان بزرگتری
دارند .با این وجود همچنان طيف جذب نوری در سه
نانوساختار رفتار تقریبا یکسانی را در انرژی های پایين از
خود نشان می دهند.

شکل  :3طيف جذب نوری بهنجارشده برای سه نانوساختار Pb4Se4
(نمودار سياه)( Pb10Se10 ،نمودار قرمز) و ( Pb16Se16نمودار آبی).

 -4نتیجهگیری
در این مقاله تاثير اندازه نانوبلور بر فرآیند  MEGبررسی
شده است .نتایج نشان می دهند که افزایش اندازه
نانوساختار در سه نانوبلور  Pb10Se10 ،Pb4Se4و Pb16Se16
باعث جابجایی قرمز در آستانه  MEGآنها شده اما رفتار
نمودار احتمال کوانتومی  MEGو آستانه بهنجار شده
 MEGبا تغيير ابعاد ،تغيير شدیدی نمی کنند که در شبيه
سازی های ما این تغيير نهایتا  5درصد است .همچنين
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
نشان می دهد .در مجموع نتایج ما نشان می دهند که تغيير
ابعاد نباید تاثير چشمگيری در رفتار فرآیند تکثير اکسيتونی
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 اپتیکی و الکتریکی الیههای نازک نانوساختار،تاثیر دمای زیرالیه بر خواص ساختاری
 تهیه شده به روش اسپری پایرولیزV2O5
نیره دررودی؛ حسین عشقی
 شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فیزيك

) به روش اسپری پایرولیز رشد400˚C  و350˚C ،300˚C( چکیده – در این تحقیق الیههای نازک اکسید وانادیم در دماهای مختلف زیرالیه
 همچنین. افزایش یافته است100 nm  به50  نشان میدهد که با افزایش دمای زیرالیه تراکم و ابعاد نانو دانهها ازSEM  تصاویر.داده شدند
 وجود عناصر اکسیژن و وانادیوم در الیهها را تایید کرده به طوری که با افزایش دمای رشد تهی جاهای اکسیژن نیززEDX آنالیز دادههای
بسزبلوری بزا

) به ساختار اورتورومبیزº 300C  حاکی از آن است که نمونهها از فاز آمورف (در دمای رشدXRD  نتایج.بیشتر شده است

 گاف نزواری، تحلیل طیف های جذب اپتیکی نشان داد با افزایش دمای زیرالیه.) در دماهای باالتر تغییر یافته اند001( جهتگیری ترجیحی
 مبتنزی بزر،I-V  و همچنزینEDX  این تغییرات به خوبی با توجزه بزه دادههزای. کاهش یافته است2/41 eV  به2/59 مستقیم نمونهها از

. سازگار است،تغییرات پهنای دنباله نواری در این نمونهها
.XRD ،SEM ،دانه ها- نانو، اسپری پايرولیز، واناديوم پنتااكسید-كلید واژه

Influence of substrate temperatures on the structural, optical and electrical
properties of nanostructured V2O5 thin films prepared by spray pyrolysis
technique
Nayere Darroudi; Hosein Eshghi
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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 -1مقدمه

نتایج و بحث

اكسید فلزات واسطه يکی از جالبترين گرروه جادردات
است .خواص خارقالعاده اكسرید فلرزات واسرطه عره علرت
داهیت دنحصرعه فرد الکترونهای اورعیتال  dاست .از انواع
اكسیدهای فلزی گذار دیتوان عره عنصرر وانراديوم اشراره
كررد .يکرری از ويیگرریهررای جالررب ايررن درراده عرره صررورت
اكسیدی خواص اكسیدهای دتنوع واناديوم است كه دری-
تواند عه صرورت ترك فرفیتری يرا ظنرد فرفیتری عاشرند.
اكسیدهای واناديوم تك فرفیتی شادل VO3 ،V2O3 ،VO
و  V2O5عوده است [ ]1و تركیبات ظند فرفیتری درا عرین
 VO2و  V2O3عه صورت فردول  VnO2n-1و تركیبرات عرین
 VO2و  V2O5عه صورت فردول  VnO2n+1وجود دارند.]2[ ،
از تركیبات ظند فرفیتی دیتوان عه  V3O7اشاره كرد.
از كارعردهای اكسید وانراديوم در صرنعت الکترونیرك و
اپتوالکترونیررك درریترروان عرره پنجرررههررای هوش ر ند []3
حسگرهای گازی] ،[4عاتریهای شی یايی لیتیودی ،آشکار
سازهای نوری] ،[5قطعات سروچیین اپتیکری و  ...اشراره
كرد.

 -2-1مورفولوژی سطح
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شکل  :1تصاوير  SEMاليههای نازک اكسید واناديوم.
شکل  1تصاوير دورفولوژی سطن (سر ت ظر ) و نیرز
سطن دقطع عرضی (س ت راسرت) ن ونرههرا واعسرته عره
تصاوير دیکروسکوپ الکترونی روعشری را نشران دریدهرد.
ظنانیه پیداست عا افزايش ددای رشد ،نانو دانهها دترراك
تررر و انرردازه آنهررا ع رررور از حرردود  50 nmعرره 100 nm
افزايش يافته اند .ه ینین از تصاوير دقطع عرضی ن ونهها
دالحظه دیشود كه ضیادت اليههای  S350 ،S300و  S400عه
ترتیررب از  706nmعرره  1/3μmو سرررانجام عرره 210nm
رسیده است.

 -2روش انجام آزمایش
اليههای نازک  V2O5عه وسیله روش اسرپری پرايرولیز عرر
روی زيراليه شیشه تهیه شردند .قبرل از تهیره ن ونرههرا،
زيراليهها عا دواد شوينده ،اتانول و آب دقطر شسته شردند.
دحلول اسپری شرادل دقردار دشیصری از پرودر  VCl3در
 50mlآب دوعار تقطیر حل شرد .غلظرت دحلرول ،0/1M
دوقعیت نازل اسپری روعشری ترا زيراليره  35cmو آهنر
اسپری  5ml/minاسرت .هروای فشررده عرا فشرار 1barعره
عنوان گاز حادل استفاده شد .پارادترهای اليه نشرانی ،عره
جز ددای زيراليه ( 350 ،300و  )400˚Cثاعت نگه داشرته
شدند .ن ونههای دورد نظر عه ترتیب عا اسرادی S350 ، S300و
 S400نادگذاری شده اند.
تحلیل ساختاری ن ونهها توسر دسرتگاه پرراش پرترو
ايکس ) )XRD; Stadimpو دورفولروژی سرطن ن ونرههرا
توس دیکروسکوپ الکترونی روعشری ()SEM AIS-2100
انجام پذيرفت .خواص اپتیکی اليهها عرا اسرتفاده از فیر
سنج نوری  (Shimadzu UV-Vis) 1800اندازهگیری شرد.
خواص الکتريکی ن ونرههرا عرا اسرتفاده از دسرتگاه آنرالیز
الکتروشی یايی ) ( PGS 2065عرای تهیه دشیصه جريران
– ولتاژ عدست آدد.

شکل  :2آنالیز ( EDXشدت عر حسب انرژی عستگی) ن ونهها.
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جدول  :1دشیصات ساختاری عه ازای قلهی ترجیحی (.)001

شکل  2فی  EDXن ونههرا را نشران دریدهرد .ايرن
نتايج حضور عناصرر اكسریین و وانراديوم را در اليره هرای
سنتز شده تايید دیكند .عا توجه عه اين نتايج دالحظه دی
شود كره در ن ونره ی  S300نسربت اكسریین عره وانراديوم
دتنافر عا نسبت  1/90به  ،2در ن ونه ی  1/81 S350عره 2

) ε(×10

) D δ (×10 nm
)(nm
21/60
0/214

S350

3/465

25/33

S400

-3

4/07

و در ن ونه ی  1/2 S400عه  2اسرت .عنراعراين دعلروم دری
شود كه عرا افرزايش ددرای زيراليره دیرزان تهری جاهرای
اكسیین ،كه دنشاء تشرکیل ترازهرای شربه -عیشرنده در
نزديکی لبه نوار رسانش دی عاشد ،افزوده شده اسرت .ايرن
نتايج عا خواص الکتريکی كه در "عیش  "4-2آدرده اسرت
دطاعقت دارد.

-2

نمونه

-2

0/15

 -2-3خواص اپتیکی

 -2-2خواص ساختاری

شکل  :4فی جذب اپتیکی اليههای نازک اكسید واناديوم.

شکل  4فی جذب اپتیکی ن ونههای دورد عررسری را
نشان دیدهد .اين شکل گويای آن است كه جذب اپتیکی
ن ونهها در فول دوجهای كوتاه دتناسب عا ضریادت اليره
ها عوده عه فوری كه ن ونه ی  S350عا عیشرترين ضریادت
( )1/3 µmاز عیشترين جذب و ن ونه ی  S400عا ك تررين
ضیادت ( )210 nmاز ك ترين جذب اپتیکری عرخروردار
دی عاشد .عه ك ك دادههرای جرذب اپتیکری( )aدریتروان
گاف نواری دستقی ن ونهها را از دعادله ]:[6

شکل  :3فی  XRDاليههای نازک اكسید واناديوم.

شکل  3الگوی پراش  XRDن ونهها را نشان دیدهد .عا
توجه عره نترايج عدسرت آدرده ن ونره ی  S300عره صرورت
آدورف ،ن ونه ی  S350عه صورت دو فرازی شرادل فازهرای
 V2O5و  ،V3O7و ن ونه  S400عه صرورت ترك فراز ()V2O5
رشد پیدا كرده اسرت .در ن ونره هرای  S350و  S400جهرت
ترجیحرری رشررد صررفحه عازترراعی ( )001دتعل رق عرره فرراز
اورتورودبیك  V2O5اسرت كره عرا فايرل كرارت اسرتاندارد
 JCPDSعه ش اره  41-1426دطاعقت دارد.
عرای عررسی دقیقتر خواص سراختاری عره دحاسربهی
اندازه علورکها ( ،)Dظگالی دررفتگیها ( )δو كرنشهرای
علوری ( )εعرای ن ونههای  S350و  S400پرداختهاير  .نترايج
حاصل از اين دحاسبات در جدول  1ارايره شردهانرد .ايرن
نتايج گويای آن است كه عا افرزايش ددرای زيراليره ،اععراد
علورکهای تشکیل شده در اين ن ونه ها افرزايش يافتره و
در دقاعل دیزان دررفتگیهرا و كررنشهرای علروری رو عره
كاهش گذاردهاند.

() 1

 B  h  E g 

2

ah 

و عررون يرراعی دادههررا در عیررش خطرری ن ررودار در ناحیرره
انرژیهای عاال عرا دحرور افقری ( )a=0دحاسربه كررد .ايرن
دحاسبات در شکل  5نشان داده شده است .در اين راعطره
 Bدقداری ثاعت اسرت .عرر ايرن اسرا ن ونره  S300دارای
عیشترين دقدار گاف نواری و ن ونه  S400از ك ترين دقردار
عرخوردار است .اين تغییرات عا توجه عره حضرور ناراسرتی-
های علوری در اين اليهها (ع ردتا ناشری از تهری جاهرای
اكسیین در داده) ،كره عرا نترايج فیر  EDXو ه ینرین
"خواص الکتريکی" ن ونه ها دطاعقت دارد ،كره دنجرر عره
شکلگیری دنباله نواری در داخل گاف نواری ن ونهها دری
شود سازگار است [.]7
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دنشاء حادرل هرای آزاد كره در ايرن دراده ناشری از تهری
جاهای اكسیین دری عاشرد [( ]7دطراعق عرا نترايج فیر
 )EDXانتظررار درری رود ن ونرره  S400از عزرگترررين پهنررای
دنباله نواری و ن ونه  S300از كوظكترين دقردار عهررهدنرد
عاشند .اين نتايج عا تغییرات گاف نواری اپتیکری ن ونرههرا
سازگار دیعاشد.

 -3نتیجهگیری
در اين كار اليرههرای نرازک وانراديوم اكسرید عرا دداهرای
دیتلرر زيراليرره  350 ،300و  400˚Cعرررروی زيراليرره
شیشه عه روش اسپری پايرولیز اليه نشانی شردند .تصراوير
 SEMنشان دیدهد كه عا افزايش ددای رشد ،نانو دانرههرا
دتراك تر و اندازه آنهرا ع ررور از حردود  50 nmعره nm
 100افزايش يافته اند .الگوی پراش  XRDن ونه ها عیانگر
اين است ن ونه  S300عه صورت آدورف عروده و عرا افرزايش
ددای زيراليه كیفیت علوری فیل ها در فاز اورتورودبیك عرا
جهتگیری ترجیحی ( )001افزايش يافته است .و دی تواند
گويای تغییررات رسرانندگی الکتريکری و ه ینرین گراف
نواری دستقی اپتیکی ن ونه هرا عاشرد .تحلیرل داده هرای
اپتیکی ن ونهها نشان داد كه عا افزايش ددرای رشرد گراف
نواری دستقی ن ونهها عه علت حضور دنباله نواری واعسته
عه ترازهای ناراستی های علوری كاهش پیدا كرده اند كه عا
نتايج حاصل از فی  EDXو نیز دشیصه  I-Vن ونره هرا
كادال سازگار دی عاشد.

شکل  :5ن ودار  (αhυ)2عر حسب  hυعه دنظور تعیین گاف نواری
دستقی ن ونه ها.
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شکل  :6مشخصه جریان  -ولتاژ در نمونههای مورد بررسی.

شکل  6ن ودار جريان – ولتاژ ( )I-Vن ونهها را در عرازه
 +2تا  -2 Vنشان دیدهد .اين نتايج نشران دهنرده رفترار
اه ی اتصاالت و ه ینین دیزان رسرانندگی الکتريکری در
اين ن ونهها دیعاشد .ظنانیه پیداسرت عرا افرزايش ددرای
زيراليه رسانندگی ن ونهها افزايش يافتره اسرت .عرا توجره
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کننده فیبری طراحی یک سیستم نوین تشدیدگر – تقویتYb:Silica با قابلیت
کنترل توان اپتیکی بر پایه شفافیت القای الکترومغناطیسی
1غفوریفرد

 و حسن2 حمیدرضا حبیبیان،2 نرگس شفیعی موسوی،3 مریم ایلچی،2 پرویز پروین،1ولی ورمزیاری
 تهران، دانشکده مهندسی برق،دانشگاه صنعتی امیرکبیر1

 تهران، گروه مهندسی فوتونیک، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر2
 تهران، پژوهشکده فوتونیک و فناوری کوانتومی،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای3
) موج پیوسته دو غالفه آالییده شده به ایتربیوم در بسترMOFPA(  یک سیستم نوسانگر – تقویتکننده فیبری،چکیده – در این مقاله
) به صورت عددیEIT( ) با قابلیت کنترل اپتیکی توان خروجی بر پایه اثر غیرخطی شفافیت القای الکترومغناطیسیYb:silica( سیلیکا
 آالییدهSiO2  در موقعیتهای مکانی خاصی در آینه کوپالژ خروجی به میزبانیSi  نانو کریستالهای، برای این منظور.مدلسازی شده است
 را تغییرEIT ) میتوان ضریب شکست موادFBG(  با اعمال میدان پمپ کنترلی خارجی از طریق یک لیزر دیودی روی توری براگ.شدهاند
.) و نیز دستیابی به یک سیستم اپتیکی تنظیمپذیر است% 100  تغییر درصد بازتاب آینه خروجی (بین صفر تا،داد که نتیجه آن
 نوسانگر– تقویتکننده فیبری، میدان کنترلی، کوپالژ خروجی، شفافیت القایی الکترومغناطیسی،  توری براگ-کلید واژه

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
1

Electerical Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran
Photonic Engineering Group, Department of Physics, Amirkabir University of Technology, Tehran
3
Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute
2

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 masteroscillator fiber power-amplifier (MOFPA).Here, the Si nanocrystals are embedded in SiO 2 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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 EITآالییده میشوند .ضریب شکست ناحیه  EITدر توری
براگ با تغییر دامنه میدان کنترلی مدوله میشود.

 -1مقدمه
امروزه لیزرهای فیبر نوری آالئیده به عنصر خاکی نادر در
کاربردهای متنوع پزشکی ،صنعتی و مخابرات نوری استفاده
میشوند .در همین راستا ،آرایههای  1MOFPAبه دلیل
کیفیت پرتو عالی ،کنترل حرارتی مطلوب ،راندمان باال،
واگرایی کم ،پهنای خط باریک و همدوسی باال مورد
توجهاند .این لیزرها از تارهای دوغالفی چند مدی تشکیل
شدهاند که هسته آالئیده تک مد را در بر میگیرند .در دو
انتهای تار ،دو بازتابنده براگ قرار گرفته و سیستم توسط
لیزرهای دیودی ،از یکی از دو انتها یا هر دو دمیده میشود.
نوآوری اصلی در این مقاله ،کنترل توان خروجی لیزر
فیبری با استفاده از تنظیم توری براگ کوپالژ خروجی با
میدان نور کنترلی است .برای این منظور ،بخشهای خاصی
از توری براگ کوپالژ خروجی به میزبانی  SiO2با نانو
کریستالهای غیرخطی  Siآالییده میشوند .طراحی FBG
تنظیمپذیر و نیز کنترل خروجی لیزر با بهینهسازی
پارامترهایی مانند تعداد الیههای توری ،چگالی
نانوکریستالهای  2EITو توان میدان کنترلی انجام میشود
[.]2-1

 :EITاین پدیده بر پایه تداخل مخرب کوانتومی بین دوحالت برانگیخته در اتمهای سه یا چهار ترازه و میدان نوری
بیرونی است .به طور کلی ،در این اثر دو لیزر به نامهای
کنترل و پروب با حالتهای کوانتومی در تعامل است.
شکل  ،2طرحواره سیستم سه ترازه نوع  ]3[ Ʌرا نشان
میدهد که برای شبیهسازی از این مدل استفاده شده است.
حالت کوانتومی ⟩ |aو ⟩ |bدو حالت پایه اتمی و ⟩ |cتراز
برانگیخته است .گذارهای ⟩ |abو ⟩ |bcامکانپذیر و گذار
⟩ |acممنوع است .در غیاب میدان کنترلی ،میدان پروب
جذب میشود و با حضور میدان کنترلی ،پنجره طیفی
شفافی در فرکانس معین گذار ⟩ |bcایجاد میشود.

شکل  :2طرحی از  FBG-EITدر سیستم اتمی سه ترازه نوع Ʌ

 -2تئوری

قسمت حقیقی و موهومی ضریب پذیرفتاری خطی  χدر
گذار فرکانسی ⟩ |abبه صورت زیر بیان میشود که مربوط
به پراکندگی و جذب در محیط است [:]4

آرایه  :MOFPAشکل  1طرحواره سیستم  MOFPAبرپایه  FBG-EITبا قابلیت کنترل اپتیکی را نشان میدهد.
لیزر اصلی شامل فیبر دو غالفه  Yb:Silicaاست که بین دو
جفت توری براگ با ضریب شکست پایین ( )Lو ضریب
شکست باال ( )Hقرار دارد تا کاواک فابری-پرو را تشکیل
دهد .فیبر فعال تک مد با غلظت آالیندگی 1/2×1026 m-3
ایتربیوم در محیط بهره ،قطر هسته-غالف  125-6 µmو
گشودگی عددی ( 0/46-0/15 )NAاست .پمپ دیودی
تزویج شده به فیبر استاندارد با توان خروجی  800 mWبه
وسیله ترکیبگر  975-1082 nmمتصل میشود .در
الیههای ضریب شکست پایین توری ،نانو کریستالهای
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که در آن ،پارامترهای  γij ،℘ij ،Naو  ε0به ترتیب چگالی

شکل  :1نمایی از  MOFPAبر مبنای FBG-EIT
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نانوکریستال ،المان ماتریس ممان دوقطبی ،آهنگ واپاشی
تابشی بین گذار تراز ⟩ |iو ⟩ |jو گذردهی الکتریکی میباشند.
همچنین ωp ،Ωμ ،و  ωabبه ترتیب فرکانس رابی ،فرکانس
میدان کنترلی و فرکانس میدان پروب معادل گذار ⟩ |abرا
نشان میدهند و    ab  pاست .از سوی دیگر،
تغییرات ضریب شکست ( )δnو ضریب جذب ( )αبه شکل
زیر است:

شکل  :1توان سیگنال بازتابی برحسب انعکاس کوپالژ خروجی

n
k
()4
)Re() ,   Im( 
2
2
که  nضریب شکست  EITدر طول موج پروب و  kعدد موج
n 

حال ،میتوانیم تعداد الیههای  ،FBGغلظت آالینده  EITو
توان پمپ کنترلی مورد نـیاز برای طراحـی توری بـراگ
کوکپذیر با درصد بازتاب دلخواه را تخمین بزنیم.
شبیهسازیهای مربوط به FBGها توسط نرمافزار Rsoft
صورت گرفته که بر پایه تئوری مد-کوپلشده عمل میکند
[.]5

را نشان میدهد .فرکانس رابی برحسب دامنه میدان کنترلی
 ɛμو اندازه میدان کنترلی  ]6[ Pعبارت است از:
bc 

1
()5
cn02 Aeff
2
که کمیتهای  Aeff ،cو  hبه ترتیب نشاندهنده سرعت نور
, P



 

شکل  4درصد بازتاب آینه خروجی و  FWHMسیگنال لیزر
را بر حسب تعداد الیههای توری براگ نشان میدهد .مطابق
شکل ،بازتاب  %90به کمک  270جفت الیه  FBGبه دست
میآید که پهنای باند باریکه خروجی لیزر  6/6 nmخواهد
بود.

در خالء ،سطحمقطع جذب مؤثر و ثابت پالنک هستند.
توری براگ برپایه  ،EITدر طولموج سیگنال جذب پایینی
دارد .بنابراین ،توان جذب صفر در نظر گرفته میشود
( .)A≈0در تشدیدگر لیزر فیبری نامتقارن ،ضرایب انعکاس
( R1و  )R2متفاوت هستند و توان سیگنال خروجی ()Pout
به صورت تابعی از بهره سیگنال کوچک ( )γ0و توان اشباع
( )Psatمحیط برابر است با:
R1 1  R 2 Psat
( 0L  ln R1R 2  )6
Pout 
R1 1  R 2   R 2 1  R1 
به این ترتیب ،بر مبنای پاسخ غیرخطی نور پروب در حضور
میدان پمپ کنترلی ،شرایط  EITرا برای آینه کوپالژ
خروجی در لیزر فیبری ایجاد میکنیم.

شکل  :2انعکاس و  FWHMبرحسب تعداد الیههای انعکاس دهنده

 -3نتایج

شکل ( ،5الف) ،تغییرات ضریب شکست و درصد بازتاب
کوپالژ خروجی را بر حسب تابعی از میدان کنترلی نشان
میدهد .به این ترتیب ،با افزایش توان پمپ کنترلی از mW
 100تا  ،500 mWضریب شکست مناطق  EITاز 1/4415
تا  1/4525تغییر میکند و میتوان یک توری براگ
تنظیمپذیر با بازتاب  % 96تا  % 4داشت .در قسمت (ب) ،با
افزایش توان پمپ کنترلی ،قله طولموج سیگنال از nm
 1081/5تا  1085/8 nmافزایش مییابد (جابهجایی قرمز).
درحالیکه FWHM ،به عکس از  7/8 nmتا  3/6 nmکاهش
مییابد.
تغییرات ضریب شکست توری براگ با بازتاب پایین  n2بر
حسب توان کنترلی برای غلظتهای مختلف نانو کریستال

ابتدا ،بازده آینه کوپالژ خروجی به منظور دستیابی به
شرایط بهینه خروجی لیزر مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل  ،3توان سیگنال بازتابی از آینه کوپالژ خروجی در
R1های متفاوت برای حالتی که  A≈0است را نشان میدهد.
با تغییر  R1از  % 90تا  ،% 99/98بیشینه توان خروجی لیزر
به ازای عبور  % 4از کوپالژ خروجی به دست میآید .زمانی
که ضرایب  R2و  R1به ترتیب برابر  % 96و  % 99/98هستند،
توری براگ با ضریب بازتاب کم ناگهان به صورت یک محیط
کدر عمل میکند.
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 EITزمانی که  n1₌1/4537است در شکل  6رسم شده
است .مطابق شکل ،هرچه غلظت آالینده بیشتر باشد،
تغییرات ضریب شکست بزرگتری را شاهد هستیم.
شکل  ،7توان خروجی آرایه  MOFPAبرحسب توان کنترلی
برای  R1های متفاوت را نشان میدهد .بیشینه توان
خروجی لیزر در انعکاس باالتر ( )% 99/98با اعمال کمترین
مقدار میدان کنترلی به دست میآید.
شکل  :5توان لیزر بر حسب میدان کنترلی برای  R1های متفاوت

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،توان خروجی ،طولموج مرکزی و پهنای باند
سیستم فیبری  Yb:Silicaدر آرایش  MOFPAبا تغییر
توان میدان پمپ کنترلی خارجی تنظیم شده است .این
روش ،با تکیه بر خاصیت غیرخطی نانو کریستالهای EIT
در توری براگ کوپالژ خروجی اجرا شده است .با اعمال
میدان نوری مطلوب ،ضریب شکست توری براگ مبتنی بر
 EITتغییر میکند و به این ترتیب ،ضریب بازتاب آینه
خروجی قابل کنترل است.
برای این منظور ،اثر پارامترهای مخالف مانند تعداد جفت
الیهها و طول توری براگ ،چگالی مواد آالینده ،تغییرات
ضریب شکست و توان میدان کنترلی بر خروجی FBG-EIT
در آینه کوپالژ خروجی مورد بررسی قرار گرفته است.

(الف)

(ب)
شکل ( :3الف) تغییر ضریب شکست و بازتاب کوپالژ خروجی (ب)
تغییرات طولموج و  FWHMبرحسب توان پمپ کنترلی اعمالی

 -5مراجع

شکل  :4تغییرات  n2به عنوان تابع میدان کنترلی برای  Naهای مختلف
در n1₌1/4537
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][6

( و بررسی خواص اپتیکی آنهاFe3O4) سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت
فاطمه علوی و اسماعیل ساعیور ایرانیزاد
14115-175  صندوق پستی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک،گروه فیزیک ماده چگال
که در یکی از نمونهها از سورفکتانت سدیم،( با روش شیمیایی همرسوبی سنتز شدندFe3O4)  نانوذرات مگنتیت،چکیده – در این مطالعه
، (XRD)  نانوذرات مگنتیت باروشهای پراش سنجی پرتو ایکس. خالص سنتز شدFe3O4  و در نمونهی دیگر،اولئات استفاده شد
(UV-

 فرابنفش-  طیف سنجی جذب مرئی، (FTIR)  طیف سنجی تبدیل فوریهی فروسرخ، (SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی

( شکلگیریFTIR) ( طیفهایXRD)  با استفاده از الگوهای پراش.( مشخصهیابی شدندVSM)  و آزمون مغناطیس سنجیVisible)
80  نشان داد که اندازهی میانگین نمونهی نانوذرات مگنتیت خالص حدودSEM  تصاویر.( در نمونه تأیید میشودFe3O4) نانوذرات مگنتیت
 در نمونهای که از سورفکتانت. نانومتر میباشد40 نانومتر و نمونه ی نانوذرات مگنتیت پوشیده شده با سورفکتانت سدیم اولئات حدود
 کلوخه شدن نانوذرات کمتر و اندازهی نانوذرات کوچکتر، نسبت به نمونه ای که مگنتیت خالص سنتز شده،سدیم اولئات استفاده شده است
. و توزیع اندازه ذرات تا حدودی یکنواخت میباشد، تقریبا کروی است، مورفولوژی ذراتی که با سدیم اولئات پوشش داده شده است.میباشد
الکترون ولت بدست2.5 ( و به کمک رابطهی تاک گاف نواری انرژی نانوذرات سنتزشده حدودUV-Vis) به کمک نتایج بدست آمده از آنالیز
.آمد
 همرسوبی،Fe3O4  مشخصهیابی اپتیکی، نانوذرات مگنتیت-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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بصورت قطره قطره به محلول اضافه شد .درطی فرآیند
اضافه کردن آمونیاک ،محلول بتدریج از نارنجی به قهوهای
و سپس به سیاه زغالی تغییر رنگ یافت .که نشاندهندهی
تشکیل نانوذرات  Fe3O4است.بعد از آنکه  pHمحلول به
 11رسید ،اضافه کردن آمونیاک قطع شد .و محلول بمدت
30دقیقه تحت استیرر شدید و گاز نیتروژن قرار گرفت.
درنهایت نانوذرات مگنتیت با چرخه تکراری سانتریفیوژ و
دیسپرس مجدد در آب دیونیزه و اتانول شسته شدند.
درنهایت رسوب نانوذرات بمدت  24ساعت در دمای 400C
در آون خالء خشک شدند.

 - 1مقدمه
نانوذرات اکسید فلزی ،به دلیل خواص ویژهی نوری خود در
سالهای اخیر در کاربردهای نوری و الکتریکی مختلف
بسیار مورد توجه میباشند .تغییر در اندازهی نیمرساناها و
فلزات ،باعث تغییرات زیادی در خواص نوری آنها مثل
رنگ و شکاف انرژی میشود .زیرا با کاهش ابعاد ساختار
الکترونیکی و ترازهای انرژی بهخصوص تراز رسانش و
پایینترین تراز خالی تغییرات زیادی خواهند داشت.
ازطرفی جذب و نشر نوری حاصل از گذار بین این نوارها با
تغییر فاصلهی بین آنها تغییر داشته و باعث تغییر در
خواص نوری خواهد شد] .[1-3امروزه روشهای مختلفی
برای تولید نانوذرات اکسید فلزی مانند همرسوبی،
هیدروترمال ،سل ژل ،میکروامولسیون وجود دارد که در این
بین ،همرسوبی یکی از متدوالترین و قابل کنترلترین
روشها میباشد[ .]4در این روش از مواد قلیایی و بهطور
معمول از سدیم هیدروکسید و یا آمونیاک برای تولید
نانوذرات اکسیدآهن استفاده میکنند .اندازه نانوذرات
اکسیدآهن در این روش به عوامل مختلفی از جمله نسبت
مولی نمکهای آهن ،نوع نمک و ماده قلیایی مورد استفاده،
نسبت ترکیب آنها ،سرعت مخلوط کردن ،میزان ،pH
درجه حرارت و حضور نیتروژن بستگی دارد[ .]5در این
پژوهش نانوذرات مگنتیت به روش همرسوبی سنتز شدند،
و در سنتز آنها برای جلوگیری از کلوخه شدن این نانوذرات
و کنترل سایز آنها از سورفکتانت سدیم اولئات استفاده
شد.

 -3نتایج و بحث

شکل  )1الگوی پراش پرتو Xنانوذرات مگنتیت

شکل  1نشان دهندهی الگوی پراش پرتو ایکس
اکسیدآهن سنتز شده میباشد .در این الگو  6قلهی پراش
در زوایای )،50.440 ،41.350 ،35.050 ،21.290 (2θ
 63.100و  67.280وجود دارد ،که متناظر با صفحات بلوری
نشان داده شده در شکل میباشند .الگوی پراش اشعهی
ایکس  Fe3O4منطبق با الگوی مرجع خود با کد شناسایی
) (JCPDS No.82-1533میباشد .میانگین اندازهی بلورک-
ها 22نانومتر است ،که بر حسب محاسبات رابطهی شرر
بدست آمد .همهی پیکها براساس استانداردهای JCPDS
جایگذاری شدند ،که نشان دهندهی سنتز صحیح نانوذرات
مگنتیت میباشد.
)(XRD

 -2مواد و روشها
سدیم اولئات ،کلرید آهن)(IIچهارآبه )،(FeCl2.4H2O
کلرید آهن)(IIIشش آبه ) (FeCl3.6H2Oآمونیاک از
 sigma chemical companyخریداری شدند .ابتدا
 1.99گرم از  FeCl2.4H2Oو  5.41گرم از
 FeCl3.6H2Oبا نسبت مولی  ،1:2در 100میلیلیتر آب
دیونیزه و در حضور نیتروژن استیرر شد .محلول حاصله
30دقیقه در دمای اتاق استیرر شد تا به محلول همگن
نارنجی رنگی تبدیل شد .سپس سورفکتانت سدیم اولئات
به محلول اضافه شد .وقتی دمای محلول به  500Cرسید،
محلول تازهای از هیدروکسیدآمونیوم)(100ml,6.4M
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شکل )3چرخه پسماند نانوذرات مغناطیسی  Fe3O4تولید
شده به روش همرسوبی
برای اندازهگیری مغناطش نمونه دردمای اتاق از یک
دستگاه  VSMاستفاده شد .در شکل  3چرخه های پسماند
مگنتیت در دمای اتاق آورده شده است .مغناطش اشباع
نانوذرات سنتز شده برابر  70 emu/gشد.

شکل )2تصاویر میکروسکوپ الکترونی نانوذرات مگنتیت
خالص) (Aو نانوذرات مگنتیت پوشش داده شده با
سورفکتانت سدیم اولئات)(B

در شکل 2تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
مربوط به دونمونهی سنتز شده از نانوذرات مگنتیت نشان
داده شده است ،که تصویر ) (Aمربوط به نانوذرات خالص
مگنتیت و تصویر ) (Bمربوط به نانوذرات مگنتیت پوشش
داده شده با سورفکتانت سدیم اولئات میباشد .این تصاویر
نشان دادند که ذرات مگنتیت خالص سنتز شده اندازهای
حدود  80نانومتر دارند درحالیکه ذرات مگنتیت پوشش
داده شده با سورفکتانت ،دارای اندازهی حدود  40نانومتر
میباشند .ازنظر مورفولوژی هردو کروی میباشند ،اما ذرات
نمونهای که در آن سورفکتانت بهکار رفته است یکنواختتر،
و اثر کلوخه شدن در آنها کمتر میباشد.
)(SEM

شکل )4طیف  FTIRنانوذرات اکسیدآهن

Fe3O4

نمودار  FTIRنانوذرات اکسیدآهن در شکل  4نشان داده
شده است .پیک ظاهر شده در  3425cm-1به پیوند کششی
 –OHنسبت داده میشود ،که دلیل آن جذب  OH-توسط
نانوذرات  Fe3O4است .پیک ظاهر شده در  566cm-1به
پیوند ارتعاشی  Fe-Oدر  Fe3O4نسبت داده میشود[.]7 .6
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 در نمونهی اول نانوذرات مگنتیت.روش همرسوبی سنتز شد
خالص و در نمونهی دوم نانوذرات پوشش داده شده با
 اندازهی ذرات نمونهی.سورفکتانت سدیم اولئات سنتز شد
 پیک. نانومتر است40  نانومتر و نمونهی دوم80 اول حدود
Fe3O4  درFe-O  به پیوند ارتعاشی566cm-1 ظاهر شده در
 گاف انرژیUV-Vis  باتوجه به نتایج آنالیز.را تأیید میکند
.الکترون ولت بدست آمد2.5 نانوذرات سنتز شده حدود
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 مربوط به نانوذرات اکسیدآهنUV-Vis ) نمودار4شکل
Fe3O4

 جذب، نشان داده شده است4 همانطور که در شکل
 تا400  بهازای طول موجهای محدودهیFe3O4 نانوذرات
 نانوذرات اکسیدآهن مگنتیت. نانومتر کاهش مییابد800
400 در محدودهی طیف مرئی (محدودهی طول موجهای
 و هیچ پیک رزونانس،نانومتر) بصورت خطی بوده700 تا
.پالسمونی ندارند

.2

.3

.4

.5

.6

.7

) تعیین گاف انرژی اپتیکی به کمک رابطهی تاک5شکل

.219-226

 به کمک،) گاف نواری انرژی نانوذرات سنتزشده5(درشکل
 طبق نمودار باال گاف.]8[رابطهی تاک رسم شده است
 ازطرفی. الکترونولت بدست آمد2.5 نواری انرژی نانوذرات
 که نشان، می باشد0-3ev گاف انرژی نیمه رساناها بین
.دهندهی نیمه رسانا بودن نانوذرات مگنتیت می باشد

 نتیجهگیری-4
 بهFe3O4 در این پژوهش دو نمونه از نانوذرات اکسیدآهن
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درهمتنیدگی برهمنهیهای مختلف حالتهای همدوس فوتون_افزوده
حمیدرضا کشاورز و غالمرضا هنرآسا
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک

چکیده – در این مقاله درهمتنیدگی برهمنهیهای مختلف حالتهای همدوس فوتون_افزوده با استفاده از معیار توافق ( تالقی) بررسی شده
 درهم تنیدگی بیشتر میشود و بیشینه درهمتنیدگی، نتایج نشان میدهد با افزایش اختالف بین فوتونهای افزوده شده در دو مد.است
.در برهم نهیهای منفی رخ میدهد
.) توافق(تالقی، برهمنهی، در همتنیدگی، حالتهای همدوس فوتون افزوده-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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()2

 - 1مقدمه

2

حالتهای همدوس ابتدا توسط شرودینگر در زمینهی
نوسانگرهای هماهنگ معرفی شدند [ .]1حالتهای
همدوس فوتون_افزوده که حالتی بین حالتهای همدوس
(شبیه ترین حالت کوانتومی به کالسیک) و حالتهای
عددی (حالت کوانتومی خالص) بشمار می روند ،حالت
فوتون_افزوده است که با بهکارگیری مکرر عملگر خلق روی
پایههای حالت همدوس بهدست میآیند .این حالتها
نخستین بار توسط آگروال و تارا معرفی شدند[ .]2حالتهای
همدوس فوتون_افزوده بسیار مورد توجه هستند زیرا دارای
آمار زیرپواسونی و تابع ویگنر منفی هستند و این ویژگیها
آنها را در دسته حالتهای غیرکالسیکی قرار می دهد که
برای کاربردهای اطالعات کوانتومی بسیار مناسب
هستند[.]3

j

()1

که در آن
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n 0
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i, j  0
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!i!i  m  n 
mn

i

mn





i 0



 -3درهمتنیدگی
در این بخش به بررسی برهم نهی حالتهای همدوس
فوتون_افزوده به عنوان حالتهای دو قسمتی به صورت زیر
میپردازیم:
m

n

B

()3
)
m

B

b†  


†m

b

A
A

 AB  N (u a †  
†n



va

n

که در آن †  ) b † ( aمیتواند  )n(mفوتون در مد ̂ aزیر
سیستم  b̂ ( Aدر زیر سیستم (Bتولید کند u .و  vاعداد
مختلطی هستند که معرف برهم نهی حالتها هستند و از
 u 2  v 2  1پیروی میکنند N .ضریب بهنجارش است و
از رابطه زیر بهدست میآید:
()4
2
2
!N u, v   Lm     Ln     m!n
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حالتهای همدوس فوتون_افزوده بهصورت زیر تعریف
میشوند:
1
2  2

n

†i a ma


  n
  a ma†    e


   *i    j
2

 -2حالتهای همدوس فوتون افزوده


a †m  

2

 
2

درهم تنیدگی یکی از مهم ترین ویژگی کوانتومی است و از
آن را به عنوان یک منبع مهم و ارزشمند برای انجام رایانش
و مبادله اطالعات کوانتومی استفاده می کنند [ .]4در این
مقاله درهم تنیدگی برهم نهی حالتهای همدوس
فوتون_افزوده را برای تعداد فوتون های افزوده مختلف و
برهم نهی های مثبت و منفی بررسی خواهیم کرد.

n
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! Reuv      1  m  i 
i  0
!i!i  m  n 
mn mn

i



2

2


 2e

  

میتوان دو کیوبیت به صورت زیر برای هر زیربخش تعریف
کرد [:]3

    eحالت همدوس



است و  Lm  x چند جملهای الگر از مرتبه  mاست.
عملگر خلق است که  mمرتبه مورد استفاده قرار گرفته
است .هم پوشانی بین دو حالت بهنجار نشده همدوس با

a †m

() 5

†m

0  N1a

m
 n

1  N 2  a †    Z N1a †   


n

که در آن  Z  N1 *   a m a†  از هم پوشانی بین
دو حالت غیر متعامد با ضرایب بهنجارش زیر به دست می
آید:



mو  nفوتون افزوده (  a †m  و  ) a †n  به صورت
زیر به دست آید:

()6
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()7



2

2



  
2
m
!

2
e

1 / 2

به سمت صفر میل میکند .بنابراین در این حالت به ازای
برهمنهیهای منفی درهمتنیدگی از حالت بیشینه به سمت
صفر میل میکند و در برهمنهی مثبت نیز درهمتنیدگی رخ
نمیدهد.
نمودار خط-نقطه برای  n  2و  m  12رسم شده است.
در این نمودار نیز حالت بیشینه در هم تنیدگی به ازای
 k  1رخ داده است و با شیب مالیم تری به نسبت
نمودار قبلی به سمت صفر میل میکند .در k  0
درهمتنیدگی به صفر میل می کند ،اما برای برهمنهی
مثبت ،درهمتنیدگی با افزایش  kافزایش مییابد که مقدار
بیشینه آن در  k  1رخ میدهد و مقدار آن C  0.4
است.
نمودار خط توپر برای  n  2و  m  20رسم شده است.
در این نمودار نیز حالت بیشینه درهمتنیدگی در k  1
رخ داده است و همانند دو نمودار قبل در k  0
درهمتنیدگی صفر میشود اما در برهمنهی منفی با شیب
کمتری نسبت به دو نمودار قبل به سمت صفر میل میکند.
برای برهمنهی مثبت هم افزایش درهمتنیدگی داریم و
بیشینه درهمتنیدگی در  k  1رخ میدهد که مقدار آن
 C  0.87است .بنابراین با افزایش تعداد فوتونهای
افزوده شده ،درهمتنیدگی افرایش یافته است.

N 2  L n    n! ZN1 Lm   
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2
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 Re ZN1



حالت ( )3را میتوان بر حسب دو کیوبیت معرفی شده به
صورت زیر نوشت:
N u , v 
 AB 
(u 01  v 10
N1 N 2
()8
)  ZN 2 u  v  00

برای تعیین درجه در هم تنیدگی از معیار توافق یا تالقی
استفاده میکنیم [ .]5این معیار مقادیر بین صفر تا یک به
خود می گیرد به نحوی که صفر نشان دهنده عدم وجود
درهم تنیدگی و یک نشان دهنده درهم تنیدگی کامل است.
این معیار برای حالت ( )8به صورت زیر بیان میشود:
()9

* C   AB  y   y  AB

که در آن   yماتریس  yپائولی است .در نهایت معیار
توافق یا تالقی برای برهم نهی حالتهای همدوس فوتون
افزوده به صورت زیر به دست میآید:
 N u , v  
 uv
C  2
 N1N 2 
2

()10
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 -4نتایج و بحث
در این قسمت به بررسی میزان در هم تنیدگی برهمنهی
حالتهای همدوس فوتون_افزوده برای نسبت های مختلف
برهمنهی به ازای تعداد فوتونهای افزوده مختلف
میپردازیم.
شکل  :1ضریب توافق برحسب تابعی از  ،kبه ازای  n  2و m  3
(منحنی خطچین)( m  12 ،منحنی خط-نقطه) و ( m  20منحنی
توپر).

 vرا برحسب ضریب k

به این منظور نسبت برهم نهی  uو
بیان می کنیم  k = u/vکه  kهای منفی بیانگر برهم نهی
منفی و  kهای مثبت ،برهم نهی مثبت را بیان میکند.

در شکل  2نیز تالقی بر حسب  kبا در نظرگرفتن
     10به ازای تعداد فوتونهای افزوده مختلف رسم
شده است.
در این شکل نمودار خط چین به ازای  n  10و m  3
رسم شده است .همانطور که مشاهده میشود در k  1
ضریب توافق ما  1است که به معنای درهمتنیدگی کامل

در شکل  ،1تالقی بر حسب  kبا در نظر گرفتن
     10به ازای تعداد فوتونهای افزوده مختلف
رسم شده است .در این شکل نمودار خطچین به ازای
 n  2و  m  3رسم شده است .همانطور که مشاهده
میکنیم در  k  1معیار توافق  1است که به معنای
درهمتنیدگی کامل است اما ضریب  Cبه مرور در امتداد k
167
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است اما ضریب  Cبه مرور در امتداد  kبه سمت صفر میل
میکند .بنابراین در این حالت به ازای برهمنهیهای منفی
درهمتنیدگی از حالت بیشینه به سمت صفر میل میکند.
در برهم نهی مثبت ضریب Cاز صفر تا  C  0.2افزایش
مییابد که بیشینه آن در  k  1است.
نمودار نقطه خط-نقطه برای  n  10و  m  12رسم
شده است .در این نمودار نیز حالت بیشینه در هم تنیدگی
به ازای  k  1رخ داده است و با شیب تند تری نسبت
به نمودار قبلی به سمت صفر میل میکند .در برهمنهیهای
مثبت تقریبا درهمتنیدگی صفر است.
نمودار خط توپر برای  n  10و  m  20رسم شده است.
در این نمودار نیز حالت بیشینه درهمتنیدگی در k  1
رخ داده است و همانند دو نمودار قبل در k  0
درهمتنیدگی صفر می شود اما در برهمنهی منفی ضریبC
با شیب کمتری نسبت به دو نمودار قبل به سمت صفر میل
میکند .برای برهمنهی مثبت هم افزایش درهمتنیدگی
داریم و بیشینه ضریب Cدر  k  1رخ میدهد که مقدار
آن  C  0.4است.
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حالتهای همدوس فوتون افزوده برای برهمنهیهای مثبت
و منفی به  m  nبستگی دارد و هر چه این مقدار بزرگتر
باشد میزان درهمتنیدگی حالتها بیشتر است.

مراجع
E. Schrödinger, “Der stetige Übergang von der Mikrozur
Makromechanik”, Naturwissenschaften, Vol. 14, pp.
664-666, 1926 .
G. S. Agarwal, K. Tara, “Nonclassical properties of states
generated by the excitations on a coherent state”, Phys. Rev.
A, Vol. 43, pp. 492-497, 1991.

][1

][2

[3] F. A. Domínguez-Serna, F. J. MendietaJimenez, F. Rojas, “Entangled photon-added
coherent states”, Quant. Inf. Proc., Vol. 15,
pp. 3121-3136, 2016.
R. Jozsa, N. Linden, “On the role of entanglement in
quantum-computational speed-up”, Proc. R. Soc. A Math.
Phys. Eng. Sci., Vol. 459, pp. 2011–2032, 2003.
[5] W. K. Wootters, “Entanglement of formation of an arbitrary
–state of two qubits”, Phys. Rev. Lett., Vol. 80, pp. 2245
2248, 1998.
][4

شکل  :2ضریب توافق برحسب تابعی از  ،kبه ازای  n  10و و m  3
(منحنی خطچین)( m  12 ،منحنی خط-نقطه) و ( m  20منحنی
توپر).

 -5نتیجهگیری
ضریب توافق یا تالقی به ازای  k  1بیشینه است.
بنابراین بیشترین درهمتنیدگی هنگامی رخ میدهد که
برهمنهی منفی )  ( u  vباشد .در حالت کلی همانطور
که از شکلها مشخص است به ازای  kیکسان ،همواره
میزان درهمتنیدگی در برهمنهی منفی ،بیشتر از میزان
درهمتنیدگی در برهمنهی مثبت است.
برای سایر حالتها نیز درهمتنیدگی به تعداد فوتونهای
افزوده شده بستگی دارد و میزان درهم تنیدگی برهمنهی
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:چالندگی کوادراتورهای میدان در یک نوسانگر اپتومکانیکی غیرخطی میرا
النژوین-رهیافت هایزنبرگ
 حمیدرضا باغشاهی و علی اصغری نژاد،محمد جواد صالحی
 رفسنجان، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، دانشکده علوم،گروه فیزیک
چکیده – در این مقاله به مطالعه چالندگی کوادراتورهای میدان در یک سامانه اپتومکانیکی با بازتابندههای براگ متحرک و یک تیغه
 همچنین فرض بر این است که برهمکنش.دیالکتریک در داخل آن که به صورت مرتبه دوم با میدان کاواک جفت شده است میپردازیم
 جفتشدگی، تأثیر محیط کر،النژوین- با استفاده از رهیافت هایزنبرگ. میدان لیزر و اثرات اتالفی اتفاق بیافتد،در حضور محیط کر
. پارامتر وادنیدگی و اثرات اتالفی بر روی چالندگی مورد ارزیابی قرار میگیرد،اپتومکانیکی
 النژوین- رهیافت هایزنبرگ، میرایی، نوسانگر اپتومکانیکی، 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 HeisenbergLangevin 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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همدوس کاهش و کوادراتور دیگری افزایش پیدا کند ،با این
شرط که تغییرات آنها در اصل عدم قطعیت صدق کند ].[3
از کاربردهای مهم حالتهای چالنده میتوان به آشکارسازی
امواج گرانشی ] [6و  ...اشاره نمود.

 -1مقدمه
سامانههای اپتومکانیکی از ساختارهای مهم در اپتیک
کوانتومی به شمار میآیند که در نوع استاندارد آن مد
کاواک میتواند با نوسانگر مکانیکی از طریق فشار تابشی
جفت شود .از جمله کاربردهای سامانههای اپتومکانیک
میتوان به پردازش اطالعات کوانتومی ،سردسازی کوانتومی
جسم ماکروسکوپیک ،اندازهگیری دقیق جرم و نیرو و ...
اشاره کرد ] .[1در سامانههای اپتومکانیکی برهمکنش آینه
متحرک با میدان تابشی میتواند منجر به رفتار غیرخطی
شود که با بروز این رفتار غیرخطی میتوان به مهندسی
حالتهای غیرکالسیکی در یک سامانه پرداخت ،در ] [2یک
سامانه اپتومکانیکی متشکل از دو بازتابنده براگ در دو
انتهای کاواک که یکی از آنها متحرک است در نظر گرفته
شده و یک چاه کوانتومی در داخل کاواک قرار دارد ،که در
این سامانه نشان داده شده برهمکنش مد کاواک و بازتابنده
از مرتبه دوم است .از منظر دیگر و در ارتباط مستقیم با این
مقاله تمام سامانههای مورد بررسی در اپتیک کوانتومی به
طور اجتناب ناپذیری با محیط اطرافشان در تماس هستند
و بنابراین در نظر گرفتن اتالف در این سامانهها مهم
میباشد .یکی از رهیافتهای مهم برای بررسی اثرات اتالفی
در این سامانهها رهیافت هایزنبرگ-النژوین است ،که در
آن محیط اتالفی را به صورت یک ذخیرهساز (حمام) با
تعداد درجات آزادی زیاد (مجموعهای از نوسانگرهای
هماهنگ) در نظر میگیرند ] .[3در این مقاله یک سامانه
اپتومکانیکی که در دو انتهای کاواک آن بازتابندههای براگ
قرار دارد و یکی از آنها متحرک است را در نظر میگیریم.
همچنین فرض میکنیم در داخل این کاواک یک محیط
غیرخطی قرار داده شده است که اثر غیرخطی کر در آن
وجود دارد ] .[4در وسط کاواک و بر روی یکی از گرهها یا
شکمهای موج ایستادهی تشکیل شده در داخل کاواک ،یک
تیغه دیالکتریک از جنس  SiNبا ضخامت  50nmدر نظر
میگیریم ] .[5همچنین برای بازتابنده متحرک و خود
کاواک میرایی در نظر میگیریم .با استفاده از رهیافت
هایزنبرگ-النژوین و استفاده از تقریب نویز سفید مارکوفی،
چالندگی مدهای میدان را مورد مطالعه قرار داده و تأثیر
میرایی بر روی آن را مورد بررسی قرار میدهیم .الزم به
ذکر است که حالت یک میدان را چالنده میگوییم اگر
تغییرات یکی از کوادراتورهای میدان نسبت به حالت

شکل  :1طرحواره سامانه اپتومکانیکی که در آن بازتابندههای براگ در
دو انتهای کاواک و تیغه دیالکتریک مشخص شدهاند a .ثابت میرایی
کاواک و  bثابت میرایی بازتابنده براگ متحرک هستند.

 -2رهیافت هایزنبرگ-النژوین برای
سامانههای اپتومکانیکی
در اینجا یک نوسانگر اپتومکانیکی که زیر سامانههای آن به
صورت مرتبه دو و غیرخطی ]2و [4با هم جفت شدهاند را
در نظر میگیریم .همچنین یک میدان تکرنگ لیزر با
فرکانس   Lبه داخل کاواک تابیده میشود .هامیلتونی این
سامانه ما به صورت زیر است:
Hˆ  Hˆ R  Hˆ 0

()1

به طوری که  Ĥ 0و  Ĥ Rبه وسیله معادالت ( )2و ( )3داده
شده اند Ĥ R .قسمتی است که هر دو زیرسامانه با حمام
گرمایی خودشان درهمکنش میکنند که میتوانیم آنها را
به صورت مجموعهای از نوسانگرهای هماهنگ در نظر
بگیریم .در چارچوب چرخان با فرکانس  Lهامیلتونی
 Ĥ 0به صورت زیر تبدیل میشود :  c  c  L 

()2

] Hˆ 0  c aˆ†aˆ  M bˆ†bˆ  g opt [aˆ†aˆ(bˆ†  bˆ)2
2

(aˆ†  aˆ)   aˆ† aˆ 2

به طوری که † ̂ aو †ˆ bبه ترتیب عملگرهای خلق فوتونهای
کاواک و فونونها با فرکانسهای   cو   Mهستند .جمله
سوم معادله ( )2جفت شدگی مرتبه دو بازتابنده متحرک با
مد میدان ،جمله چهارم تابش میدان لیزر و جمله آخر این
معادله اثر غیرخطی کر را نشان میدهند Ĥ R .به صورت
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زیر است:

)  k mˆ k† mˆ k   g k (mˆ k† aˆ  aˆ†mˆ k
k

()3

 

t
ˆ 1

b b(t ) 
) g k2 dt bˆ(t )e  i k  (t  t
0
2
k

()13

) g k  (nˆk† bˆ  bˆ† nˆk 



Hˆ R 

k



k

k  nˆk†  nˆk 





 -1 -2معادالت کوانتومی

به

از طریق معادالت ( )8و ( )9و الحاقی آنها یک سری
معادالت جفت شده به دست میآید و با توجه به اینکه هر
دو منبع را حمام گرمایی در نظر گرفتیم خواهیم داشت:

k

طوری که دو جمله اول سمت راست آن میرایی کاواک از
طریق حمام گرمایی خودش با عملگرهای نوسانگر هماهنگ

Faˆ (t )  Fbˆ (t )  Faˆ (t )bˆ(t )  Fbˆ (t )aˆ(t )  0

ساده † mˆ kو  m̂kو جمله سوم و چهارم میرایی بازتابنده
متحرک به وسیله عملگرهای  nˆ k و  nˆ k†هست.

a a
nth
2
†

F ˆ† (t )bˆ(t )  bˆ (t )Fbˆ (t )  b nthb
b
2
†

و معادالت جفت شده بدست آمده به شکل زیر هستند:

d
] aˆ  i c aˆ  ig opt [aˆ(bˆ†  bˆ) 2
dt
i   i
) g k mˆ k  2i  (aˆ†aˆ 2



d
aˆ  i c aˆ  i 
dt
 ˆ ˆ†2
ˆ ˆ 2  2 ab
ˆ ˆ†bˆ  aˆ 
ig opt  ab
 ab


1
ˆ2i  aˆ†aˆ 2  a a
2

()14

k

()5
d
ˆmˆ k  ik mˆ k  ig k a
dt

()6
ˆ d
]) †ˆb  i M bˆ  2ig opt [aˆ†aˆ(bˆ  b
dt
i
g k  nˆk 
d
ˆnkˆk   i k  nˆk   ig k b
)dt
(7

a
th

()17

d
aˆ  i c aˆ  ig opt [aˆ(bˆ†  bˆ)2 ]  i 
()8
dt
1
) 2i  (aˆ†aˆ 2 )  a aˆ(t )  Fa (t
2
ˆ d
]) †ˆb  i M bˆ  2ig opt [aˆ†aˆ(bˆ  b
()9
dt
1
)  b bˆ(t )  Fb (t
2
به طوری که )  Fb (t ) ، a ، Fa (tو  bعملگر اختالل و

معادالت به دست آمده در باال بسته نیستند ،با استفاده از
رهیافت کاهندگی ،مرتبه عملگرهای ذکر شده را کاهش
میدهیم (نهایتاً تا مرتبه دو) ] .[7با حل عددی معادالت
بدست آمده به بررسی چالندگی کوادراتورهای میدان
میپردازیم.

k

()12

i k t t  

 g  dt aˆ t e
0

2
k

k

b

2

ˆ ˆ† bˆ 
2ig opt  aˆ†aˆ 2bˆ  aˆ†aˆ 2bˆ†  ab


†
2
†
ˆ
2i  aˆ aˆ b

Fb (t )  i
t

ˆ †ˆ d

†ˆ ˆ
b b  2ig opt  aˆ†ab
dt

ˆ†
b
ˆ
 b b   n

3
()18
 ˆ ˆ† ˆ 2
ˆ ˆ†  ab
ˆ ˆ† 
i  bˆ†  ig opt   ab
b  ab



Fa (t )  i

 g k nˆk  (0)e

ˆ ˆ2 
 aˆ†ab


2

d
1
ˆ ˆ†    (a  b )  i (M  c )  ab
†ˆ ˆ
ab
dt
 2


k

()11

†



† d
aˆ aˆ  i  aˆ†  aˆ  a
dt

b th

ثابت میرایی برای کاواک و بازتابنده متحرک هستند.

i k  t

1
ˆ ˆ  aˆ†ab
ˆˆ ˆ†   b b
2ig opt  aˆ†ab

 2

(  aˆ aˆ  n  )16

با حل معادلههای ( )5و ( )7و جایگذاری در ( )4و ()6
رابطههای ( )8و ( )9به وجود خواهند آمد:

 g k mˆ k (0)e

ˆ d
ˆb  i M b
dt

()15



()10

†

Faˆ (t )aˆ(t )  aˆ (t )Faˆ (t ) 

معادالت حرکت هایزنبرگ برای عملگرهای دو زیر
سامانه کاواک و بازتابنده متحرک با معادالت ( )4و ( )6و
معادالت مربوط به عملگرهای منابع میرایی به وسیله
معادالت ( )5و ( )7به صورت زیر مشخص میشوند:
()4

i k t
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1
aaˆ t  
2
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شکل  2برای بررسی تأثیر جفتشدگی اپتومکانیکی بر روی
تغییرات زمانی مولفه  S xچالندگی رسم شده است.
همانطور که از این شکل مشخص است با افزایش این پارامتر
عمق چالندگی کم میشود .در شکل  3تأثیر محیط
غیرخطی کر بر روی مولفه  S xچالندگی مورد بررسی قرار
گرفته است .همانطور که مشخص است چالندگی در این
مولفه فقط در حضور محیط کر اتفاق میافتد.

تغییرات زمانی پارامترهای چالندگی

 -2نتیجهگیری

شکل  :2پارامتر  Sxچالندگی با انتخاب

 1.1

خطچین)

و

 .1

0

c

g opt

 1.6

(نمودار

M

 .001

b

M

،

 nthb  0

، ntha

M

،

 .6

g opt

(نمودار توپر)،

M

، 

M


M

در این مقاله به بررسی چالندگی کوادراتورهای میدان درون
یک سامانه اپتومکانیکی با ویژگیهای گفته شده پرداخته
شده است .بر اساس نتایج بدست آمده که در اینجا نیامده
است چالندگی در مولفه  yمیدان با در نظر گرفتن
وادنیدگی صفر وجود ندارد .ولی با انتخاب وادنیدگی صفر
همانطور که در شکلهای  2و  3آمده است در برخی از
بازههای زمانی در مولفه  xچالندگی وجود دارد که مدت
زمان رخ دادن آن و همچنین عمق آن به جفتشدگی
اپتومکانیکی و پارامتر کر وابسته است .در مورد تأثیر پارامتر
وادنیدگی (  )  cبر روی رفتار زمانی مولفههای چالندگی
ذکر این نکته الزم است که با در نظرگرفتن وادنیدگی
مخالف صفر چالندگی در هر دو مولفه ،ولی با عمق بسیار
ناچیز رخ میدهد.

 .1

a

M

،

][7
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شکل  :3پارامتر  Sxچالندگی بدون در نظر گرفتن اثر کر  0
M

(نمودار توپر) ،در نظر گرفتن اثر کر  .1
M
 1.1

با

g opt

M

(نمودار خطچین)،

و پارامترهای مشابه با شکل 2

تعریف

چالندگی

پارامترهای

به

صورت

S. K. Singh, C. H. Raymond Ooi, J. Opt. Soc. Am. B, 31,
2390, 2014.

 S x  4(xˆ ) 2  1و  S y  4(yˆ ) 2  1در مؤلفههای ̂x

و ̂ yاگر  1 S x 0و  1 S y 0باشد چالندگی رخ
میدهد .این پارامترها با در نظرگرفتن تعریف ̂ xو
بصورت زیر هستند:
2

()19

2
S x  2 aˆ † aˆ  aˆ 2  aˆ †   aˆ  aˆ † 



2

()20

̂y

  aˆ  aˆ † 



2

† ˆS y  2 aˆ † aˆ  aˆ 2  a
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بهبود توان تفکیک میکروسکوپی جاروب لیزری همکانون با روش مدوالسیون محوری
روزنهی آشکارسازی
 رضا مسعودی، مهدی مزدور دشتابی،محمد دلجور
 تهران، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما
 تصویربرداری سه بعدی از نمونههای ضخیم با، عالوه بر اینکه توان تفکیک افزایش یافت،چکیده – با ابداع میکروسکوپی همکانون
 با استفاده از مدوالسیون محوری روزنهی آشکارساز، یک روش پردازش آنی دادهبرداری، در این مقاله.پراکندگی باال نیز ممکن گردید
 معرفی،  به منظور افزایش توان تفکیک محوری در یک میکروسکوپ جاروب لیزری همکانون،متصل به یک تقویت کنندهی قفلشونده
،) این روش برشنگاری نوری را بهبود بخشیده و همچنین ابهام در مکانیابی نمونه (در باال یا پایین صفحهی جاروب، به عالوه.شده است
.موجود در میکروسکوپی همکانون مرسوم را برطرف میکند
 مدوالسیون محوری روزنهی آشکارسازی، میکروسکوپی جاروب لیزری، میکروسکوپی همکانون-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 highlyscattering 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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نمونههای با پراکندگی زیاد ،افزایش توان تفکیک محوری و
جایگزیدگی و رفع ابهام در مکان نمونه است ].[3
در این مقاله ،روش مدوالسیون محوری روزنهی همکانون
آشکارسازی را معرفی میکنیم ،و از آن به منظور بهبود
میکروسکوپی همکانون بهره خواهیم برد.

 -1مقدمه
میکروسکوپی نوری از  350سال پیش تاکنون ابزار مهمی
در تحقیقات به شمار میرود .میکروسکوپهای نوری میدان
گسترده ،تنها قادر به تصویربرداری از نمونههای بسیار نازک
هستند ،چرا که در نمونههای ضخیم ،مجموع اطالعات
نوری صفحات باالیی و پایینی نیز در تصویر صفحهی مورد
نظر دیده میشود .در این حالت کنتراست تصویر به شدت
پایین میآید و در نتیجه از کیفیت تصویر و وضوح آن
کاسته میشود.
با اختراع میکروسکوپ همکانون توسط مینسکی در سال
 1957و با ترکیب این نوع میکروسکوپی با میکروسکوپی
جاروب لیزری و گذاشتن یک روزنه در صفحهی تصویر،
جلوی آشکارساز ،این مشکل تا حدودی حل و این گونه
میکروسکوپ ،به عنوان ابزاری بینظیر در تحقیقات زیستی
به کار گرفته شد .روزنه ،با حذف نورهای خارج از کانون که
از صفحات باالیی و پایینی به آشکارساز میرسد ،باعث
حذف پسزمینه و باال رفتن وضوح تصویر میشود .توان
تفکیک این میکروسکوپ حدود  1.4برابر بیشتر از
میکروسکوپ معمولی میدان گسترده است ] [1و به
واسطهی این میکروسکوپ میتوان اطالعات مربوط به
صفحات مختلف را به طور جداگانه دریافت کرد و به یک
سیستم برشنگاری نوری دست یافت که در تصویربرداری
سه بعدی از نمونههای زیستی کاربرد دارد.
با وجود توانایی میکروسکوپ همکانون در افزایش توان
تفکیک و توانایی تصویربرداری از نمونههای ضخیم ،این
ویژگیها برای بسیاری از کاربردها کافی نیست .به همین
دلیل روشهای جدیدی از جمله ،میکروسکوپی صفحهی
نور [ ،]4میکروسکوپی غیرخطی [ ]5و میکروسکوپی
نوررسانی ساختارمند [ ،]6ابداع و به خدمت گرفته شد .این
روشها دارای معایب متعددی از جمله پیچیدگی و گران
بودن تجهیزات تصویربرداری هستند.
برای جبران این مشکالت ،روش آشکارسازی مدوالسیون
پیشنهاد میشود .مزیت اصلی این روش ،توانایی
آشکارسازی حساس به فاز است ،که منجر به محدود شدن
پاسخ سیستم آشکارسازی به یک بازهی باریک در اطراف
فرکانس مدوالسیون میشود .این روش ،نخست در
میکروسکوپی تولید هماهنگ سوم به کار گرفته شده است
] [2و دارای ویژگیهایی مانند حذف پسزمینه در

 -2اصول و تئوری
در میکروسکوپی همکانون ،به منظور حذف نورهای خارج
از کانون ،یک روزنه جلوی آشکارساز قرار میگیرد.
تصویربرداری در این مورد از دو بخش تشکیل میشود )1
باریکهی لیزر توسط عدسی شیئی روی نمونه کانونی
میشود و  )2سیگنال بازتابی از نمونه توسط عدسی شیئی
روی روزنهی جلوی آشکارساز تصویر میشود.
به دلیل اثرات پراش ،باریکهی لیزری که روی نمونه کانونی
میشود ،بصورت تک نقطه نخواهد بود و یک توزیع شدت
سه بعدی خواهد داشت که به آن تابع توزیع نقطهای نور-
رسانی (  ) PSFexcگفته میشود .به طور مشابه ،سیگنال
بازتابی از هر نقطهی نمونه که به صفحهی آشکارساز
میرسد نیز یک توزیع شدت سه بعدی خواهد داشت که به
آن تابع توزیع نقطهای آشکارسازی (  ) PSFdetگفته
میشود .بنابراین کل فرایند نور-رسانی و آشکارسازی را
میتوان با یک تابع توزیع نقطهای همکانون ( ) PSFconf
بصورت زیر تعریف کرد.
PSFconf ( x, y , z ) 

()1

) PSFexc ( x, y , z ).PSFdet ( x, y , z

در میکروسکوپ جاروب لیزری همکانون ،باریکهی کانونی
شده ،روی نمونه جاروب میشود و سپس سیگنال بازتابی
از هر نقطه توسط آشکارساز ثبت میگردد .تصویر ،از پیچش
بین تابع توزیع نقطهای همکانون با دامنهی مختلط بازتابی
از نمونه بدست میآید .بنابراین خواهیم داشت:
2
(2
| ) I ( X , Y , Z ) | O ( x, y , z )  PSFconf ( x, y , z
)
که )  ( X , Y , Zو )  ( x, y , zمختصات فضا به ترتیب در
صفحهی تصویر و جسم هستند و ) O ( x , y , z
نشاندهندهی دامنهی مختلط بازتابی از نمونه است.
در میکروسکوپی همکانون مدوالسیون محوری روزنهی
همکانون آشکارسازی ،مکان روزنهی همکانون با دامنهی
 2 0در طول محور  zبا فرکانس  fمدوله میشود .در
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نتیجه ،سیگنال ثبت شده توسط آشکارساز به صورت
رابطهی زیر خواهد بود:

به صفحهی جاروب در راستای  zقابل تشخیص است.
بنابراین میتوان از این ویژگی برای بهبود برشنگاری و
جایگزیدگی استفاده کرد .همچنین از آنجا که پهنای هر
یک از نواحی (مثبت و منفی) سیگنال مربوط به حالت
مدوالسیون محوری روزنهی همکانون آشکارسازی ،نسبت
به حالت میکروسکوپی همکانون معمولی کمتر است ،توان
تفکیک محوری افزایش خواهد یافت .با انجام محاسبات،
این افزایش توان تفکیک محوری به اندازهی  1.6برابر
بدست میآید.

Is ( X ,Y , Z ) 
) | O ( x, y , z )  ( PSFexc ( x, y , z

()3
2
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| )))  PSFdet ( x, y , z   0 sin(2 ft

معادلهی  3نشان میدهد که سیگنال ثبت شده توسط
آشکارساز به ازای یک مکان  zمشخص ،در زمان مدوله شده
است .مولفهی فرکانسی  fمربوط به  ، S f ( z ) ، I sبا عبور
سیگنال الکتریکی خروجی آشکارساز از درون یک
تقویتکنندهی قفل شونده که روی فرکانس  fقفل شده
است ،به دست میآید ،که متناسب با مشتق مرتبهی اول

 -3نتایج تجربی
شماتیک چیدمان تجربی برای میکروسکوپی همکانون
معمولی و مدوالسیون محوری روزنهی همکانون
آشکارسازی در شکل  2نشان داده شده است.

)  I s ( zنسبت به  zاست ].[2,7
به دلیل استفاده از باریکهی گوسین به منظور نور-رسانی
روی نمونه ،با تقریب خوبی میتوان فرض کرد که تابع توزیع
نقطهای نور-رسانی نیز بعد از عدسی شیئی و کانونی شدن،
به صورت گوسین باقی خواهد ماند ] .[1ضمن در نظر
گرفتن این فرض ،سیگنالهای تئوری متناظر با یک فصل
مشترک ،برای دو حالت همکانون معمولی (خط توپر) و
آشکارسازی
حالت مدوالسیون روزنهی همکانون
(نقطهچین) در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :2شماتیک چیدمان تجربی

برای حالت معمولی ،از یک تقویت کنندهی قفلشونده که
سینگال مرجع آن توسط یک چاپر نوری تامین میشود،
جهت رفع نویز و دادهبرداری استفاده شده است ،اما برای
تبدیل چیدمان معمولی به یک چیدمان مدوالسیون
روزنهی همکانون آشکارسازی ،چاپر حذف شده و روزنه با
یک بلندگو که توسط یک مولد سیگنال راهاندازی میشود،
حول محور  zنوسان داده می شود.
شکل  ،3سیگنال ثبت شده از یک الم شیشهای که در طول
محور  zاز باالی نقطهی کانونی عدسی شیئی به سمت
پایین (به سمت آشکارساز) حرکت میکند ،با روش معمولی
(الف) و مدوالسیون محوری روزنهی همکانون آشکارسازی
(ب) ،را نشان می دهد.
مقایسهی شکلهای 1و 3نشان میدهد که دادههای تئوری
و تجربی در تطابق خوبی با یکدیگر هستند .همچنین از
شکل  ،3میتوان دید که سیگنال مدوالسیون محوری
روزنهی همکانون آشکارسازی ،بصورت متناسب با مشتق

شکل  :1سیگنال تئوری میکروسکوپی همکانون معمولی (خط ممتد) و
مدوالسیون روزنهی همکانون آشکارسازی (نقطه چین)

در میکروسکوپی همکانون ،بیشترین مقدار سیگنال به ازای
آن سطحی از نمونهی مورد مطالعه که در صفحهی کانون
عدسی شیئی قرار دارد (صفحهی همیوغ مختلط با روزنه)
به دست میآید .به دلیل تقارن تابع پراکنش نقطهای در
راستای  ،zتشخیص مکان نمونه در میکروسکوپی همکانون
معمولی دارای ابهام است و واضح نیست که نمونه در باالی
صفحهی جاروب قرار دارد و یا در زیر آن .اما در روش
مدوالسیون محوری روزنهی همکانون آشکارسازی ،به
هنگام گذر از صفحهی جاروب (صفحهی همیوغ با روزنه)،
عالمت )  S f ( zتغییر میکند .در نتیجه ،مکان نمونه نسبت
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مرتبهی اول سیگنال ثبت شده به روش معمولی است .در
شکل  ،3ناحیهی مثبت به ازای حالتی است که الم باالی
صفحهی جاروب قرار دارد و هر چه به سمت عدسی شیئی
حرکت میکنیم ابتدا سطح سیگنال صفر شده (قرار گرفتن
الم روی سطح کانون عدسی شیئی) و سپس منفی میشود.

شکل  :4تصاویر برش نگاری ثبت شده از گلبول قرمز با گام یک
میکرومتر در طول محور  zبا میکروسکوپی همکانون معمولی.
شکل  :3شکل سیگنال تجربی بدست آمده برای میکروسکوپی همکانون
معمولی (الف) و مدوالسیون محوری روزنهی همکانون آشکارسازی
(ب).

برای نشان دادن بهبود جایگزیدگی و بهبود تفسیر سیگنال
در یک نمونهی زیستی ،از یک گلبول قرمز با هر دو روش
معمولی (شکل  )4و مدوالسیون محوری روزنهی همکانون
آشکارسازی (شکل  ،)5تصویربرداری کردهایم.
همانطور که در شکل  4دیده میشود ،میکروسکوپی
همکانون معمولی ،قادر به تمایز بین  5میکرومتر جابجایی
محوری موجود در  5تصویر نیست .اما تکنیک مدوالسیون
محوری روزنهی همکانون آشکارسازی( ،شکل  ،)5میتواند
بین نقاط نمونه که در باال (قرمز) و زیر (آبی) سطح جاروب
قرار دارد ،تمایز قائل شود .همانطور که سطح جاروب از
پایین سلول(شکل  5الف) به سمت باالی آن حرکت
میکند ،از نواحی قرمز کاسته شده و نواحی آبی رنگ
افزایش مییابند .نواحی سفید رنگ نشاندهندهی
بخشهایی از نمونه است که بر روی صفحهی جاروب قرار
دارند.

شکل  : 5تصاویر برش نگاری ثبت شده از گلبول قرمز با گام یک
میکرومتر در طول محور  zبا روش مدوالسیون محوری روزنهی
همکانون آشکارسازی.
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CO2  در برهمکنش با لیزر پالسیPMMA بررسی تغییرات خواص اپتیکی فیلم نازک
2منتظرالقائم

 محسن،2 هدیه پازکیان، 1 محمود مالباشی،1 میترا وصال،1سحر سهرابی
 دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده فیزیک1

 پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای2
 پلیمر. ) بررسی شده استPMMA ( روی خواص اپتیکی پلیمر پلی متیل متاآکریالتCO2 چکیده – در این مقاله اثر تابش لیزر پالسی
 میکرون100  نمونه های فیلم نازک با ضخامت. به صورت فیلم نازک الیه نشانی شده روی شیشه مورد آزمایش قرار گرفته استPMMA
100  با پهنای پالسCO2  نمونه ها با لیزر پالسی. تولوئن)روی شیشه تهیه شده است1 cc درPMMA  گرم50( PMMA باریختن محلول
 برای به دست آوردن.نانوثانیه در شاریدگی ها و تعداد پالس های مختلف تابش دهی شده و خواص اپتیکی آن مورد بررسی قرار گرفت
 و برای بررسی مورفولوژی سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشیUV-Visible ضریب شکست و سایر خصوصیات اپتیکی از طیف سنجی
.استفاده شده است
CO2 پالسی

 لیزر، UV-Visible  طیف سنجی، خواص اپتیکی، PMMA  پلیمر-کلید واژه

Investigation of the pulsed CO2 laser irradiation on optical properties of
PMMA
Sahar Sohrabi1, Mitra Vesal1, Mahmoud Mollabashi1, Hedieh Pazokian2, Mohsen Montazeralghaem2
1

2

Physics Department, Iran university of science and technology, Tehran, Iran

Photonics and Quantum technologies research school, Nuclear science and technology research Institue, Tehran,
Iran

Abstract- In this paper effect of the pulsed CO 2 laser irradiation on the optical properties of PMMA films was
investigated. PMMA thin films with thickness of about 100 micron was prepared by casting PMMA solution (50 gr
PMMM in 1cc toluene) on microscope glass. The samples were irradiated by a pulsed CO2 laser with 100 ns pulse duration.
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.
Keywords: Refractive index, PMMA, optical properties, UV -Visible spectroscopy, pulsed CO2 laser
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 -1-2روش محاسبهی خصوصیات اپتیکی

 -1مقدمه

نمونههای تابشدیده

امروزه علم به سمت کوچکتر کردن ابزارهای اندازه گیری
و آزمایش پیش میرود .استفاده از تراشههای میکروشاره
جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی آزمایش است و در
آن سرعت ،دقت و بازده آزمایش باال میرود .تراشههای
میکروشاره ،شامل میکروکانال هایی هستند که به هم
متصل شدهاند .میکروکانال ها ،کانال هایی در ابعاد میکرونی
هستند که با روش های مختلف مانند میکروماشینکاری
لیزری در ماده ایجاد میشوند .از طرفی ویژگی های اپتیکی
ماده مورد پردازش برای ساخت تراشه میکروشاره اهمیت
زیادی در تعیین روش مورد استفاده برای ساخت و کیفیت
کانال های ایجاد شده دارد.

برای محاسبهی خواص اپتیکی پلیمر  PMMAابتدا طیف
عبوری( )Tنمونه ی تابش دیده گرفته میشود .سپس میزان
انعکاس( )Rو جذب( )Aبا استفاده از معادالت ( )1و ( )2به
دست می آید.
()1

A   log T

()2

R 1  T  A

با داشتن  Rو ضخامت نمونه( ،)tضریب جذب(  ،) ضریب
خاموشی( ) kو ضریب شکست( )nمحاسبه خواهند شد.
برای محاسبه ی ضریب جذب از قانون بیر-المبرت (رابطهی
 )3و برای محاسبه ی ضریب خاموشی از رابطهی ()4
استفاده میشود].[1

پلیمرها از جمله موادی هستند که به دلیل ارزان بودن و
ویژگی های خوب و مناسب اپتیکی و شیمیایی امروزه برای
ساخت تراشههای میکروشاره بسیار مورد توجه هستند.

A
t

()3

در این مقاله به بررسی تغییرات اپتیکی پلیمر  PMMAدر
برهمکنش با لیزر پالسی  CO2پرداخته شده است .برای این
کار از طیفسنجی  UV-Visibleبرای بررسی و محاسبه
تغییرات اپتیکی بعد از تابش استفاده شده است.

  2.303


k
4

()4

و در نهایت با استفاده از نتایج فوق ضریب شکست از
رابطهی زیر قابل محاسبه است]. [2
()5

 -2روش انجام آزمایش
فیلم نازک  PMMAبا ضخامت حدود  100میکرون تهیه
شد .برای تهیه ی فیلم  500گرم پودر  PMMAدر 1cc
تولوئن حل شده و محلول حاصل در دمای  150درجه
سلسیوس به مدت چهار ساعت تکان داده شد .سپس
محلول ژله ای ایجاد شده روی شیشه ای که از قبل با HF
اسیدی شده است ،ریخته شده و در دمای اتاق به مدت یک
ساعت قرار گرفت.

2

k

4R
2

1  R 

1 R

1 R

n

با داشتن ضریب شکست و ضریب خاموشی نمونه ها،
محاسبه ی ضرایب دی الکتریک با استفاده از روابط ( )6و
( )7ممکن خواهد بود]:[3
()6
() 7

فیلم های به دست آمده در شاریدگی ها و تعداد پالس های
مختلف با لیزر پالسی  CO2با پهنای پالس  100نانوثانیه و
طول موج 9/55میکرون ،خط  ، 9(P)20تابشدهی شدند.
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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
عبور با افزایش تعداد پالس کاهش می یابد در حالیکه میزان
انعکاس با افزایش تعداد پالسهای تابشی افزایش مییابد.
به دلیل بلند بودن طول موج لیزر  CO2فوتون های این
لیزر قادر به شکستن مستقیم پیوندهای پلیمری نبوده و
بنابراین تابش در این طول موج باعث گرم شدن و ذوب
شدگی روی سطح میشود .از طرف دیگر شاریدگی آستانه
کندگی پلیمر در این طول موج  1/5 J/cm2است .و در
نتیجه شاریدگی مورد استفاده برای تابش قادر به ایجاد
کندگی نبوده و در تعداد پالس های باال منجر به ایجاد
تغییرات مورفولوژی بدون کندگی روی سطح می شود .این
ساختارها و همچنین تغییرات احتمالی چگالی روی سطح
باعث ایجاد تغییراتی در خواص اپتیکی مثل درصد عبور و
(
انعکاس میشوند .تغییر شکل فیلم پلیمری
کشیدگی و جمع شدن آن تحت گرما) نیز روی طیف های
حاصل تاثیرگذار است.

 -2-2بررسی تغییرات اپتیکی حاصل شده از
نمونههای تابشداده شده
نمونه های  PMMAالیه نشانی شده روی شیشه در
شاریدگی  0/5 J/cm2که زیر آستانهی کندگی پلیمر است،
در تعداد پالس های مختلف تابشدهی شدند .شکلهای
( )1و ( )2به ترتیب طیفهای عبوری و انعکاسی به دست
آمده از نمونه قبل و بعد از تابش و شکل ( )3تصاویر
میکروسکوپ الکترونی از نمونه های تابش دیده در تعداد
 500و  1000پالس را نشان میدهند.
شکل  :1طیف های عبوری الیه نازک  PMMAالیه نشانی شده روی

الف
شیشه قبل از تابش و بعد از تابش با شاریدگی  0/5 J/cm2و تعداد پالس

ب

شکل :3تصویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه های تابش دیده در تعداد
 500پالس الف) و ب)  1000پالس (مقیاس مشخص شده روی شکل
 200میکرون است)

های مختلف

نمودار طیف ضریب جذب نمونه قبل و بعد از تابش در شکل
( )4نشان داده شده است .همان طور که در شکل مشخص
است ،ضریب جذب با افزایش تعداد پالسهای تابشی
افزایش و با افزایش طولموج کاهش مییابد .شیب کاهش

شکل  :2طیف های انعکاسی الیه نازک  PMMAالیه نشانی شده روی
شیشه قبل از تابش و بعد از تابش با شاریدگی  0/5 J/cm2و تعداد پالس
های مختلف
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ضریب جذب با طولموج در مورد نمونه تابشدیده با تعداد
 1500پالس نسبت به نمونههای دیگر بیشتر است.

شکل  :5نمودارهای ضریب شکست الیه نازک  PMMAالیه نشانی شده
روی شیشه قبل از تابش و بعد از تابش با شاریدگی  0/5 J/cm2و تعداد
پالس های مختلف

شکل  :4نمودارهای ضریب جذب الیه نازک  PMMAالیه نشانی شده
روی شیشه قبل از تابش و بعد از تابش با شاریدگی  0/5 J/cm2و تعداد
پالس های مختلف

 -3نتیجهگیری
در این مقاله اثر تابش لیزر پالسی  CO2روی  PMMAدر
شاریدگی  0/5 J/cm2که زیر آستانهی کندگی است ،مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج با افزایش تعداد پالس ،حاکی از
افزایش ضرایب انعکاس ،شکست ،جذب و کاهش میزان
عبور است.

فرآیند جذب بدین معناست که فوتون ورودی با انرژی
معین ،در برخورد به سطح ،باعث برانگیختهشدن الکترون از
تراز پایینتر به تراز برانگیخته شود] .[3به این دلیل که در
انرژیهای پایین فوتون ،انرژی الزم برای برانگیخته کردن
الکترون وجود ندارد ،در انرژیهای پایین تر جذب کمتر
است .در مناطقی که انرژی فوتون باالتر باشد ،می تواند
انرژی الزم برای انتقال الکترون از باند ظرفیت به رسانش را
تامین کند و باعث انتقال الکترونی شود .یعنی در این
مناطق ،انرژی فوتون ورودی از گاف انرژی ممنوعه ،بیشتر
است].[4
شکل ( )5تغییرات ضریب شکست را نشان می دهد .ضریب
شکست نمونههای تابش دیده نسبت به نمونه ی تابش
ندیده ،بیشتر است .زیرا برهمکنش لیزر با سطح پلیمر،
باعث گرم شدن ناگهانی سطح و گاهی ذوب میشود .سرد
شدن دوبارهی پلیمر بعد از این گرم شدن ناگهانی ،سبب
تغییر چگالی پلیمر و نهایتا سبب تغییر ضریب شکست آن
میشود].[5

سپاسگزاری
بر خود الزم میدانیم از آقایان کاوه سیالخوری ،داوود
اسماعیل پور ،حمید احمدی و داوود احدپور که در به ثمر
رسیدن این تحقیق زحمات زیادی متحمل شدند ،تشکر
کنیم.
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 باDR1 ساخت توری براگ برگشت پذیر بر روی موجبر پلیمری دوپ شده به رنگینه
استفاده از روش تداخل دو پرتویی
1مهاجرانی

 عزالدین،1حامد قامت

آزمایشگاه فوتونیک مواد آلی و پلیمرها،پژوهشکده لیزر و پالسما،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران1
دوتریوم را در یک موجبر مسطح که از دو الیه- در این مقاله قصد داریم تا با روش کوپل دو منشوری نور المپ هالوژن-چکیده
میزبان ساخته شده- به روش میهمانPMMA  با پلیمرDR1  و یک الیه هسته که از دوپ کردن رنگینه یPVA پوسته با پلیمر
 که طول موج آن به ناحیه ی جذب رنگینه نزدیک است را به دو قسمت تقسیمNd:YVO4 سپس با استفاده از لیزر.کوپل کنیم
 یک توری) تداخل دو پرتویی (در جهت عمود بر موجبر ایجاد کنیم و آن را به,کرده و پس از تالقی دادن این دو بر روی موجبر
.یک فیلتر توری براگ موجبری تبدیل کنیم
 تداخل، فیلترتوری براگ، موجبر، کوپل دو منشوری-کلید واژه

Reversible Bragg Grating Construction on DR1 Dye Doped Polymer
Waveguide Using Dual-beam Interference Method
Hamed Ghamat1, Ezzedin Mohajerani1
1

Photonics 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
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 -1مقدمه
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
و لیزرها پیدا کرده است .از طرفی در مقایسه با مواد
سیلیکونی که حساسیت نوری بسیار پایینی دارند ،رنگینه
های آلی و پلیمرها به طور ذاتی به نور حساس اند که برای
اولین بار توسط تاملینسون1در سال  1970گزارش شد]. [1
او تغییر ضریب شکست در  PMMAوقتی که در معرض
تابش نور  UVبا طول موج  325nmقرار گرفت را ثبت کرد.
بعد از  30سال در سال  1999ژانگ2اولین توری براگ در
فیبر پلیمری را تولید کرد] . [2در اینجا ما قصد داریم تا یک
توری براگ موجبری به روش تداخل دو پرتویی برروی
موجبر تخت پلیمری ایجاد کرده و از آن برای عمل
فیلتراسیون طول موجی استفاده کنیم .در اینجا طرح
تداخلی ناشی از دو پرتو ،ضریب شکست های متناوبی را بر
روی موجبر ایجاد می کند که سبب فیلتر شدن چند ناحیه
ی طول موجی می شود.

شکل :1تداخل دو موج تخت که تحت زاویه 𝜃 نسبت به یکدیگر حرکت
می کنند.

در صفحه ی  z=0دو موج دارای اختالف فاز = 𝜑
𝜃𝑛𝑖𝑠𝑥𝑘 هستند که از آن معادله تداخل شدت کل زیر را
می دهد.
() 3

این الگو نسبت به  xبا تناوب 𝜃𝑛𝑖𝑠 2𝜋⁄𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝜆/تغییر
می کند] . [3برای مثال  ،اگر  𝜃 = 30باشد تناوب برابر 𝝀2
است  .از این رو تداخل دو موج تخت مایل می تواند به
عنوان روشی برای چاپ الگوی متناوب با دقت باال برای
استفاده به عنوان توری براگ به کار گرفته شود .همچنین
روشی برای سنجش زاویه 𝜃ی یک موج از طریق مخلوط
کردن آن با یک موج مرجع و ثبت توزیع شدت حاصله است
که اساس کار هولوگرافی می باشد .حال اگر این طرح
تداخلی به صورت عمودی بر روی موجبر تخت تابیده شود
می تواند به عنوان یک توری براگ موجبری استفاده شود.
یک توری براگ موجبری به طور ساده برای یک گستره
باریک طول موجی مانند آینه عمل می کند اما برای سایر
طول موج ها شفاف است .این طول موج خاص با ایجاد یک
تغییر متناوب در ضریب شکست هسته موجبر انجام می
شود .اگر طول موج انتشاری در توری براگ موجبری ،از
مرتبه گام تغییرات ضریب شکست توری براگ باشد همه
ی مولفه های انعکاس پیدا کرده ،تداخل سازنده خواهند
داشت(در حالی که امواج جلو رونده تداخل ویرانگر می
کنند) در نتیجه این طول موج انعکاس می یابد(.شکل)2
برای مدوالسیون شاخص دوره ای ثابت ،تداخل سازنده

 -2بخش تئوری
در روش تداخل دو پرتویی پرتوی لیزر به دو قسمت مساوی
تقسیم شده و با هم تالقی داده میشود .نمونه را در محل
تالقی قرار میدهند تا طرح تداخلی ایجاد شده ،هستهی
موجبر را تحتتاثیر قرار دهد و ضریب شکست آن را بهطور
متوالی تغییر کند .توجه کنید که هستهی موجبر باید
نسبت به طولموج لیزر فرودی حساس باشد .حال تداخل
دو موج تخت را در اینجا بررسی می کنیم .تداخل دو موج
تخت با شدت های مساوی را درنظر بگیرید :یکی در جهت
zها،
() 1

)𝑧𝑘𝑗𝑈1 = √𝐼0 exp(−

و دیگری تحت زاویه 𝜃 نسبت به  zدر صفحه ی
() 2

])𝑥𝜃𝑛𝑖𝑠𝑘(𝑠𝑜𝑐 𝐼 = 2𝐼0 [1 +

x-z

))𝑥𝜃𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑈2 = √𝐼0 exp(−𝑗(𝑘𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧 +

همان طور که درشکل  0ترسیم شده منتشر می شود.

Xiong 2

Tomlinson 1
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معکوس در یک گستره باریک طول موج پیرامون شرط
براگ به صورت زیر نوشته می شود است:
() 4
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همسانگرد پلیمری حاوی رنگینه در معرض تابش باریکه
قطبیده خطی با طولموجی در حدود پیک جذبی

𝑔𝑔𝑎𝑟𝐵𝛬 𝑓𝑓𝑒𝑛𝜆𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡 = 2

که درآن 𝑡 𝜆𝑙𝑖𝑔ℎطول موج نور انعکاس پیدا کرده بوسیله
فیلتر 𝑛𝑒𝑓𝑓 ،ضریب شکست موثر مد هسته و 𝑔𝑔𝑎𝑟𝐵𝛬 طول
گام تغییرات ضریب شکست است[4].

شکل  :3الیه نشانی فروبردنی
قرار گیرد ،فرایند فوتوایزومریزاسیون گروههای آزوبنزن روی
میدهد .در اثر این فوتوایزومریزاسیون و به تبع آن باز
جهتگیری کروموفورهای آزو بنزن ،ضریب شکست در
راستاهای قطبش نور تابیده شده و عمود برآن در ماده
تغییر میکند و با قطع نور لیزر ،این فرآیند به حالت اولیه
بازگشت پیدا می کند .از آنجا که تغییر ضریب شکست به
شدت نور لیزر  ND: YV𝑂4وابسته است ،این فرایند جز
فرایند های غیر خطی محسوب شده و توری القایی از روی
موجبر از بین می رود .حال ،چون ما در اینجا با طرح
تداخلی روبرو هستیم ضریب شکست به طور دوره ای تغییر
می کند.

شکل :2ارائه شماتیک توری براگ در هسته یک فیبر  .طول
گام تغییر ضریب شکست با Λارائه شده است.

 -3مواد وچیدمان آزمایش
برای پوسته موجبر از پلیمر پلی ونیل الکل() PVAکه در
آب به خوبی حل می شود استفاده شد .برای هسته ی
موجبر هم از فرآیند میهمان –میزبان )5%( PMMA-DR1
استفاده شد وحالل آن دی کلرو متان است که پلیمر
 PMMAنقش میزبان را داشت .تمام این مواد از شرکت
آلدریچ خریداری شده است .برای الیه نشانی الیه های
پوششی از روش  Drop castingاستفاده شد .در این روش
محلول حاوی پلیمر  PVAبا استفاده از قطره چکان روی
سطح ریخته می شود و دلیل آن این است که باید ضخامت
این ناحیه نسبتا زیاد باشد تا نور پس از برخورد با این نواحی
نتواند به خارج از موجبر نفوذ کند( [5].این عمل باید حتما
زیر هود انجام شود) سرانجام حالل خشک شده و حل
شونده با ضخامتی به نسبت زیاد(چند ده میکرون) روی
سطح باقی می ماند.
برای الیه نشانی الیه میانی از روش  Dip-cotingاستفاده
شد .در این روش محلول حاوی رنگینه  DR1را در یک
ظرف به حجم 25میلی لیتر ریخته و توسط یک نگهدارنده
که توسط یک موتور باال و پایین می رود ،نمونه را داخل
محلول کرده و دوباره از آن خارج می کنیم .در اینجا برای
ایجاد طرح تداخلی بر روی موجبر از لیزر  ND: YV𝑂4با
طول موج  532nmاستفاده کردیم .وقتی یک فیلم

شکل :4چیدمان ایجاد توری القایی بر روی موجبر
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در اینجا منبع نور کوپل شده در موجبر المپ هالوژن-
دوتریوم بود که نور به روش کوبل دومنشور ،از منشور سمت
چپ وارد ،و به کمک فیبر از منشور سمت راست به طیف
سنج  Ocean Optic USB2000برای آشکار سازی داده شد.
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همچنین با قطع لیزر ایجاد کننده ی توری ،قابلیت برگشت
پذیری را دارند.
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 -5نتیجه گیری
در این مقاله با استفاده از لیزر با طول موج  532nmیک
توری براگ بر روی یک موجبر تخت به روش تداخل دو
پرتویی ایجاد شد که این عمل توانست طیف پیوسته ای را
که در آن نور به روش کوپل دو منشوری تزویج شده بود را
فیلتر کند .این توری ها بسیار ساده ساخته می شوند و
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(TNT)طیف جذب مادون قرمز تری نیتروتولوئن
 وحيد صاحب* و حسين روح االمينی نژاد، اصغر محمودیان
 دانشگاه شهيد باهنر کرمان،دانشکده فيزیک
 امروزه شناسایی این ماده از نظر.( ماده ای است که به عنوان پیشران و مواد منفجره در مواد استفاده می شودTNT) تری نیترو تولوئن
 به طور تجربی اندازه گیریTNT  طیف فروسرخ، در این کار پژوهشی. آلودگی محیط زیست و نظامی دارای اهمیت می باشد،مسائل امنیتی
. سپس با استفاده از طریق روش های شیمی کوانتومی ساختار و فرکانس شیوه های ارتعاشی این مولکول محاسبه شده است.شده است
 به شیوه های حرکت ارتعاشی این مولکول نسبت دادهTNT سپس با مقایسه داده های تجربی و نظری هرکدام ازپیک های جذبی فروسرخ
. نتایج این تحقیق در ساخت لیزر های فروسرخ جهت شناسایی این ترکیب می تواند مورد استفاده قرار گیرد.شده است
 شيمی کوانتومی-  شيوه های ارتعاشی- طيف جذبی مادون قرمز تری نيتروتولوئن-  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
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صنعت و فعاليت های ارتشی یا تروریستی استفاده می شود.
با در نظر داشتن معایب  TNTمثل اختالفات قلبی عروقی
شدید ،اختالل در عملکرد کبد ،کم خونی ،آب مروارید و
سرطان زایی؛ تشخيص و آشکارسازی پسماندهای آن و
مبارزه با تروریست از اهميت فوق العاده ای برخوردار است.
برای تشخيص  TNTاز روش های مختلفی ازجمله
آشکارسازهای زیستی و حالت پشرفته تر ،طيف سنج ها
جهت تشخيص مواد منفجره می توان استفاده کرد .از جمله
آشکارسازهای زیستی می توان به سگ ها ،موش ها و زنبور
عسل ها آموزش دیده اشاره کرد و حالت پيشرفته تر طيف
سنجی جرمی ،(MS)2طيف سنجی تحریک یونی،(IMS)3
کروماتوگرافی گازی (GC)4و کروماتوگرافی مایع با عملکرد
باال (HPLC)5حساس ترین روش ها برای آشکارسازی مواد
منفجره هستند؛ ازاین رو درامنيت فرودگاه ها استفاده می
شوند .با وجود دقت و صحت و قابليت اطمينان آن ها ،این
روش ها معایب عملی مثل پيچيدگی ،هزینه باال و زمان
زیاد جهت نتيجه گيری دارند ].[4

 -1مقدمه
تری نيتروتولوئن( )TNT1از بيشترین مواد منفجره مورد
استفاده شده در جنگ جهانی اول بوده است TNT .یک
جامد بلوری زرد رنگ و بی بو در دمای اتاق است که بطور
طبيعی در محيط بوجود نمی آید و حالليت آن در آب
(حدود  130ميلی گرم بر ليتر ) (mg/Lدر  20درجه
سانتيگراد است) و فشار بخار نسبتا کمی دارد ] .[1فرمول
مولکول آن  )2,4,6-Trinitrotoluene( C 7 H 5 N 3 O6است.
در شکل  1ساختار مولکولی  TNTنشان داده شده است.

[2]. TNT

شکل :1ساختار مولکولی
این ترکيب با ترکيب تولوئن با مخلوطی از اسيد نيتریک
واسيد سولفریک ساخته شده است .این ماده بسيار منفجره،
یک ترکيب تک حلقه نيتروآروماتيک است .سرعت انفجار
تی ان تی  7028متردر ثانيه است .در دمای  354درجه
کلوین ذوب می شود و گرمادادن به  TNTباالتر از 343
درجه کلوین باعث ایجاد تغييرات فيزیکی وشيميایی در آن
می شود ] .[3واکنش سمی  TNTدر انسان ممکن است
منجر به هپاتيت سمی و کم خونی آپالستيک ،که منجر به
مرگ بسياری از کارگران نظامی در طی دو جنگ جهانی
شده ،شود .مشکالت پزشکی جدی شامل گاستریت،
درماتيت ،سيانوز ،کم خونی و سرگيجه بوجود آورد].[1
منفجره ی نيتروآروماتيک یک
 TNTبعنوان یک ماده
نگرانی امنيتی و بهداشتی و زیست محيطی برای جامعه ی
جهانی بشمار می رود .مواد منفجره به طور گسترده در

 -2روش انجام کار
برای تهيه طيف فروسرخ  TNTمقدار کمی از ( TNTکمتر
از1درصد وزنی) با پودر  KBrکامال مخلوط شد.سپس از آن
محدوده 4400 cm  1  450 cm  1

قرص تهيه شدو در
توسط یک دستگاه طيف سنج فروسرخ Perkin- Elmer
 Mdel RX-IMطيف جذبی آن اندازه گيری شد.

 -3روش محاسبات
در این پژوهش از روش های شيمی کوانتومی برای تعيين
و بهينه سازی ساختار مولکولی  TNTو همچنين محاسبه
فرکانس شيوه های ارتعاشی آن استفاده شده است ] .[5از
روش تابعی چگالی ) B3LYP/6-31+G(d,pبرای محاسبه

Trinitrotoluene1

Gas Chromatography4

Mass Spectrometry2

High Performance Liquid Chromatography5

Ion Mobility Spectroscopy3
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ساختار الکترونی مولکول  TNTاستفاده شده است .با حل
معادالت برای قسمت الکترون ميدان پتانسيل الزم برای
بدست آوردن فرکانس شيوه های ارتعاشی مولکول  TNTو
همچنين قدرت نوسانگر هر کدام از این شيوه های ارتعاشی
بدست می آید .قدرت نوسانگر معياری از فعال بودن آن
شيوه ارتعاشی در بر هم کنش امواج الکترومغناطيسی است.
بنابراین ،شيوه های ارتعاشی با قدرت نوسانگر بزرگتر ،شدت
جذب و نشر بيشتری در ناحيه فروسرخ از خودشان می
دهند.
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نمودار :1رسم فرکانس های تجربی بر اساس تئوری
بطور مثال دو فرکانس جذبی مهم در ناحيه فروسرخ را می
توان مطابق شکل  3و  4به شيوه ارتعاشی مولکولی TNT
مرتبط سازیم .

 -4نتایج
طيف جذبی فرو سرخ  TNTدر شکل 2نشان داده شده
است.

شکل : 3شيوه ارتعاشی مولکول  TNTدرناحيه فروسرخ
(

شکل : 2طيف جذبی  TNTدر ناحيه فروسرخ

مقادیر عددی فرکانس های جذبی در ناحيه فروسرخ به
همراه مقادیر محاسبه از روش ) B3LYP/6-31+G(d,pدر
جدول  1آورده شده است .همانطور دیده می شود مقادیر
محاسبه شده از مقادیر تجربی اندکی بزرگ تر است که این
موضوع به خطای قطع در محاسبات شيمی کوانتومی و
ناهماهنگی در ارتعاشات نسبت داده می شود .برای بدست
آوردن رابطه ای بين مقادیر محاسبه شده وتجربی  ،مقادیر
محاسبه شده بر عليه مقادیر تجربی رسم شده
است(نمودار .)1همانطور که مشاهده می شود رابطۀ خطی

CM 1

)1391/07

شکل : 4شيوه ارتعاشی مولکول  TNTدرناحيه فروسرخ
(

2
خوبی )  ( R  0.9895بين این مقادیر وجود دارد؛ به
نحوی که می توان هر فرکانس جذبی در ناحيه فروسرخ را
به یک شيوه ارتعاشی مولکولی  TNTمرتبط ساخت.

CM 1

)1383/07
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نقش خصوصیات پالس اصلی یک لیزر دمش دو پالسی در بهره محیط فعال پالسمایی
لیزر پرتو ایکس نرم
2جعفری

 و محمدجعفر2 سمیه رضایی،2 امیرحسین فرهبد،1غزاله غنی مقدم

) دانشگاه حضرت معصومه(س، روبروی ورزشگاه یادگار امام، بلوار الغدیر، قم.1
 پژوهشکده پالسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران.2

 در این پژوهش تأثیر پارامترهای مختلف لیزر پالس اصلی دمش در بهره محیط فعال پالسمایی لیزر پرتو ایکس نرم مطالعه شده- چکیده
 برای شبیه سازی محیط فعال ژرمانیوم شبه نئون در طولMED103  به این منظور از لیزر دمش دو پال سی و کد هیدرودینامیکی.ا ست
 انرژی و، با ا ستفاده از یک لیزر پیش پالس بهینه و با تغییر پارامترهای پالس ا صلی از قبیل شدت. ا ستفاده شده ا ست19/6 nm موج
 شبیه. م شخ صه های محیط فعال پال سمایی و میزان یونش آن تعیین و سپس ضریب بهره محیط فعال محا سبه می شود،پهنای پالس
 پالس ا صلی لیزر دمش باید دارای پهنای بهینه ای،سازیها ن شان میدهند برای د ستیابی به پال سما با بی شینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم
.باشد
 محیط فعال پالسمایی، لیزر پرتوایکس نرم، شبیه سازی هیدرودینامیکی،پالسما- 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
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این پالس به قدری سریع است که از فرآیندهایی مثل
واهلش ،هدایت گرمایی ،گسترش و یونیزاسیون مجدد و یا
فرآیندهای معکوس در حین دمش جلوگیری میشود .در
نتیجه با استفاده از این تکنیک می توان به افزایش ناگهانی
دمای الکترونی در ناحیهای که چگالی یونهای شبه نئون
زیاد است دست یافت و این منجر به افزایش بهره لیزر پرتو
ایکس نرم خواهد شد.
در این پژوهش نیز از تکنیک دمش دوپالسی استفاده شده
و تأثیر پارامترهای مختلف پالس اصلی بر روی مشخصههای
پالسمای تولید شده به عنوان محیط فعال و نیز بهره لیزر
پرتو ایکس نرم به صورت شبیه سازی بررسی می شود.

 -1مقدمه
در سالیان اخیر پژوهش های نظری و تجربی بسیاری در
حوزه پالسمای تولید شده به کمک لیزرهای توان باال
صورت گرفته است[ 1و  .]2پالسمای داغ ناشی از تپ
متمرکز پرتوان لیزر بر سطح هدف ،منبع مناسبی برای
تقویت پرتوهای ایکس نرم به شمار می آید .لیزرهای پرتو
ایکس نرم کاربردهای بسیاری در زمینه صنعت و پزشکی
در حوزه میکروسکپی ،هولوگرافی و لیتوگرافی دارند[.]3
اخیراً پالسمای تولید شده از طریق لیزرهای پرتوان به
عنوان محیط تقویتکننده برای لیزرهای پرتو ایکس نرم
مورد استفاده قرار گرفتهاست[ ،]7-3در چنین تجربه هایی
غالباً امکان اندازهگیری تعداد نقاط محدودی وجود دارد .لذا
درک بهتر نتایج تجربی و پیشبینی رفتار محیط بهره
نیازمند شبیهسازی های عددی است .مهمترین ویژگی این
شبیهسازیها ،محاسبه فرآیندهای برانگیختگی و یونش
میباشد .در پژوهش حاضر شبیه سازی ها با استفاده از کد
 ]8[MED103انجام شده است به این صورت که ابتدا
پارامترهای ماکروسکوپیک پالسما در برهمکنش لیزر با
سطح هدف ژرمانیوم با استفاده از رهیافت سیالی
شبیهسازی میشود ،سپس برای محاسبه برانگیختگی ها و
میانگین حالت یونش از معادالت نرخ وابسته به زمان
استفاده شده و در نهایت با محاسبه جمعیت ترازها ضریب
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.
استفاده از تکنیک دو یا چند پالسی در لیزر دمش در میزان
بازدهی بهره لیزر پرتو ایکس نرم نقش چشمگیری دارد .در
تکنیک دو پالسی پالس لیزر دمش شامل دو پالس با تاخیر
زمانی چند صد  psاست .پالس اول پالسی طوالنی با پهنای
چند صد  psبه هدف جامد برخورد می نماید و پالسما را با
درجه یونش الزم تولید می کند .پالس دوم که پالسی کوتاه
با پهنای زمانی چند  psاست الکترون های آزاد را به سرعت
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
آماده میشود به گونهای که بهره لیزر پرتو ایکس نرم باال
باشد.

 -2کد MED103

کد  MED103ابزار اصلی به کارگرفته شده در این پژوهش
می باشد [ 8و  .]9این کد با استفاده از روش حل
خودسازگار معادالت هیدرودینامیکی ،برانگیختگی و یونش
پالسمای لیزری و با جفت شدگی مراحل اتمی و معادالت
انرژی الکترون آزاد در یک مدل الگرانژی یک بعدی به
بررسی محیط فعال پالسمای لیزری می پردازد .کد
 MED103معادله 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
محاسبه میشود .به منظور پایداری روش حل عددی صریح
معادله حرکت ،مقدار گام زمانی   tمطابق با شرط CFL
تعیین میشود .همچنین این مقدار گام زمانی با میزان
تغییرات نسبی دما و حجم نیز محدود میشود .گذار میان
حالت های برانگیخته و حالت پایه شامل تقریب میانگین
اتمی می باشد .در واقع یون میانگین ،یک میانگین آماری
بر روی تمام یونهای موجود در پالسما است .در این حالت
جمعیت میانگین  Pnتراز  nبا میانگین وزنی  f iروی
جمعیت  Pn ,iتراز  nاز گونه  iبا رابطه ( )1داده میشود:
Z

()1

Pn   fi , Pn ,i
i 0

که  Zعدد اتمی عنصر مورد بررسی و  f iکسر گونه یونی
 iاست .تحول زمانی جمعیت  Pnاز معادله نرخ محاسبه
میشود که میتواند به صورت میانگین معادالت نرخ که به
طور مشابه وزن داده شدهاند ،برای یونهای متفاوت مورد
استفاده قرارگیرد.
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با در نظر گرفتن بار مؤثر اتم میانگین و با در دست داشتن
جمعیت ترازهای مقید ،حالت میانگین یونش به صورت زیر
محاسبه می شود ،رابطه (.)2
nmax

Z   Z   Pn

()2

n 1

برای حل این معادالت الزم است مشخصات ماده هدف و
لیزر ورودی به عنوان کمیتهای مشخص به کد وارد شود.
سپس پارامترهای ماکروسکوپیک مثل دما و چگالی
الکترونی پالسما ،یونش و نیز بهره تولید پرتو ایکس نرم از
طریق کد محاسبه میشود.

 -3بحث و نتایج
هدف استفاده شده در این پژوهش ژرمانیوم با ضخامت μm

 25در نظر گرفته شده است .ژرمانیوم دارای عدد اتمی ،32
و یون شبه نئون آن  22بار یونیده شده است .در واقع بهره
از گذار میان ترازهای  2p53pو  2p53sدر یونهای شبه
نئون اتفاق می افتد .در این شبیه سازی ها ابتدا یک پیش
پالس با شدت  I  2 1013 W / cm2و پهنای  300 psو
طول موج  800 nmبه سطح هدف ژرمانیوم تابیده میشود.
محاسبات نشان می دهد این پالس یک پالسما با
پارامترهای هیدرودینامیکی بهینه را در یون های شبه نئون
ژرمانیوم تولید می کند و سپس پالس اصلی با شدت های
متفاوت و پهنای  1 psبا همان طول موج و اختالف زمانی
 150 psمیان بیشینههای دو پالس به سطح هدف تابیده
می شود .ضریب بهره محیط فعال پالسمای تولید شده برای
لیزر پرتو ایکس نرم شبه نئون بر حسب زمان و مکان (فاصله
از سطح هدف) در حالت بیشینه و برای شدتهای متفاوت
در کل 1ترسیم شده است .همان گونه که در شکل(-1الف)
میبینیم از آنجایی که پهنای پالس در همه شدتها یکسان
در نظر گرفته شده است زمان رسیدن پالسما به بیشینه
بهره در همه شدتها یکی میباشد .همچنین از شکل1
درمی یابیم هر چه شدت را افزایش دهیم ،بهره نیز افزایش
می یابد .در نمودار شکل(-1ب) بهره بیشینه در زمان برای
مکانهای متفاوت از سطح هدف ترسیم شده است .از این
شکل نیز در مییابیم که بهره متناسب با شدت ،افزایش می
یابد.

شکل ( :1الف) ضریب بهره بر حسب زمان در فاصله ای از سطح هدف
که بیشینه بهره موجود است برای شدت ها و انرژی های متفاوت
پالس اصلی اما با پهنای ثابت ( .1 psب) ضریب بهره برحسب مکان
(فاصله از سطح هدف) در زمانی که بیشینه بهره موجود است برای
شدت ها و انرژی های متفاوت پالس اصلی اما با پهنای ثابت . 1 ps

سپس انرژی پالس اصلی را ثابت در نظر گرفته و ضریب
بهره محیط فعال پالسما را برای شدت و پهنای متفاوت
پالس اصلی در شکل 2ترسیم کردیم .از شکل 2مشخص
است که برای انرژی ثابت هرچه شدت پالس بیشتر و در
نتیجه پهنای زمانی پالس کوچکتر شود ،باز هم با افزایش
بهره مواجه خواهیم شد .این نمودار نشان می دهد که بهره
محیط فعال با توجه به انرژی ثابت پالس به تغییرات شدت
وابستگی زیادی دارد.
بنابراین شبیه سازی دیگری در حالت شدت ثابت برای
بررسی اثر پهنای پالس انجام شد و نتایج شبیه سازی در
شکل 3ترسیم شده است.
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آورد.

باال در طول موج های لیزر پرتو ایکس نرم به دست
این نتایج قابل مقایسه با نتایج کد هیدرودینامیکی
 EHYBRIDبرای لیزر پرتو ایکس نرم است[.]4

 -4نتیجهگیری
برای دستتتیابی به لیزرهای پرتو ایکس نرم با بهره های باال
تول ید شتتتتده به ک مک لیزر های اپتیکی پرتوان ،تنظیم
پارامترهای لیزر دمش نقش بسزایی دارد .از این رو ،در این
پژوهش با استتتتفاده از کد ه یدرودی نامیکی  MED103و
همچنین تنظیم پارامترهای لیزر پالس اصتتلی در دمش دو
پالستتی که عبارتند از شتتدت ،انرژی و پهنای پالس ،بهره
محیط فعال پالستتمایی ژرمانیوم شتتبهنئون در طول موج
 19/6 nmمحا سبه شده ا ست .نتایج شبیه سازیها ن شان
میدهد برای د ستیابی به پال سما با بی شینه بهره لیزر پرتو
ایکس نرم شتتبه نئون ژرمانیوم با لیزر دمش دو پالستتی و
یک پیش پالس با مشخ صات بهینه ،با افزایش شدت پالس
ا صلی بهره افزایش اما پالس ا صلی باید دارای پهنای بهینه
ای با شد که در اینجا برابر با  1 psبه د ست آمد .در نهایت
می توان دید با استتتتفاده از شتتتبیه ستتتازی محیط فعال
پالستتتمایی و با تنظیم خصتتتوصتتتیات لیزر دمش امکان
دستتتیابی به پارامترهای بهینه پالستتما برای رستتیدن به
ضریب بهره باالی لیزر پرتو ایکس نرم وجود دارد.

شکل  :2ضریب بهره برحسب مکان در زمانی که بیشینه بهره موجود
است برای شدت ها و پهنای متفاوت پالس اصلی اما با انرژی ثابت..

شکل  :3ضریب بهره برحسب مکان در زمانی که بیشینه بهره موجود
است برای پهنای متفاوت پالس اصلی در شدت ثابت
. I  7  1015 W / cm2
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تولید تابش تراهرتز کوک پذیر بر اساس ترکیب چهارموج در موجبرهای سیلیکونی
 سپيده صدیقی و غالمرضا هنرآسا،حسن پاکارزاده
 ایران، شيراز، دانشگاه صنعتی شيراز،دانشکده فيزیك
 چگونگی دستیابی به محدودهی فرکانسی مناسب در ناحیه تراهرتز به وسیله ترکیب چهارموج در موجبرهای، در این مقاله- چکیده
 به این منظور یک موجبر سیلیکونی با خواص پاشندگی مناسب انتخاب و با تغییر طول موج پمپ.سیلیکونی مورد بررسی قرار میگیرد
 تابش تراهرتز تولید شده در ناحیه وسیعی تنظیم،ورودی از رژیم پاشندگی عادی تا رژیم غیر عادی در مجاورت طول موج صفر پاشندگی

 تراهرتز دست309  تا38  می توان به جابجایی فرکانسی از1/5  m  نتایج نشان میدهد که با تغییر طول موج پمپ به اندازه.می شود

.یافت
. تابش تراهرتز، رژیم پاشندگی غير عادی، رژیم پاشندگی عادی، ترکيب چهارموج، موجبر سيليکونی-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.
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(ضریب پاشندگی مرتبه دوم) بستگی دارد .در این حالت
برای ارضای شرط جورشدگی فازی ،طولموج پمپ بایستی
بسيار نزدیك به طولموج پاشندگی صفر Zero- ( ZDW
 )Dispersion Wavelengthموجبر و معموال در ناحيه
پاشندگی غيرعادی انتخاب شده باشد .در کارهای قبلی
 Wangو همکاران یك موجبر سيليکونی طراحی کردند و
 FWMرا فقط در   p  4.3 mشبيه سازی کردند[.]7

 -1مقدمه
از آنجایيکه تابش تراهرتز در زمينه های مختلفی مانند
فيزیك کاربردی ،ارتباطات ،سنجش و علوم زیستی کاربرد
دارد ،منابع تراهرتز حایز اهميت می باشند .توليد تابش
تراهرتز به روشهای مختلفی چون آنتن های نور
رسانش( ،)PCشتاب دهنده بزرگ ذرات[ ،]1ليزرهای
آبشاری کوانتومی[ ،]2یکسوسازی نوری در بلورهای
غيرخطی[ ]3و توليد تفاضل فرکانسی DFG
( ]4[ )Difference-frequency generationصورت می
گيرد .از جمله کار آمدترین آنها که اخيرا مورد توجه واقع
شده ،براساس ترکيب چهار موج در موجبرهای سيليکونی
است .هزینه پایين ،دسترسی فراوان و همچنين خواص
نوری خطی و غيرخطی سيليکون ،باعث شده است که
سيليکون مادهی ایدهآلی برای ساخت ادوات مجتمع
فوتونيکی نانومقياس شود[ .]5پذیرفتاری مرتبه سوم نوری
غيرخطی بسيار بزرگ سيليکون موجب میشود برای
دستيابی به اثرات غيرخطی قوی ،به ادوات نوری با طول
کمتری از مرتبه چندصد ميکرومتر تا چند ميلیمتر نياز
باشد[ .]6عالوه بر این موجبر سيليکونی در مقایسه با
تارهای معمولی دارای ساختار تواناتری برای توليد تابش
تراهرتز می باشد و ضریب جذب سيليکون در محدوده

ما در این مقاله با تغيير طول موج پمپ ورودی از رژیم
پاشندگی عادی تا رژیم غير عادی در مجاورت طول موج

صفر پاشندگی (   2 ،) 0  6.4  mو   4را در رژیم
پاشندگی عادی(  )  p  0و غيرعادی ( )  p  0

تغيير میدهيم و از این طریق حداکثر جابجایی فرکانسی
تراهرتز را کنترل میکنيم که بر این اساس میتوان تابش
تراهرتز توليد شده را در ناحيه وسيعی تنظيم کرد.

 -2مبانی نظری و نتایج شبیهسازی
همانطور که در شکل ( )1مشاهده می شود ،موجبر
سيليکونی انتخاب شده در این تحقيق شامل مغزی
سيليکون می باشد که روی الیه ای از هوا قرار گرفته است
که مانند یه غالف برای آن عمل می کند و پارامترهای آن
H
W  10  m
H  15 m
و
،h  ،
2
 Aeff  48 m 2می باشد [.]7

تراهرتز کمتر از  0/23 cm 1در حالی که برای تار نوری
حدود  5 cm 1می باشد .ترکيب چهارموج Four-( FWM

 )wave mixingیك اثر غير خطی است که از خاصيت غير
خطی اپتيکی مرتبه سوم ناشی می شود .اساس فرآیند
 FWMبر پایه ی فاز نسبی بين چهار فوتون می باشد .در
این فرآیند یك موج دیگر که سيگنال (  )  sخوانده می
شود ،به همراه پمپ (  )  pبه درون یك محيط غير خطی

هدایت می شود .در خروجی سيگنال تقویت شده به همراه

شکل :1نمایی از موجبر سيليکونی استفاده شده در شبيه سازی[.]7

پمپ و یك مولفه جدید فرکانسی یعنی آیدلر (  )  aپدیدار
می شود .اگر پمپ به اندازه کافی قوی باشد و شرط جور
شدگی فاز برآورده شود ،بهره ی قابل توجهی بدست می
آید برای یك  FWMموثر باید اصل پایستگی تکانه و انرژی
همزمان بر قرار شود .در حالتی که اختالف بردارهای موج
بين پمپ ،سيگنال و تراهرتز صفر باشد جورشدگی فازی
صورت می پذیرد و اصل پایستگی تکانه برآورده می شود.
تبدیل فرکانسی یا طول موجی مبتنی بر ترکيب چهارموج

همانطور که در شکل ( )2مشاهده می شود ،در ترکيب
چهارموج فرکانس باندهای جانبی (استوکس و
آنتیاستوکس) بطور متقارن نسبت به فرکانس پمپ (با
واکوکی صفر) به گونهای قرار گرفتهاند که شرط بقاء انرژی
برآورده شده است .یعنی  2 p   a   sکه در اینجا  p
و   aو   sبه ترتيب فرکانس زاویهای امواج پمپ ،استوکس
و آنتیاستوکس میباشد.

است که به شدت به منحنی پاشندگی و بخصوص  2
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جابجایی فرکانسی در رژیم عادی   p  0و غير عادی
 ،  p  0بر اساس پارامترهای پاشندگی و غيرخطی
شکل :2مؤلفههای فرکانسی توليدشده توسط پدیده ترکيب چهار موج.

موجبر مورد نظر با استفاده از فرمولهای باال در جدولهای
1و 2آمده است.

واکوکی فرکانسی نسبت به فرکانس پمپ توسط رابطه زیر
داده شده است.
)(1
   p  s  a   p

جدول :1پارامترهای مختلف پاشندگی و غيرخطی موجبر و نيز
جایجایی فرکانسی ایجاد شده برای طول موج های مختلف پمپ در
رژیم پاشندگی عادی.

2c

a

2c

 a و

s

s 

)(2

چنان که از جدول  1مالحظه می شود ،در رژیم پاشندگی

که  جابه جایی فرکانسی باندهای جانبی و   aو   sبه
ترتيب طولموج استوکس وآنتی استوکس میباشند .با
استفاده از شرط جورشدگی فازی ،بيشينه جابجایی

4



( ps 4 km) (1 W .km) THz 
309
282
258
228
206
178
155
133
109

فرکانسی   Maxرا بدست میآوریم.

)k    4 12     2 2  2 Pp  0 (3
4

 Max   2 4 (3 2  9 22  6 4 Pp )  4
)(4

که  Ppتوان قله ورودی ليزر پمپ و  ضریب غيرخطی
)  ( Aeffرابطه ی عکس دارد.
) (5

n2 2
 p Aeff



cAeff



ضریبشکست غيرخطی است که مقدار آن برابر با

)  n2  5 1018 (m 2 Wاست .برای محاسبه ی  2
می توان از رابطه ی زیر که ارتباط بين   2و پاشندگی
) (Dمی باشد استفاده کرد.
) (6

D p

0.151
0.133
0.121
0.101
0.0865
0.0667
0.0523
0.036
0.018

همچنان که طول موج پمپ به ( 0طول موج صفر
پاشندگی) نزدیك می شود ،به مقدار   4افزوده شده و
جابجایی فرکانسی کاهش می یابد.
همانطور که در شکل  3دیده می شود ،در رژیم پاشندگی
عادی پهنای باند بهره با افزایش طول موج زیاد می شود و
از ارتفاع ضریب بهره کاسته می شود .چنانچه در جدول 1
هم اشاره شد.

که   pطولموج پمپ و  cسرعت نور است n 2 .در آن

2

)  m  ( ps 2 km

عادی با افزایش اندازه ی   4جابه جایی فرکانس تراهرتز
کاهش می یابد که بيشترین جابه جایی فرکانسی متعلق به
طول موج پمپ  5/5ميکرومتر می باشد .به عبارت دیگر،

موجبر است و طبق رابطه ی زیر با سطح مقطع موثر مد

n2 p

118.9
116.8
114.8
112.8
110.9
109
107.2
105.5
103.8

0.192 10 4
0.205 10 4
0.224 10 4
0.24110 4
0.259 10 4
0.278 10 4
0.303 10 4
0.324 10 4
0.349 10 4

2

2  

2 c
در نهایت ضریب بهره را که توسط رابطه زیر تعریف میشود
بدست آوردهایم [.]8

1
Im[(  4  2  12  2 
12

g ()  

شکل :3نمودار تغييرات بهره بر حسب فرکانس در رژیم پاشندگی عادی
به ازای طول موج های مختلف و توان قله پمپ .1000 W

)(7

] 4  4  12 2 2  48 Pp )
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p
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
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چنانچه از جدول  2مالحظه می شود ،در رژیم پاشندگی

انتخاب و تبدیل طولموجی در این موجبر ،از طریق فرآیند
ترکيب چهارموج بررسی کردیم .نتایج نشان میدهد با تغيير
طول موج پمپ ورودی از رژیم پاشندگی عادی تا غير عادی
در مجاورت طول موج صفر پاشندگی ،میتوان جابجایی
فرکانسی تابش تراهرتز توليد شده را در ناحيه وسيعی از
 38تا  309تراهرتز تنظيم کرد .در هر دو رژیم با نزدیك

غير عادی با افزایش اندازه ی   2جابه جایی فرکانس
تراهرتز کاهش می یابد .که بيشترین جابه جایی فرکانسی
متعلق به طول موج پمپ  6/5ميکرومتر می باشد .به عبارت

دیگر ،هر چه طول موج پمپ از ( 0طول موج صفر

پاشندگی) دور می شود ،به مقدار   2افزوده شده و
جابجایی فرکانسی کاهش می یابد.

شدن طول موج پمپ به  0پهنای باند ضریب بهره افزوده
می شود.

جدول :2پارامترهای مختلف پاشندگی و غيرخطی موجبر و نيز
جایجایی فرکانسی ایجاد شده برای طول موج های مختلف پمپ در
رژیم پاشندگی غير عادی.





THz 
73
61
53
46
42
38

4

2

)( ps km) ( ps km) (1 W .km
4

100.6
99.1
97.6
96.2
94.8
93.4

0.405 10 4
0.432 10 4
0.462 10 4
0.497 10 4
0.532 10 4
0.565 10 4

2

-0.0198
-0.0396
-0.0577
-0.0793
-0.0991
-0.117

 10-12بهمن 1396

 -4مراجع
p

 m
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0

در رژیم پاشندگی غير عادی با افزایش طول موج پمپ
پهنای قله ی بهره کم می شود .به عبارتی هر چه طول موج

پمپ از ( 0طول موج صفر پاشندگی) دور می شود،
جابجایی فرکانسی کاهش می یابد که در شکل  4نمایش
داده شده است.
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شکل :4نمودار تغييرات بهره بر حسب فرکانس در رژیم پاشندگی غير
عادی به ازای طول موج های مختلف و توان قله پمپ .1000 W

 -3نتیجه گیری
در این مقاله ،چگونگی دستيابی به محدودهی فرکانسی
مناسب در ناحيه تراهرتز به وسيله ترکيب چهارموج در
موجبرهای سيليکونی مورد بررسی قرار گرفت .به این
منظور یك موجبر سيليکونی با خواص پاشندگی مناسب را
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شبیه سازی طیف عبوری در نانو مشددهای پالسمونیک غیرخطی با مواد چلکوجناید
 محسن حاتمی،فاطمه دهمرده
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک

- دیالکتریک- این دستگاه توسط یک موجبر فلز. در این مقاله طیف عبوری در یک موجبر نانو پالسمونیک غیرخطی را شبیه سازی کرده ایم- چکیده
 با توجه به رابطه.) تشکیل شده و به طور عمودی به یک پله که متشکل از شیشه های چلکوجناید غیرخطی باالیی است جفت می شودMDM( فلز
 نتایج نشان میدهد جابجایی قابل توجهی با تغییر توان ورودی در طیف عبوری.عبوری که بر حسب امپدانس است رفتار عبوری موجبر را مطالعه میکنیم
. از این موضوع میتوان برای طراحی ابزارهایی نظیر تسهیم کننده طول موج تمام نوری که با توان ورودی کنترل میشوند استفاده کرد.ایجاد میشود
. نانو پالسمونیک، طیف عبوری، چلکوجناید-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.
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 -2طراحی

 -1مقدمه

ما یک موجبر تک مد را که به یک پله تک مدکه با ماده
غیرخطی چلکوجناید پرشده است به آن اضافه شده را در
یک محیط کر غیرخطی نشان میدهیم (شکل  .)1مدهای
 SPPدریک ساختار دوبعدی ،دردو جهت جانبی و عمودی
محدود میشوند .در حالی که محدوده جانبی با روکش
فلزی پوشانده میشود ،و افزایش ضریب موثربازتاب در
هسته دیالکتریک باعث میشود که ضریب هدایت
محدودهیِ عمودی نیز افزایش یابد [.]3
عرض و طول موجبر (پله) به ترتیب  hو  w( Lو  )dدر نظر
گرفته شده است .ثابت گذردهی الکتریکی ساختارهای دی-
الکتریک ،فلز و پله غیرخطی با   m ،  dو   nlمشخص می-
شود .ثابت گذردهی الکتریکی غیرخطی میتواند به متوسط
شدت میدان الکتریکی داخل پله با رابطه

شیشههای چلکوجناید عموم ًا در نواحی مرئی تا فروسرخ
شفاف هستند .این شیشه ها مبتنی بر عناصر چلکوجن Te
 S ، Se ،میباشد .این شیشه ها با اضافه کردن عناصر
دیگری نظیر  As ، Ga ، Ge ، In ، Sbساخته میشوند.
چلکوجنایدهای  As  Sبه دلیل پایداری مکانیکی و
شیمیایی باال ،کاندیدای مناسبی برای ساخت فیبرهای
نوری هستند .همچنین چلکوجنایدها دارای ضریب غیر-
خطی باالیی چون (  ) 2.03 – 3.23میباشند .ضریب کر در
این مواد  100  1000برابر بیشتر از سیلیکون است .اتالف
نیز در فیبرهایی که از این نوع شیشه ساخته میشوند پایین
است[ .]1در چند دهه گذشته ،پالسمون -پالریتون سطحی
(  ) SPPکه در سطح فلزات منتشر میشدند توجه زیادی
را به خود جلب کرده اند[ .]2در حالی که فلز هم اثر
غیرخطی دارد اما در مقایسه با اثر غیرخطی چلکوجناید از
آن صرف نظر شده است .تمرکز این مقاله روی رفتار طیف
عبوری یک ساختار نانو پالسمونیک است که در این ساختار
نانوپالسمونیک یک موجبر فلز-دیالکتریک–فلز ( ) MDM
با یک مشدد پله مانند متشکل ازمواد چلکوجناید جفت می
شود .استفاده از پله باعث ایجاد تشدید و دامنه میدان را
زیاد میکند و در نهایت اثرات غیرخطی را افزایش میدهد
که اثر تشدید در غیرخطی بودن آن ظاهر میشود .در این
مقاله شبیه سازی عددی برای رفتار طیف عبوری دریک
دستگاه غیر خطی ارائه شده است که با نوشتن کد متلب
اثر غیرخطی به صورت تکرار برای رسیدن به یک میدان
داخل استب انجام شده است .در اینجا فرض شده که
تغییرات ضرایب وابسته به شدت درپله ،وابسته به
پذیرفتاری مرتبه سوم غیر خطی فلزات میباشند .استفاده
از توانهای نوری زیاد پاسخ غیرخطی باالیی میدهد .هم
چنین تغییرات متوسط شدت داخل پله که با محیط کر غیر
خطی پر میشود را با استفاده از روش تکرار در کد نویسی
متلب با توجه به معادالت 1و 2به دست میآوریم ودر
نهایت ،الگوی تغییر منحنیهای طیف عبوری را برای
پارامترهای مختلف ،مانند تغییر طول پله ،عرض و طول
موج ،نمایش میدهیم.

  nl   l   (3) E s 2مشخص میشود ،که در آن که
)  (3ضریب غیر خطی است.

شکل  .1ساختار مشدد موجبر پالسمونیک  MDMبا پهنای  hو یک

پله باپهنای  wو طول  dاست .گذردهی الکتریکی مواد در پله nl ،
است .پارامترهای مهم در متن بیان شده است

این هندسه اجازه می دهد تا در پله تشدید صورت گیرد و
اثرات غیرخطی افزایش یابد .میدان الکتریکی کلی پله ( E s
) ،در محیط های غیرخطی پیدا شود .ساختار شکل 2
متشکل از دو خط گذار است که به موجبرهای اصلی و
فرعی مربوط میشود .امپدانس مشخصه این خطوط
عبارتند از:
) Z 0 (h,  d )   (h,  d )h /(0 d

) (1

) Z s  Z 0 ( w,  l

 فرکانس زاویه ای است  0 ،ثابت گذردهی خال و
)   ( h,  dثابت انتشار مد  SPPدر موجبری باپهنای h
است که می تواند از رابطه زیر بدست آورد:
k 
h
) m d
2
kd  m
)

k x   (h,  d ) 2  k 2 x
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(  ) x  m, dو  dبردار موج فضای آزاد است [3و.]4
و طول پالسمون پالریتون سطحی با توجه به رابطه زیر به
دست میآید[:]5

گذردهی فلز مورد استفاده قرار میگیرد  .ثابت گذردهی
الکتریکی مواد چلکوجناید   d  6.5025میباشد.
در نهایت رفتار طیف عبوری را در حالت غیرخطی برای یک
موجبرجفت شده با استب بررسی میکنیم .مواد غیر خطی

LSPP  (2 Im[  ]) 1

()3
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با به دست آمدن ثابت انتشار به صورت
عددی ،امپدانسهای پله وموجبر را بر حسب ثابت انتشار
محاسبه کرده و در نهایت طیف عبوری را به ازای مقادیر
مختلف پهناهای پله و موجبر محاسبه و شبیه سازی می-
کنیم.

در کاواک توسط   l  2.25و

2

m

2

V

 (3)  0.78272e  5

مشخص میشوند .با استفاده از پارامترهای هندسی موجبر
 L  300nmو
و پله ، d  300 nm
2

 Es  2.25  101و مقادیر مختلف  hو  wطیف عبوری
را در دو حالت بدست میآوریم:

شکل  .2موجبر به  3درگاه تقسیم میشود :درگاه 1و درگاه  2با امپدانس
 Z 0برای دی الکتریک و درگاه  3با امپدانس  Z sبرای پله میباشد.
شکل .3طیف عبوری در حالت خطی به ازای  h  45 nmو مقادیر

درطول موجهای مخابرات نوری ،میدان الکتریکی داخل
ناحیه دی الکتریک یک موجبر  MDMبسیار بزرگتر از فلز
است و توزیع آن میتواند در جهت عرضی تقریبا یکنواخت
فرضشود .متوسط شدت میدان الکتریکی درپله به صورت

مختلف  wکه در شکل ذکر شده ،نشان داده شده است.
جدول  .1مقادیر مختلف انتقال از حالت خطی به ازای  wهای مختلف
برای  h  60 nmدر توان 2.25  101

انتگرال  Es2   E s (vd ) 2 dvبیان میشود .افت در

مقدار انتقال عبور صفر از حالت خطی

w

موجبرها میتواند با شدت داخلی وخارجی ساختاری به
شکل پارامتری  ،ارتباط داشته باشد

0

0.014  10 6

45nm
35nm

0.024  10 6

30nm

6

25nm

1

0

 -3محاسبات عددی
ابتدا رفتار طیف عبوری از موجبر فلز -دیالکتریک– فلز با
یک پله را درحالت خطی و سپس برای ساختارهای
غیرخطی بررسی میکنیم.
رفتار طیف عبوری را در حالت خطی برای یک موجبر بدون
درنظر گرفتن اثرهای غیرخطی محاسبه و شبیه سازی می-
کنیم[.]4

0.041  10

2

)( 4

L
)
Lspp

exp( 

Z
T= t  1  stub
2Z wg
2

شکل .4طیف عبوری در حالت غیرخطی به ازای  h  60 nmومقادیر
مختلف  wکه در شکل ذکر شده ،رسم شده است.
جدول  .2مقادیر مختلف انتقال از حالت خطی به ازای  wهای مختلف

 Z stubو  2 Z wgبه ترتیب امپدانس موثر پله و امپدانس
مشخصه موجبر را بیان میکند Lspp .طول انتشار
پالسمون -پالریتون های سطحی در دیالکتریک و  Lطول
کل دستگاه است  s .ثابت گذردهی الکتریکی فلزات در پله
است .درسراسر متن ،مدل درود لورنتس برای توصیف ثابت

برای  h  30 nmدر توان 2.25  101

مقدار انتقال عبور صفر از حالت خطی

w

0

15 nm
13 nm

0.034  10 6
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10 nm

0.118  10 6

8nm

0.202  10 6

 وh  30 nm  طیف عبوری در حالت غیرخطی به ازای.5شکل

. رسم شده استw مقادیر مختلف

با توجه به تغییر توان شدت خروجی به ازای طول موجهای
 که مفهوم آن کلیدزنی است میتوان برای طراحی،مختلف
. یا همان تسهیم کنندههای تمام نوری استفاده کردWDM

 نتیجهگیری-4
اثرات خطی و غیرخطی طیف عبوری برای یک موجبر
 نانومتر به ازای پهناهای مختلف را شبیه300پلهدار به طول
 با توجه به. اثر پهنا و ارتفاع پله بررسی شد.سازی کردیم
مقادیر مشاهده شده در شکلها نتیجه میگیریم که اثرات
غیرخطی با کاهش پهنا افزایش مییابدبه ازای یک پهنا با
.افزایش دامنه ورودی طیف تغییر پیدا میکند
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تاثیر چگالی آالیش بر توان نور خروجی از دیود نورگسیل تک چاه کوانتومی بر پایه
InGaN/GaN
1داریوش

،؛ سوری2 داود،؛ کلهر1 بهروز،کلهر

 دانشگاه مالیر، دانشکده علوم پایه،گروه فيزیک-1
 دانشگاه دامغان، دانشکده فيزیک-2
 افزایش باز ترکیب سطحی حاملهای بار الکتریکی،چکیده – مهمترین مزیت استفاده از ساختار چاه های کوانتومی در دیود های نورگسیل
. یکی از عوامل موثر در میزان توان نور خروجی این دیودهای نورگسیل چگالی آالیش است.و به دنبال آن ارتقاء توان نور خروجی می باشد
 با استفاده از نرم افزار سیلواکو (اتلس) شبیه سازی و تاثیرInGaN/GaN  یک دیود نورگسیل تک چاه کوانتومی بر پایه،در این مطالعه
LED  مشخصه های، به ازای مقادیر مختلف چگالی آالیش.چگالی آالیش به ازای ولتاژ ثابت آند بر روی عملکرد آن بررسی شده است

. مقدار توان نور خروجی شروع به افزایش کرده و به حالت بهینه می رسد، با افزایش چگالی آالیش.بدست آمده است
 چگالی آالیش، چاه کوانتومی، دیود نور گسيل، 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
Kalhor, Behroz1; Kalhor, Davood2; Souri, Dariush1
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 quantumwell 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.
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 -1مقدمه
()LED

در سال های اخير استفاده از دیودهای نورگسيل
آبی در نمایشگرها و برای سيستم های روشنایی روند
افزایشی پيدا کرده است .درخشندگی و دوام LEDها باعث
شد که گزینه ای مناسب برای ساخت نمایشگرها
باشند[2و .]1مساله مهم در LEDهای تک چاه کوانتومی بر
پایه  InGaN/GaNتالش برای افزایش توان نور خروجی می
باشد[ .]3بازترکيب سطحی و بهره نوری باال ،با وجود چاه
های کوانتومی امکان پذیر است .در LEDهای چاه کوانتومی
هنگامی که حامل های بار به الیه های  InGaN/GaNتزریق
می شوند ،در حالت های گسسته انرژی و در مرکز بازترکيب
های غير نوری به تله می افتند [ .]۴حامل های تزریق شده
در چاه کوانتومی منجر به افزایش چگالی حامل ها شده و
در نتيجه شدت بازترکيب ها افزایش می یابد[ .]۵بازترکيب
سطحی نقش کمی در چاه کوانتومی دارد زیرا حاملها در
بين دیواره چاه کوانتومی گير افتاده اند و مانع از رسيدن به
سطح می شوند .عواملی مانند کسر مولی و چگالی آالیش
بر روی توان نور خروجی تاثير گذارند[.]1

شکل  :1ساختار الیهها در  LEDشبيه سازی شده

در این مقاله عملکرد اپتيکی و الکتریکی یک  LEDمورد
بررسی قرار گرفته است .برای این کار یک  LEDتک چاه
کوانتومی شبيه سازی شده و مشخصه های آن به ازای
چگالی های مختلف آالیش ،بدست آمده است.

شکل :2طرح انرژی چاه کوانتومی در فصل مشترک

مقدار ضخامت الیه ها ،نوع آالیش و مقدار تحرک پذیری
الکترون ها و حفره های در نظر گرفته شده در شبيه سازی
مطابق جدول ( )1می باشد.

 -2روش انجام شبیه سازی

جدول :1مشخصات مواد استفاده شده در این طرح

برای انجام این شبيه سازی طرحی با ساختاری مطابق شکل
( )1استفاده شده است .در این ساختار الیه  InGaNمحيط
فعال می باشد و به صورت چاه کوانتومی رفتار می کند .چاه
کوانتومی تشکيل شده از دو نيمرسانای متفاوت با گاف
انرژی های  Eg barrirو  Eg wellمطابق شکل ( )2در فصل
مشترک  AlGaNو  GaNقرار دارد[.]1
رابطه بين گاف انرژی به صورت زیر می باشد.
()1

InGaN/GaN

E g ,QW  E g ,WELL  Eoh  Eoe

در این رابطه  Eg,QWانرژی تابش شده ،و  Eohو  Eoeبه ترتيب
انرژی حفره و الکترون کوانتيزه شده هستند[.]1

چگالی
آالیشcm-3

ضخامت
)(nm

نوع
آالیش

جنس ماده

10191

۴00

P

GaN

10191

100

P

Al0.2Ga0.8N

-

3

-

In0.2Ga0.8N

10191

۴۵00

N

GaN

-

30

-

GaN

برای مشاهده نور گسيل شده از  ،LEDبازترکيب نوری در
شبيه سازی لحاظ شده است .از طرفی وجود ناخالصی در
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نيمرساناها باعث ایجاد ترازهای انرژی در محدوده نوار
ممنوعه و در نتيجه ایجاد بازترکيب های غير نوری می
شود[ .]2به همين دليل پدیده شاتکی-رید-هال طبق رابطه
( )2در شبيه سازی در نظر گرفته شده است.


()2

pn  ni2

 ETRAP 

TAUP 0 n  ni exp

 kTL 

RSRH 

pn  ni2

  ETRAP 

 TAUN 0  p  ni exp

 kTL 
شکل  :3نمودار I-V.بر اساس چگالی های مختلف آالیش الیه

در رابطه باال  ETRAPاختالف انرژی مرکز بازترکيب و
انرژی فرمی ذاتی ) TL ،(ET-EIدمای شبکه بر حسب
کلوین و  TAUN0و  TAUP0مقادیر طول عمر الکترون و
حفره می باشند .همچنين n ،niو  pبه ترتيب چگالی
حاملهای ذاتی ،چگالی الکترونها و حفره ها می باشند .در
دیودهای نورگسيل با چگالی حاملهای باال ،پدیده اوژه به
عنوان یک بازترکيب غير تابشی بر عملکرد  LEDاثر
نامطلوب دارد[6و .]2لذا این پدیده نيز در این شبيه سازی
مد نظر قرار گرفته و طبق رابطه زیر لحاظ شده است.
()3





AlGaN

نمودار لومينيسانس-جریان برای آالیش های مختلف
بدست آمده و در شکل ( )۴نشان داده شده است .در ابتدا
با افزایش جریان ،مقدار لومينيسانس به شدت افزایش می
یابد ولی در جریان های باالتر با افزایش تزریق الکترون و
حفره ،از آند به کاتد نشت الکترون اتفاق می افتد که یکی
از عوامل کاهش لومينيسانس در جریان های باالتر می
باشد[6و.]2

RAuger  AUGN pn2  nni2 





AUGP np 2  pni2

در رابطه باال  AUGNو  AUGPبه ترتيب طول عمر الکترون
و حفره می باشند

 -3بحث و تحلیل
به ازای مقادیر مختلف چگالی آالیش برای الیه
مشخصه های این  LEDبدست آمده و مورد بررسی قرار
گرفته است .نمودار  I-Vبدست آمده به ازای مقادیر مختلف
چگالی آالیش در شکل ( )3نشان داده شده است .طبق این
شکل با افزایش چگالی آالیش ،مقدار جریان نيز افزایش
پيدا کرده است .همچنين ،با افزایش چگالی آالیش ،در
مقدار ولتاژ آستانه هدایت تغيير محسوسی مشاهده نشده
است؛ و افزایش چگالی آالیش خللی در رفتار نمودار I-V
ایجاد نکرده است.
،AlGaN

شکل  :۴نمودار تغييرات لومينيسانس با تغيير چگالی آالیش الیه
AlGaN

طبق شکل ( )۴با افزایش چگالی آالیش ،مقدار لومينيسانس
نيز شروع به افزایش می کند و به نقطه بيشينه می رسد.
بيشترین مقدار لومينيسانس به ازای چگالی 2101۸ cm-3
بدست آمده است و این مقدار حالت بهينه برای این دیود
نور گسيل می باشد .با گذر از نقطه بيشينه ،هر چه مقدار
چگالی آالیش افزایش می یابد پدیده اوژه اثر گذارتر شده و
مقدار لومينيسانس کاهش پيدا می کند .کمترین مقدار
203
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لومينيسانس به ازای چگالی  21020 cm-3بدست آمده
است .در شکل ( )۵تاثير چگالی آالیش بر توان خروجی
بررسی می شود .طبق این شکل با افزایش چگالی آالیش
در ناحيه سد کننده الکترون از مقدار  11016 cm-3تا
 2101۸توان خروجی روند افزایشی پيدا می کند .ولی با
افزایش بيشتر چگالی از این مقدار توان خروجی کاهش
زیادی پيدا می کند .در واقع توان خروجی در یک محدوه
از چگالی آالیش دارای مقدار بهينه می باشد .این موضوع با
نتایج تجربی آقای م .اهم و همکارانشان مطابقت دارد [.]۷
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شکل مشاهده می شود ،تغييرات چگالی آالیش در الیه
 AlGaNباعث تغييراتی در بيشينه طول موج و همچنين
تغييراتی در پهنای طول موجی می شود؛ ولی محدوده طول
موج حفظ شده است و بيشترین توان طيفی مربوط به
چگالی آالیش بهينه ی  2101۸ cm-3می باشد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از شبيه سازی ،تاثير چگالی آالیش
بر توان نور خروجی و برخی مشخصه های یک  LEDتک
چاه کوانتومی بر پایه  InGaN/GaNبررسی شد .نتایج
بدست آمده نشان می دهد با افزایش چگالی آالیش در الیه
 ،AlGaNتوان نور خروجی ابتدا شروع به افزایش می کند و
به ازای مقدار  2101۸ cm-3بيشترین توان نور را دارد .با
افزایش چگالی آالیش از مقدار  2101۸ cm-3توان نور
خروجی به شدت کاهش می یابد.
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شکل  :۵نمودار تغييرات توان نور خروجی با افزایش چگالی آالیش
الیه ( AlGaNشکل داخلی ،نتایج تجربی مرجع [)]۷

عالوه بر موارد ذکر شده در باال ،تغييرات چگالی آالیش
باعث تغييراتی در محدوده طول موج خروجی از  LEDمی
شود.

شکل  :6تغييرات طول موج و توان خروجی از  LEDطراحی شده بر
اساس چگالی آالیش های مختلف برای الیه AlGaN

در شکل ( )6روند تغيير بيشينه طول موج با تغييرات
چگالی آالیش نمایش داده شده است .همانگونه که در این
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 دریچه بستهzتعیین ضریب عبور بهنجار شده محیط کر با روش روبش
 عليرضا کشاورز و محسن حاتمی، عاطفه صابری
 دانشکده فيزیک، دانشگاه صنعتی شيراز، شيراز،فارس
 در محیطهای غیرخطی به دلیل. یکی از روش های متداول برای بدست آوردن ضرایب غیرخطی نوری مواد استz روش روبش- چکیده
 قطبش دی الکتریک به طور غیرخطی به میدان الکتریکی پاسخ میدهد و برخی خواص مانند ضریبشکست و،تغییر رفتار نور در ماده
 با. شبیهسازی میشودABCD  برای محیط غیرخطی کر بر اساس روش ماتریسz در این مقاله روش روبش.ضریبجذب تغییر میکند
 میدان عبوری از،استفاده از فرمول کالینز میدان قبل از روزنه به صورت عددی محاسبه میشود و پس از انتگرالگیری و بهنجارسازی
 نتایج نشان میدهد که روش ماتریسی روشی مناسب.دریچهی بسته برای ضریبشکست غیرخطی مثبت و منفی بدست آورده میشود
 میباشد و به خوبی رفتارهای غیرخطی را پیرامون کانون عدسی برای ضرایبشکست مثبت و منفی نشانzبرای شبیهسازی روش روبش
.میدهد
. فرمول کالينز،ABCDماتریس

، محيط کر، ضریبشکست غيرخطی،Z روش 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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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.

 -1مقدمه
وابستگی ضریب شکست محيط به شدت نور تابشی را
میتوان با مشاهدهی بازشدن یا بستهشدن باریکه نور تابشی
به محيط پس از خروج از آن استنباط کرد .بنابراین از
دیدگاه اپتيک هندسی ميتوان با قرار دادن روزنهای در
فاصلهی دور  ،تغيير ميزان نور عبوری از ميان آن ناشی از
اثرخودکانونی یا خودواکانونی ماده تحت تابش را
اندازهگيری نمود .این ایده نخستين بار توسط شيخ بهایی
وهمکاران به عنوان روش روبش zروزنهی بسته به کارگرفته
شد[1و .]2از روش روبش zبه عنوان یک روش معمول و
استاندارد برای اندازهگيری ضریبشکست وضریبجذب
غيرخطی استفاده میشود [1و2و .]3در این مقاله با استفاده
از روش ماتریس ،ABCDبعد از بدست آوردن ماتریس کلی
محيط ،از طریق انتگرال کالينز ميدان را روی روزنه بدست
آورده و پس از بهنجارسازی ،ميدان عبوری روبش zبرای
ضریبشکستهای مثبت و منفی بررسی میگردد.

شکل :2ترتيب محيطها در چيدمان روبش.z

زمانی که نمونه در محدودهی کانون عدسی ( )z=0قرار
میگيرد ،پدیدهی غيرخطی اتفاق میافتد .اگر
ضریبشکست غيرخطی مقداری مثبت باشد نمونه مانند
یک عدسی مثبت رفتار خواهد کرد و پرتوهایی که به آن
تابيده میشود را همگرا و جمع میکند .همچنين اگر
ضریبشکست غيرخطی مقداری منفی داشته باشد محيط
تبدیل به یک عدسی منفی خواهد شد که پرتوهای تابيده
شده به آن را واگرا میسازد .برای بدست آوردن ماتریس
محيط نمونه به سراغ ماتریس محيطهای کر عدسی گونه
می رویم .اگر شدت نور ليزر به صورت زیر در نظر گرفته
شود:

 -2مبانی نظری
در اندازهگيریهای روبش zنمونه به صورت طولی پيرامون
صفحهی کانونی پرتوی گاوسی روبش میشود.
آشکارساز1

آشکارساز2

2
 2r 2 
 

I( r,z )  I0 
 exp 
  2 (z ) 
 0 

() 1

با استفاده از تقریب سهمیوار معادلهی ( )1به معادلهی زیر
تبدیل میشود:

شکل  :1چيدمان تجربی روبش.z


2r 2 
1

  2 (z) 

() 2

به واسطهی غيرخطی بودن ،تغيير توزیع شدت ورودی یک
تغيير در ضریبشکست و ضریبجذب مادهای که تحت
تأثير پرتوی انتشاری قرار گرفته است ،بوجود میآورد.
درنتيجه توزیع شدت درصفحهی پشت نمونه همراه با مکان
نمونه تغيير میکند [ .]4تحليل شدت بر حسب مکان نمونه
منحنی روبش zقسمت حقيقی و موهومی پذیرفتاری مرتبه
سوم را میدهد .از دو روش آشکارساز بسته برای اندازهگيری
ضریبشکست غيرخطی و آشکارساز باز برای اندازهگيری
ضریبجذب غيرخطی استفاده میشود [ .]5مطابق شکل2

2


I( r,z)  I0  
 0 

با قرار دادن رابطهی ( )2در رابطهی کر و درنظرگرفتن
2P

02

()3

I0 

ضریبشکست به صورت زیر خواهد بود:
2n 2 P
4 Pr 2

)  2 (z )  4 (z

n  n0  n 2 I  n0 

طبق مرجع [6و ]7محيطهایی که دارای ضریبشکست به
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فرم رابطهی زیر هستند:

مطابق با شکل 3ماتریس کلی محيط به صورت زیر خواهد
بود:

1
n  n0  n 2 r 2
2

() 4

sin  d 

 1 0
 1 x  
 A B  1 y   cos  d


n

0 
 C D   0 1  
 1
( )9

 
   n  sin  d cos  d  0 1    f 1
 1 
 0


محيطهای عدسیگونه هستند که ماتریس آنها به صورت
زیر است:
sin  d 
n0 

cos  d 

()5
 به صورت

n
 2 2

n0


B   cos  d

D 
  n0 sin  d

با قرار دادن ماتریس کلی در فرمول کالينز ميدان دقيق قبل
از روزنه بدست میآید .مقدار گذردهی بهنجار شده برای
دریچهی بسته به صورت زیر بدست میآید:

A
C


تعریف میشود و  dضخامت نمونه

()11

a
Pa   E(x,z)2 xdx
0
)r2 (z
Pt   E(x,z)2 xdx
0

()12

P
T ( z ) a
Pt

()10

است .با مقایسهی رابطهی ( )3و ( )4خواهيم داشت:
()6

1
n  n 0  n 2 r 2
2

که  n 0و  n 2به صورت عبارتهای زیر هستند:

)T(z

() 7

مقدار گذردهی بهنجار شده بر حسب موقعيت نمونه

است.

2 n2P
n 0  n 0 
 ( z )2
8n 2 P
 ( z )4
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 -3شبیهسازی

n 2 

با رسم  Tو  r2بر حسب  zمیتوان رفتار سيستم را به ازای
ضریبشکست غيرخطی مثبت و منفی مشاهده و تأثير آنها
را بر رفتار غيرخطی بررسی کرد.

برای بدست آوردن نمودارهای گذردهی در ابتدا باید ميدان
قبل از دریچه بدست آورده شود .با داشتن ماتریس محيط
و انتگرال کالينز ميتوان ميدان را بعد از عبور از محيط
 ABCDبدست آورد .ميدان پرتو گاوسی بعد از عبور از
محيط  ABCDاز فرمول کالينز تبعيت میکند [:]8
i 
 ik
2
2
E1 (x,z) 
( E (x ,0)exp   (Ax 0 2xx 0  Dx )  )8
 B  0 0
2B



ماتریس  ABCDمربوط به محيط بين پرتو ليزر تا دریچه
میباشد که مطابق با شکل 3شامل چهار محيط است.

(الف)

شکل :3شکل کمر پرتو گاوسی در روش روبش zبرای سيستم .ABCD
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شکل :5نمودار تغييرات شعاع پرتو روی دریچه بر حسب فاصله ،الف:
برای ضریبشکست غيرخطی منفی ،ب :برای ضریبشکست غيرخطی
مثبت.

 -4نتیجهگیری
روش روبش zروشی مناسب و با دقت برای بررسی ضرایب
غيرخطی نوری مواد است .طبق نمودارهای شکلهای  4و
 5در حالتی که ضریبشکست غيرخطی مقداری منفی باشد
در نمودار گذردهی بهنجار شده ابتدا یک قله و سپس یک
دره خواهيم داشت که برای تغييرات شعاع پرتو این حالت
عکس است در واقع نمونه تبدیل به عدسی منفی خواهد
شد که پرتوهای تابيده شده به آن را واگرا میکند .همچنين
اگر ضریبشکست غيرخطی مقداری مثبت باشد نمودارها
عکس حالت ضریبشکست منفی هستند و نمونه تبدیل به
عدسی مثبتی خواهد شد که پرتوهای تابيده شده به آن را
جمع میکند .در واقع اثر غيرخطی پيرامون کانون عدسی
که شدت پرتو ليزر زیاد است اتفاق میافتد .روشهای
مختلفی برای شبيهسازی این روش توسط محققين ارائه
شده است .روش ماتریس  ABCDروشی مناسب و در عين
حال نسبت به روشهای پرداخته شده سادهتر است .در این
روش با داشتن ماتریس هر نوع محيط شبيهسازیهای انجام
شده قابل تعميم به محيطهای موردنظر نيز میباشد.
همچنين نتایج حاصل از آن با روش شيخ بهایی در مرجع
[ ]2و نظریههای ارائه شده در مراجع [4و ]5در تطابق است.

(ب)
شکل :4نمودار گذردهی بهنجار شده از دریچهی بسته بر حسب فاصله،
الف :برای ضریبشکست غيرخطی منفی ،ب :برای ضریبشکست
غيرخطی مثبت.

میتوان در شکل 5تغييرات شعاع پرتو را نيز بر حسب فاصله
روی دریچه برای ضریبشکستهای مثبت و منفی مشاهده
کرد.
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طراحی و ساخت اپتورود بر پایه میکروجابه جاگر موتوردار جهت ثبت سیگنال تک
واحدی نورون برای کاربردهای اپتوژنتیک
1لطیفی

*و حمید1 محمد اسماعیل زیبائی،1مهناز اسداله سلمان پور
2و زهرا فتاحی2  عبدالعزیز رونقی،2 لیال درگاهی،2عباس حق پرست
 تهران،بلوار دانشجو-اوین،پژوهشکده لیزر وپالسما دانشگاه شهید بهشتی1
 تهران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی2
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.الکتریکی جهت تحریک و ثبت همزمان با قابیت قرارگرفتن و ثابت شدن بر روی جمجمه می باشد
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
 همچ نین می توان بر روی این سیستم از فیبر نوری جهت تحریک نوری هم زمان.این سیستم ها جهت ثبت فعالیت نورونی استفاده کرد
بسته جهت بیماری های عصبی با استفاده از تکنیک-استفاده کرد بنابراین می توان به عنوان اپتورود در سیستم های کنترلی حلقه
 در این مقاله اپتورود بر پایه میکروجابجاگر موتوردار ط راحی و ساخته شده است و برای ثبت واحد تک واحدی.اپتوژنتیک استفاده کرد
.نورون در حیوان بیهوش مورد استفاده قرار گرفته است
 نورون، میکروجابه جاگر موتور دار، ثبت تک واحدی، اپتورود، اپتوژنتیک-کلید واژه

Design and fabrication a motorized Microdrive optrode for single-unit
recording for optogenetics applications
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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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باشند .به همین منظور باید موقعیت تار نوری و الکترود ها
قابل تنظیم باشند به طوریکه بتوان از راه دور ،میزان جابه
جایی عمودی تارهای نوری و الکترود ها در بافت مغزی
تنظیم کرد ،که برای دستیابی به این امر نیاز به طراحی
میکروجابه جاگرهای میکرونی می باشد[ .]3 ,2لذا در
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.

 -1مقدمه
توانایی تکنیک اپتوژنتیک در فعال سازی یا مهار یک
جمعیت نورنی خاص بدون اینکه بر فعالیت جمعیت های
نورونی مجاور آن تاثیر بگذارد منجر به ارائه ایده استفاده از
این تکنیک در کنترل بیماری های علوم اعصاب مانند صرع
و پارکینسون شده است .یکی از روشهای کنترل بیماریهای
عصبی بر اساس پایش برخط سیگنالهای عصبی بر مبنای
کنترل حلقه-بسته فعالیت شبکه های عصبی می باشد که
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
الکتروفیزیولوژی می باشد .با استفاده از الکترود فعالیت
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
محاسبه می شود .این شدت بهینه توسط فیبر نوری موجود
در آپترود به نورون های هدف منتقل می شود[ .]1شماتیک
فرآیند در شکل ( )1نشان داده شده است.

 -2بخش تجربی
 -1-2طراحی و ساخت میکروجا به جاگر
موتوردار
جهت ثبت سیگنال های عصبی از تک نورون ،الکترود باید
در مجاورت نورون قرارگیرد و ابعاد نوک الکترود نیز باید از
ابعاد نورون کوچکتر باشد .ابعاد نورون از  4تا  100میکرومتر
متغیر می باشد .بنابراین ابعاد نوک الکترود باید کمتر از 4
میکرومتر باشد .ابعاد نوک الکترود استفاده شده در این
آزمایش  2میکرومتر می باشد که برای ثبت سیگنال مناسب
از تک نورون ،ایده آل می باشد .امپدانس نورونی از مرتبه
ی 1تا  5مگا اهم می باشد که امپدانس الکترود نیز از همین
مرتبه می باشد[ .]4الکترود مورد استفاده در این میکروجابه
گر از جنس تنگستن می باشد.

شکل  :1شماتیک کنترل فعالیت های نورونی در حالت بیماری با
استفاده از تکنیک اپتوژنتیک به صورت حلقه-بسته

بنابراین طراحی و ساخت سیستم های نوری و الکتریکی
جهت تحریک و ثبت همزمان با قابلیت قرارگرفتن و ثابت
شدن بر روی جمجمه ضروری می باشد .این سیستم ها
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
و ثبت از چندین جمعیت نورونی در چند الیه را داشته

شکل  :2تصویر قرار گرفتن الکترود ثبت تک واحدی در مجاورت
سلول عصبی

در این طراحی برای هدایت و کنترل الکترود به داخل بافت
مغزی از یک میکروموتور پله ای استفاده شده است .میزان
جابه جایی این موتور در هر گام 13/5میکرومتر و توانایی
جابه جایی عمودی الکترود در بافت مغزی به اندازه 4
میلیمتر می باشد .برای ساخت بدنه نگهدارنده میکرو
جابجاگر موتور دار از پلکسی گلس استفاده شده است و با
استفاده از دستگاه  CNCمیکروماشین کاری شده است.
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بطوریکه بدنه و جابه جاگر الکترود به ترتیب دارای ضخامت
های  8و  2میلیمتر می باشند .در شکل ( )3تصویر یک
نمونه از میکروجابجاگر موتوردار با الکترود تنگستن نشان
داده شده است.
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براگما و الندا روی جمجمه اندازه گیری می شود و با
استفاده از اطلس مغزی پاکسینوس ،مختصات دقیق ناحیه
هدف تعیین می گردد .در این آزمایش منطقه هیپوکمپ
جهت ثبت سیگنال عصبی انتخاب شده است .علت انتخاب
این منطقه داشتن سلولهای عصبی بزرگ با دامنه ی
پتانسیل فعالیت باال می باشد .پس مشخص کردن مختصات
هیپوکمپ ،با استفاده از مته ی دندان پزشکی جمجمه در
آن نقطه سوراخ شده به طوری که الیه ی دورا مشخص
شود .اندازه ی قطر روزنه ایجاد شده 2میلیمتر و برابر با قطر
انتهای پایه ی میکروجابجاگر می باشد .با نصب
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
جمجمه ثابت می شود .در شکل ( )6تصویر یک نمونه از
کاشت میکروجابجاگر بر روی جمجمه نشان داده شده است.

=
شکل  :3تصویر میکرو جابجاگر موتوردار ساخته شده در آزمایشگاه

برای راه اندازی موتور پله ای نیاز به ساخت درایور می باشد.
همچنین جهت محاسبه و کنترل میزان دقیق جابجایی
عمودی الکترود نیاز به کنترل کامپیوتری می باشد .برای
ایجاد این ارتباط و کنترل دقیق حرکت موتور پله ای نیاز
به رابط های سخت افزاری و نرم افزاری می باشد .بدین
منظور از برنامه های لب ویو وآردینو جهت ارتباط نرم
افزاری و از میکروکنترلر  unoR3و رابط داریور  8825جهت
ارتباط سخت افزاری با کامپیوتر استفاده شد .در شکل ()4
تصویر مدار راه انداز موتور و میکروجابجاگر نشان داده شده
است.

شکل  :5تصویر یک نمونه از جراحی موش صحرایی (الف) :برای
دستیابی به جمجمه و مشخص نمودن نشانگرهای جمجمه جهت
مختصه یابی مغز و (ب) :ایجاد روزنه بر روی آن

شکل  :4تصویر مدار راه انداز میکروجابجاگر موتوردار.

 2-2آماده سازی حیوان و ثابت سازی میکروجابه
جاگر بر روی جمجمه:
طبق استانداردهای اخالق کار با حیوانات ،ابتدا حیوان با
استفاده از داروی کتامین/زایالزین بیهوش می شود .پس از
بیهوشی ،حیوان در دستگاه استریوتاکسی قرار داده شد و با
استفاده از میله های نگهدارنده سر حیوان ،جمجمه حیوان
ثابت می شود .برای بدست آوردن مختصات ناحیه هدف در
داخل بافت مغزی مطابق شکل ( )5فاصله بین دو نقطه ی

شکل  :6تصویر ثابت سازی میکرو جابجاگر بر روی جمجمه حیوان
بیهوش با استفاده از سیمان دندانپزشکی
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 -3-2ثبت سیگنال عصبی از فعالیت تک
واحدی سلول عصبی
به منظور کاهش نوفه عوامل محیطی ،چیدمان مورد نظر
درون قفسه ی فلزی فارادی قرار گرفته است .پس از انجام
مراحل ثابت سازی میکروجابجاگر بر روی جمجمه ،از یک
فنر فلزی سبک به منظور اتصال الکترود به سیم تقویت
کننده استفاده شده است .دستگاه تقویت کننده سیگنال
های دریافت شده توسط الکترود را تقویت و با استفاده از
کارت  DAQسیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می نماید
و در نهایت سیگنال های الکتریکی ثبت شده با استفاده از
نرم افزار بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود .در شکل
( )7شماتیک چیدمان آزمایش نشان داده شده است.

شکل((:)3-3الف) :نتایج ثبت فعالیت نورون هیپوکمپ
(ب):برهم نهی تمام اسپایک ها بر روی یک محور

 -3نتیجه گیری
در این مقاله یک میکروجابه جاگر موتوردار به منظور ثبت
سیگنال تک واحدی نورون طراحی و ساخته شده است که
بدون نیاز به دستگاه استریوتاکسی الکترود با دقت در
مجاورت یک سلول عصبی در حالت فعالیت خودبخودی
قرار داده شده است .برای این منظور فقط با استفاده از
دستگاه استریوتاکسی سیستم میکروجابجاگر بر روی
جمجمه کاشته شده است و سپس میکروجابجاگر از روی
دستگاه استریوتاکسی جدا شده است .با راه اندازی موتور،
الکترود ثبت در عمق های مختلف مغز هدایت شده است و
ثبت سیگنال از فعالیت عصبی در ناحیه هیپوکمپ انجام
شده است .با استفاده از این سیستم می توان ثبت فعالیت
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
اپتوژنتیک بمنظور تحریک نوری و ثبت سیگنال عصبی تک
واحدی در تست های رفتاری از موش صحرائی استفاده
نمود.

شکل  :7شماتیک چیدمان کلی آزمایش
با راه اندازی موتور ،الکترود به اندازه ی  410میکرومتر در
بافت مغزی هدایت داده شد تا نوک الکترود در این ثبت در
عمق  3,810میلی متری از سطح جمجمه قرار گیرد که
مربوط به ناحیه ی هیپوکمپ می باشد .ثبت به مدت 20
دقیقه از این ناحیه انجام شده است .در شکل( )8نتایج ثبت
سیگنال تک واحدی خارج سلولی در ناحیه هیپوکمپ نشان
داده شده است .دامنه ی اسپایک های ثبت شده در این
ثبت  157,21میکرو ولت می باشند .این نورون ناحیه ی
هیپوکمپ در مدت بیست دقیقه ثبت 33598 ،بار اسپایک
انجام داده است .فعالیت نورون ها یک پدیده ی طبیعی و
خودبه خودی می باشد بنابراین انتظار می رود که تابع
توزیع آن ،تابع توزیع نرمال باشدشکل( .)3-2با راه اندازی
دوباره سیستم نوک الکترود به عمق  4,080میلی متری از
سطح جمجمه و در ناحیه ی هیپوکمپ هدایت شد .به
مدت 30دقیقه از این ناحیه ثبت گرفته شد .شکل()3-3
نتایج ثبت تک واحدی در این منطقه را نشان می دهد.
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شفافیت القایی پالسمونی در فراماده گرافنی با کاربرد حسگر ضریب شکست
*و2خواه

 مجتبی ثروت، 2و1مصطفی خالقی

 ایران، مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس علوم و تحقیقات فارس، گروه فیزیک-1
 ایران، مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت، گروه فیزیک-2
 با کنار هم. در پژوهش حاضر یک ساختار پالسمونی بر پایه فرامواد معرفی شده است که دو مد پالسمونی را پشتیبانی میکند- چکیده
 کاهش سرعت گروه در این. سرعت نور را کند نمود،قرار دادن این دو مد روشن و تاریک میتوان جذب را به شدت کاهش داد و در ساختار
 با جایگزین. درصد می رسد98.44  میزان عبور تا، همچنین در فرکانس تشدید با برهم زدن تقارن در ساختار. است278 ساختار از مرتبه
 با تغییر ولتاژ می توان یک انتقال فرکانسی به.کردن گرافن به جای طال و نقره می توان از خاصیت رسانندگی الکتریکی آن استفاده کرد
 برای موادی، با استفاده از خاصیت حسگری این ساختار. تراهرتزی را پوشش داده ایم18  تا8 محدوده تشدید داد که در این کار محدوده
 در واقع کاربرد چنین ساختاری برای ذخیره. محاسبه شده است9.439  m
با ضریب شکست های متفاوت حساسیت ساختار برابر
RIU

. فیلترها و سوییچ ها است،سازی اطالعات و حسگری
. گرافن، کاهش سرعت گروه، شفافیت 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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زده میشود[ .]5رسانندگی الکتریکی گرافن شامل دو
قسمت درون باندی و میان باندی است که در محدوده
تراهرتزی سهم برهم کنشهای درون باندی غالب است .در
نتیجه رسانندگی الکتریکی گرافن از طریق زیر به دست
می آید:

 -1مقدمه
شفافیت القایی الکترومغناطیسی ( )EITکه از طریق
برهم کنش مخرب ،توسط دو باریکه لیزری در
سیستم های کوانتومی ایجاد می شود ،کاربردهای فراوانی
در کندسازی نور و ذخیره سازی اطالعات دارد[.]1
دانشمندان روشهای متفاوتی را برای ایجاد  EITاستفاده
کردهاند که از سیستمهای نوسانی کالسیک استفاده شده
است ،همانند :استفاده از تشدیدکنندههای میکرو،
جریانهای الکتریکی و  .]2[ ...از آنجایی که بررسی اثر EIT
محدودیت های آزمایشگاهی فراوانی دارد ،ما از یک اثر
مشابه به نام شفافیت القایی پالسمونی( )PITاستفاده
می کنیم .مدهای پالسمونی دارای دو حالت روشن و تاریک
هستند که بستگی به نوع جفتشدگی نور فرودی با
المانهای ساختار دارد .مد روشن به طور مستقیم با نور
فرودی برهمکنش میکند و میزان پراکندگی زیاد و ضریب
کیفیت پایینی دارد .برخالف مد روشن ،مد تاریک با نور
فرودی به صورت مستقیم برهم کنش نمیکند و دارای
ضریب کیفیت باالیی است .با کنار هم قرار دادن این دو مد
تاریک و روشن ،برهم کنش قوی بین این دو مد صورت
می گیرد که مشابه پدیده  EITدر سیستمهای سه ترازی
اتمی است .از مهمترین نتایج روش  PITکنترل جذب در
محدوده فرکانسی و کاهش سرعت گروه است .استفاده از
فرامواد تخت یکی از روش های مناسب برای ایجاد شفافیت
القایی پالسمونی است[.]3
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که در آن  τآهنگ واهلش برای گذارها است μc ،پتانسیل
شیمیایی T ،دما برحسب درجه کلوین ω ،فرکانس زاویهای
است .برای محاسبه تابع دیالکتریک گرافن از

j
 0d

 1

استفاده میکنیم که در آن  dضخامت گرافن استفادهشده
در ساختار است.

شکل  :1شماتیک فراماده گرافنی

 -2نتایج و مباحث
شکل ( )1شماتیک نانو ساختار فراماده ای را
نشان می دهد ] [6-7که در اثر اعمال نور فرودی بر ساختار،
حلقه گرافنی نقش مد روشن و دو میله موازی نقش مد
تاریک را ایفا می کنند .در این نانو ساختار برای ایجاد
شفافیت القایی پالسمونی از شکست تقارن استفاده
می کنیم که پارامتر شکست تقارن در ساختار  Sاست که
با گام های  10نانومتری افزایش می یابد و نتایج حالت
کامال متقارن( )S=0و شکست تقارن ( )S=50 nmنمایش
داده شده است.

گرافن به عنوان یک ماده پالسمونی جدید در فوتونیک و
اپتوالکترونیک که خواص اپتیکی منحصر به فردی دارد در
نظر گرفته شده است .گرافن در محدوده مادون قرمز میانی
و تراهرتز خواص فوق العاده ای دارد ،از جمله رسانندگی
گرمایی و رسانندگی الکتریکی قابل کنترل با تغییر ولتاژ.
رسانندگی قابل کنترل به وسیله ولتاژ ،این امکان را به ما
می دهد که شفافیت القایی پالسمونی را کنترل کنیم[.]4
در واقع با استفاده از فرامواد گرافنی برای طراحی شفافیت
القایی پالسمونی دیگر نیاز به طراحی های مجدد برای
تغییر فرکانس تشدید نیست .با استفاده از این قابلیت
گرافن ،یک شفافیت القایی پالسمونی قابل کنترل ایجاد
شده است که کاربردهای کندسازی نوری ،سوییچ ها،
فیلترها ،ذخیره سازی اطالعات را دارد .رسانندگی گرافن در
غیاب میدان مغناطیسی از طریق فرمول کوبو تخمین

زمانی که ساختار در حالت کامال متقارن( )S=0قرار دارد
تنها یک تشدید در پاسخ های اپتیکی رخ می دهد که مقدار
عبوری برابر با  12.13درصد و جذبی برابر با  45.27درصد
در فرکانس تشدید  12.08تراهرتز دارد .و در ساختار تنها
یک دو قطبی الکتریکی در حلقه ایجاد شده است و نشان
دهنده مد روشن بودن حلقه گرافنی است که به صورت
مستقیم با نور فرودی برهمکنش کرده است که
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در شکل (-2الف) نشان داده شده است.

است[ .]8در شکل( )4نحوه تغییر در پاسخهای طیفی با
تغییر در پتانسیل شیمیایی مشاهده میشود.

حال با شکست تقارن در ساختار ،شفافیت القایی پالسمونی
ایجاد خواهد شد که علت آن تحریک مد تاریک است که
در آن مد تاریک به صورت غیر مستقیم با نور فرودی
برهمکنش می کند و باعث ایجاد یک چهارقطبی الکتریکی
در دو میله موازی می شود که در شکل( -2ب) نمایش داده
شده است.

1

12
14
)Frequency (THz

16

18

0
6

8

10

Transmission

 -2-2بررسی حسگر ضریب شکست
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یکی از ویژگیهای جالب فرامواد حساسیت آنها به محیط
اطراف هست که به آن قابلیت طراحی سنسورهای وابسته
به ضریب شکست میدهد[ .]9بدینصورت که ابتدا حسگر
در محیط خأل وجود داشته و در مراحل بعد حسگر را درون
گلوکز با خلوص مختلف بررسی کردهایم و با استفاده از
خلوص متفاوت ،انتقال فرکانسی در محدوده تشدید
مشاهده شده است که در شکل ( )5نمایش دادهشده است.
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همانطور که در شکل( )4مشاهده میشود با تغییر در
پتانسیل شیمیایی میتوان یک انتقال فرکانسی در محدوده
تراهرتزی داشته باشیم .علت این انتقال فرکانسی این است
که با تغییر پتانسیل شیمیایی ،چگالی حاملهای بار در
گرافن تغییر میکند .این کاربرد بسیار مهمی برای گرافن
محسوب میشود ،چرا که ما با یک ساختار گرافنی میتوانیم
طیف وسیعی از محدوده فرکانسی را پوشش دهیم،
بدون این که نیازی به طراحی مجدد ساختار داشته باشیم.

همان طور که از پاسخ های اپتیکی در شکل ( )3مشخص است با
شکست تقارن در ساختار ،مقدار عبور به  98.44درصد و مقدار جذب
به  0.15درصد می رسد ،که یکی از پیامدهای شفافیت القایی
پالسمونی کاهش شدید جذب در فرکانس تشدید است.

16

c=0.5 ev
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شکل  :4نمودار عبور با تغییر پتانسیل شیمیایی

شکل  :2نمودار توزیع میدان الکتریکی در
حالت (-2الف) کامال متقارن
و حالت (-2ب) شکست تقارن
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شکل  :3نمودار عبور (شکل-3الف) و جذب (شکل-3ب) برای حالت
کامال متقارن و شکست تقارن
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شکل  :6نمودار حساسیت با ضریب شکست
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9
0.3

)Sensitivity (m/RIU

یکی از ویژگیهای فوقالعاده گرافن تغییرپذیر بودن
رسانندگی الکتریکی گرافن است .رسانندگی گرافن در بازه
تراهرتزی به چهار پارامتر دما ،فرکانس زاویهای ،زمان
واهلش حاملهای بار و پتانسیل شیمیایی وابسته است .در
بازه تراهرتزی تغییرات پتانسیل شیمیایی بسیار چشمگیر
است .درواقع تغییرات پتانسیل شیمیایی بهوسیله تغییر در
ولتاژ ورودی یا تغییر در آالیشهای شیمیایی امکانپذیر
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به عنوان مثال برای ضریب شکست  n=1مقدار فرکانس
رزونانس در  12.5 THzاست و برای  n=1.33مقدار فرکانس
رزونانس در  10.84 THzاتفاق میافتد و برای n=1.35
مقدار فرکانس رزونانس در  10.75 THzاست و برای
 n=1.37مقدار فرکانس رزونانس برابر با  10.76 THzاست
و برای  n=1.39فرکانس رزونانس برابر با 10.61 THzو برای
 n=1.41مقدار فرکانس رزونانس برابر با
 10.54 THzاست ،که نشان میدهد با افزایش ضریب
شکست مقدار فرکانس رزونانس کاهش مییابد ،که این
میزان انتقال فرکانسی را با اختالف ضریب شکستها در
شکل( )5نمایش داده شده است.

 -3نتیجهگیری
در کار حاضر یک ساختار فراموادی مبتنی بر گرافن را
معرفی کردیم ،که با برهم زدن تقارن در هندسه ساختار
میزان عبور در فرکانس تشدید را تا  98.44درصد افزایش
دادهایم .هم چنین با استفاده از قابلیت گرافن در رسانندگی
الکتریکی ،یک انتقال فرکانسی را در محدوده فرکانسی  8تا
 18تراهرتز ایجاد کردهایم .در مرحله بعد ساختار را در مواد
مختلف قرار داده و حساسیت ساختار را بررسی کردیم که
حساسیتی برابر با  9.439  m RIUاندازه گیری شد .در
مرحله آخر به محاسبه سرعت گروه در این ساختار
پرداختیم که کاهش سرعت گروه از مرتبه  278محاسبه
شده است.

حساسیت این حسگر برای خلوص گلوکز مختلف
اندازه گیری شده است که نمودار حساسیت آن در شکل()6
نمایش داده شده است .حساسیت برای این حسگر مقدار
 9.439  mاندازه گیری شده است.
RIU
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 -3-2کاهش سرعت گروه
یکی از ویژگیهای پدیده  EITکاهش سرعت گروه است .ما
این کاهش سرعت گروه را در پدیده  PITنیز مورد بررسی
قرار دادهایم .کاهش سرعت گروه نقش مهمی در
ذخیرهسازی اطالعات اپتیکی دارد .در واقع مثبت و منفی
بودن ضریب گروه به معنای کندی و تندی سرعت گروه
است[ .]10سرعت گروه از طریق رابطه

C
ng

Vg 

محاسبه

میشود که در آن  Vgسرعت گروه و  Cسرعت نور و
 ngضریب گروه است.
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شکل  :7نمودار ضریب گروه در دو حالت کامال متقارن و شکست
تقارن

همانطور که در شکل( )7مشاهده میشود ،ضریب گروه در
دو حالت متقارن و نامتقارن مورد بررسی قرارگرفته است.
برای حالتی که ساختار در تقارن کامل است ،هیچ کاهش
سرعت گروهی مشاهده نمیشود ،درصورتیکه با
از بین بردن تقارن در ساختار  ،سرعت گروه از مرتبه 278
کاهش پیدا می کند.
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ساخت و مشخصه یابی دیود نور گسیل آلی آبی با مواد سنتز شده ی جدید با ساختار
ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:dopant/BCP/Ca/Al
2امينی

 مصطفیمحمد پور،1 عزالدین مهاجرانی،2 خدابخش درزی نژاد،1 امير انتظاری،1افشين ابارقی
 پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی، اوین،تهران1
 دانشکده شيمی، دانشگاه شهيد بهشتی، اوین،تهران2

 این مواد نور گسیل به.چکیده – در این مقاله از دو ماده ی سنتز شده ی جدید برای ساخت دیود های نور گسیل آلی آبی استفاده کردیم
میهمان مورد استفاده قرار گرفت و سپس به عنوان الیه ی نور گسیل به صورت چرخشی الیه-صورت جداگانه در یک سیستم میزبان
ولتاژ نشان می دهند که- نتایج جریان. عملکرد دو ماده در ساختار دیود نور گسیل مقایسه شد، پس از بدست آوردن نتایج.نشانی شدند
 همچنین طیف الکترولومینانس قطعات. نسبت به ماده ی دیگر ولتاژ روشن شدن کمتری دارند1 قطعات ساخته شده با ماده ی سنتز شده ی
. شدت روشنایی دیود ساخته شده با این ماده نیز بیشتر است. دارای خلوص رنگی بهتری است1 بیانگر این است که ماده ی سنتز شده ی
 ولتاژ روشن شدن، الیه نور گسيل، شدت روشنایی، 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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 -2اقدامات تجربی و نتایج

 -1مقدمه

مواد سنتز شده ی جدید مورد استفاده در این مقاله دارای
ساختار شيميایی شکل  1می باشند.

در سال  1880ميالدی توماس آ .ادیسون المپ التهابی را
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
روشنایی مصنوعی را آنگونه که تا آن زمان امکان پذیر نبود،
در دسترس عموم قرار می داد .از آن زمان تاکنون نياز بشر
به انرژی نورانی بطور پيوسته ای افزایش یافته است[.]1-2
وجود بحران جهانی انرژی و استفاده از انرژی با بازدهی
پایين ،ویژگی صرفه جویی در انرژی مربوط به  OLEDها
را بعنوان یکی از گزینه های با بيشترین امکان رقابت برای
نسل جدید نمایشگرها و بطور خاص منابع نوری با صرفه
انرژی مطرح کرده است[ .]3یک نمایشگر تمام رنگی نياز
به مواد نورگسيل سبز و قرمز و آبی با پایداری و بازدهی و
خلوص رنگی نسبتاً برابری دارد .مواد نورگسيل آبی با
راندمان مطلوب از جمله ملزومات مهم برای تجاری شدن
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
انتقال بين سيستمی انرژی به مواد با سطوح پایين تر انرژی
فلوئورسانس یا فسفرسانس شود[ .]4-6در این مقاله سعی
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
استفاده در ساخت دیود نورگسيل آلی آبی بکار گرفته شوند.
به دليل اینکه مواد جدید به تنهایی الیه ی خوبی تشکيل
نمی دهند ،در یک ماده ميزبان دوپ شدند .ماده ی ميزبان
مورد استفاده  PVKبود که این ماده یکی از مرسومترین
محيطهای ميزبان میباشد که دارای خاصيت تشکيل فيلم
خوب است .با حل کردن هر دو ماده در حالل مشترک از
الیهنشانی چرخشی بهره برد .از مزایای دیگر این پليمر
داشتن طيف فوتولومينسانسی میباشد که با طيف جذبی
بسياری از مواد نورگسيل و رنگينهها تطابق دارد.

شکل  :1ساختار شيميایی مواد سنتز شده

ماده سنتز شده  1دارای تراز  5/61 ، HOMOالکترون ولت
و تراز  2/6 ، LUMOالکترون ولت است .تراز  HOMOو
 LUMOی ماده ی  2نيز به ترتيب  5/47و  2/21الکترون
ولت می باشد .این تراز ها به روش نظریه تابعی چگالی
) (DFTاندازه گرفته شد.
ساختار مورد استفاده در این مقاله به صورت
ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al

طراحی شد .در این ساختار به جای  xدو ماده سنتز شده
جداگانه دوپ شدند و الیه نورگسيل حاصل به صورت
چرخشی الیه نشانی شد .در این ساختار  ITOبه عنوان
الکترود کاتد ،پليمر  PEDOT:PSSبه عنوان تزریق کننده
حفره ،الیه تجميعی  PVK:TPD:PBD:xبه عنوان الیه ی
نور گسيل BCP ،مسدود کننده حفره Ca ،تزریق کننده
الکترون Al ،الکترود کاتد و حفاظت کننده آلومينيوم در
برابر رطوبت واکسيژن هستند.
در شکل  2ساختار دیود نورگسيل آلی و ترازهای انرژی آن
قابل مشاهده است.
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شکل  :2ساختار دیود نور گسيل آلی آبی و تراز های انرژی آن

برای ساخت دیود نور گسيل آلی ابتدا زیر الیه های رسانای
شفاف  ITOرا در حالل های استون ،ایزوپروپانول ،اتانول و
نهایت در آب مقطر به مدت  14دقيقه در حمام آلتراسونيک
می شویيم و سپس با گاز نيتروژن خشک می کنيم .بعد از
آماده سازی زیر الیه ها PEDOT:PSS ،و بعد ازآن الیه نور
گسيل به روش چرخشی با سرعت  3000دور در دقيقه الیه
نشانی شدند .بعد از الیه نشانی هریک از الیه ها جهت پخت
الیه ،تبخير حالل و رسيدن به سطح هموارتر نمونه ها را
در آون قرار می دهيم.

شکل :4نمودار چگالی جریان-ولتاژ مربوط به استفاده از دو ماده ی1
و  2درساختار ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al

برای اندازه گيری طيف الکترولومينانس دیود های نور
گسيل آلی ساخته شده ،از طيف سنج Ocean Optic HR-
 2000استفاده شد .نمودار طيف الکترولومينانس قطعات
مورد نظر در شکل  5نشان داده شده است .طيف مربوط
به قطعه ی حاوی ماده ی  1دارای قله ایی در طول موج
 489نانومتر و قله ی طيف مربوط به قطعه ی حاوی ماده
 2در طول موج  498نانومتر است .در نتيجه حضور ماده ی
 1در ساختار ،خلوص رنگی بهتری برای ایحاد نور آبی دارد.
همچنين همانطور که از نمودار ها مشخص است شدت
الکترولومينانس دیود با حضور ماده ی  1بيشتر است .نمودار
نرماليزه شده نيز نشان می دهد که وجود ماده ی  1طيفی
با پهنای کمتر ایجاد کرده که نشان دهنده ی عملکرد بهتر
این ماده در گسيل نور آبی می باشد.

الیه های  Ca ، BCPو  Alنيز به روش تبخيری بوسيله ی
دستگاه الیه نشانی تحت خال به ترتيب در فشار های
 3˟5-10 ، 5˟5-10و  2˟10-5ميلی بار ،الیه نشانی شدند.

شکل  :3دستگاه الیه نشانی تحت خال در محيط گاز خنثی آرگون

پس از ساخت قطعات برای اندازه گيری جریان و ولتاژ از
دستگاه  Kiethley 2400استفاده شد .نمودار چگالی
جریان-ولتاژ ) (J-Vاین قطعات را در شکل  4مشاهده می
نمایيد .همانطور که در این نمودار مالحظه می شود ولتاژ
روشن شدن قطعات ساخته شده با حضور ماده سنتزشده 1
نسبت به قطعات ساخته شده با ماده  2کمتر است .دليل
این کاهش ،اختالف کمتر تراز  HOMOو  LUMOماده 1
نسبت ماده  2است که منجر به باالنس بهتر الکترون و حفره
در ناحيه نور گسيل شده و انتقال بار و انرژی از ميز بان
 PVKبه ماده نور گسيل بهتر صورت می گيرد .که در نتيجه
ولتاژ کاری ،کاهش می یابد.

شکل  :5طيف الکترولومينانس مربوط به استفاده از دو ماده ی 1و 2
درساختار ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al
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در شکل  6مشخص است ،شدت روشنایی نمونه های
ساخته شده با ماده ی  1نسبت به نمونه های ساخته شده
با ماده ی  2بيشتر است که دليل آن به خاطر مطابقت
بيشتر تراز های  HOMOو  LUMOماده ی  1با تراز های
سایر مواد موجود در ساختار و همچنين تزریق بهتر الکترون
به تراز  LUMOاین ماده نسبت به ماده  2می باشد.
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ساختار مورد استفاده دارد زیرا با ولتاژ پایين تر روشن می
شود ،طيف آن نسبت به طيف ماده ی  2بهتر است و شدت
نور گسيلی حاصله با توجه به ساختار یکسان در قطعات و
فقط تغيير نوع ماده ی نورگسيل ،در ماده ی  1بهتر می
باشد.
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شکل  : 6نمودار شدت نور گسيلی مربوط به استفاده از دو ماده ی 1و
 2درساختار ITO/PEDOT:PSS/PVK:TPD:PBD:x/BCP/Ca/Al

تصویر دیود های نور گسيل آلی ساخته شده را نيز در شکل
 7مالحظه می نمایيد.

شکل :7تصویر دیود های روشن شده ،سمت راست:دیود با ماده نور
گسيل ،1سمت چپ :دیود با ماده نور گسيل2

 -3نتیجهگیری
در این پروژه موفق به ساخت دیود نور گسيل آلی آبی با
استفاده از مواد سنتز شده با دوپ کردن هریک از آن ها در
سيستم ميهمان -ميزبان شدیم در حقيقت نوع ساختار
انتخاب شذه به گونه ایی بود که با تراز ها ی مواد جدید
مطابقت زیادی داشت که همين امر موجب ساخت قطعاتی
با شدت نور گسيلی نسبتا خوب شد .همچنين نتایج بدست
آمده حاکی از آن است که ماده ی  1کارایی بهتری در
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بررسی خواص اپتیکی بافتهای خوشخیم و بدخیم مغز انسان
2و1آرا

 و محمد حسين مجلس2و1  سميه سلمانی،1مجتبی حسين زاده

 تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فيزیک، آزمایشگاه فوتونيک1
کرج،دانشگاه خوارزمی، پژوهشکده علوم کاربردی2
 خواص اپتیکی تومورهای خوشخیم و بدخیم مغز انسان به منظور ارائه یک روش جدید تشخیص اپتیکی بررسی، در این مقاله- چکیده
 اسکن و همچنین چگالی نوری ( جذب نوری ) آنها توسط یک چیدمان- رفتار غیرخطی تمام نمونهها با استفاده از تکنیک زد.شده است
 نتایج تجربی بدست آمده نشان میدهد که چگالی نوری بافتهای بدخیم بیشتر از بافتهای خوشخیم.اپتیکی ساده مطالعه شده است
 ضریب شکست غیرخطی برای تومور، بطور واضح.میباشد و همچنین رفتار غیرخطی بافتهای خوشخیم و بدخیم کامال متفاوت میباشد
 اسکن- این مطالعه نشان میدهد که تکنیک زد، خالصه.خوش خیم با عالمت منفی و برای تومور بدخیم با عالمت مثبت ظاهر میشود
.میتواند برای تشخیص زود هنگام بافت مغزی بدخیم از خوشخیم مورد استفاده قرار گیرد
. ضریب شکست غيرخطی، چگالی نوری، اسکن- تکنيک زد، تشخيص اپتيکی، بافت مغزی خوشخيم و بدخيم-کليد واژه

Optical properties investigation of benign and malignant human brain
tissues
Mojtaba Hosseinzadeh1, Somayeh Salmani1,2, and M. H. Majles Ara1,2
1

Photonics Lab., Department of Physics, Kharazmi University, Tehran, Iran
2

Research 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.
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جهت جلوگيری از انهدام بافت توسط آنزیمها یا باکتریها
و حفظ ساختار فيزیکی آنها ،بافتها باید بعد از جدا شدن
از بدن پرداخت گردند .این پرداخت بافت ،فيکساسيون یا
ثبوت بافت ناميده میشود که معموال شامل فرو بردن بافت
در عوامل تثبيت کننده جهت حفظ مشخصات مورفولوژیک
آنها میباشد .بافتها توسط دستگاه ميکروتوم به فيلمهای
نازک برش داده میشوند و سپس روی الم (اسالید شيشه
ای) قرار میگيرند .بافت تومورهای مغزی انسان که در این
مقاله مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،تومورهای مغزی اوليه
میباشند که توسط دستگاه ميکروتوم به ضخامت 3
ميکرون برش داده شدهاند .الزم به ذکر است که این بافتها
از بيماران مختلف (زن و مرد) و در دو نوع بافت خوشخيم
و بدخيم مغزی میباشند که در بخش بافت شناسی و آسيب
شناسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهيد
بهشتی کاشان تهيه شدهاند.

 -1مقدمه
مغز یک قسمت از دستگاه عصبی مرکزی میباشد که
ترکيبی از تک سلولهاست ،این سلولها در ساختار و
عملکردشان با هم فرق دارند اما همه عملکرد نرمالی را
دنبال میکنند که توسط دئوکسی ریبونوکلئيک اسيد ،ماده
ژنتيکی داخل هستهی سلول ،هدایت میشوند [.]1
تومورهای خوشخيم اغلب رشد آهستهای دارند و سلول-
هایشان تقریباً شبيه سلولهای طبيعی مغزی هستند اما
تومورهای بدخيم تمایل به رشد سریع و آسيب رساندن به
سلولهای مغزی نرمال اطرافشان را دارند و دارای سلول-
های کامال غيرطبيعی میباشند [ .]2استفاده از علم
فوتونيک برای تشخيص اپتيکی تأثير عمدهای روی مراقبت
سالمتی دارد ،بيوفوتونيک اميد زیادی را در تشخيص زود
هنگام بيماری و روشهای جدید درمان هدایت نوری ارائه
میکند [ .]3برهمکنش ليزر با بافتهای بيولوژیکی
اطالعاتی در زمينهی ویژگیهای اپتيکی بافت در اختيار ما
میگذارد .از جمله روشهایی که برای بدست آوردن
ویژگیهای اپتيکی بافت بيولوژیکی مورد استفاده قرار می-
گيرد به کارگيری کرههای جمع کننده و تکنيک چرخه ی
مونت کارلو و همچنين تئوری کابلکا– مانک میباشد [.]4،5
تکنيکهای اسپکتروسکوپی به عنوان کاوشهای اپتيکی نيز
مورد استفاده قرار میگيرند ،یکی از تکنيکهای مهم برای
بررسی کردن بافت بيولوژیکی به منظور تشخيص زود هنگام
سرطان ،فلورسانس بافت میباشد ،هر بافت بيولوژیکی به
خودی خود دارای مقداری مولکول فلورسانس میباشد [.]6
در این مقاله ،ما ویژگیهای اپتيکی تومورهای مغزی خوش-
خيم و بدخيم انسانی را در دو رژیم خطی و غيرخطی مورد
بررسی قرار دادهایم ،در رژیم خطی ،چگالی نوری (جذب
نوری) یکی از پارامترهای مفيد برای جذب نور در بافت
میباشد [ .]3همچنين در رژیم غيرخطی ،تکنيک زد-
اسکن برای بررسی رفتار غيرخطی و اندازهگيری ضریب
شکست غيرخطی ماده به کار برده میشود [.]9-7

 -2-2روشهای اپتیکی
با استفاده از ليزر پيوسته  Nd:YAGبا طول موج 532nm
و توان  50mwتمام نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند .در
فرآیند جذب ،شدت موج الکترومغناطيسی فرودی به هنگام
عبور از بافت تضعيف میشود .توانایی جذب یک محيط به
ساختار مولکولهای آن محيط ،طول موج تابشی ،ضخامت
الیه جاذب و غلظت عناصر جاذب بستگی دارد .یکی از
پارامترهای مربوط به جذب نور در بافت که مورد استفاده
قرار میگيرد به عنوان مقدار جذب یا چگالی نوری شناخته
میشود [: ]3
()1

I 
OD  A  log 0 
 I 

 I 0 شدت نور ورودی به نمونه و  I شدت نور خروجی
از نمونه میباشد .با استفاده از یک چيدمان اپتيکی ساده
که در شکل  1آورده شده است ،شدت نور ورودی به نمونهها
و شدت نور خروجی از آنها در طول موج  532نانومتر ثبت
گردید.

 -2مواد و روشها
 -1-2آماده سازی ماده
رایج ترین مرحله در مطالعهی بافتها ،تهيه مقاطع بافت
میباشد .از آنجایی که بافتها معموال برای عبور نور از آنها
خيلی ضخيم هستند باید به مقاطع نازکتر برش داده شوند.

شکل :1چيدمان اپتيکی برای سنجش چگالی نوری بافت تومورهای
مغزی )P( .قطبشگر )S( ،نمونه مورد آزمایش و ( )Dآشکارساز.
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با استفاده از چيدمان اپتيکی جاروب محوری (زد -اسکن)
دریچه بسته مطابق با شکل  2رفتار غيرخطی نمونهها مورد
بررسی قرار گرفت .همانطور که نشان داده شده است یک
باریکه ليزر پر شدت از ميان یک عدسی با فاصله کانونی
بزرگ عبور کرده و کانونی میشود .نمونه مورد آزمون ،در
محدودهی کانونی باریکه کانونی شده  ،حرکت میکند و
اصطالحاً محور را جاروب میکند [ ،]10در نهایت توان
عبوری از نمونه بر حسب مکان قرارگيری نمونه ثبت می-
گردد .ضریب شکست غيرخطی از معادله ( )2بدست میآید
[:]9
TP V

()2

2Leff (0.406)(1  S ) 0.25 I 0

مغزی بدخيم نسبت به تومورهای مغزی خوشخيم بيشتر
میباشد .با توجه به معادله ( )1و همچنين نسبت توانها
که با محاسبهی شيب خط برازش شده روی دادههای
تجربی در شکل  3بدست میآید ،چگالی نوری (جدول )1
برای نمونهها محاسبه شد.

n2 

که  طول موج ليزر TP V ،اختالف بيشينه– کمينهی
توان عبوری بهنجار شده I 0 ،شدت در نقطهی کانونی



شکل  :3توان خروجی بر حسب توان ورودی برای تومورهای مغزی
خوشخيم و بدخيم به همراه برازش خطی دادهها.



میباشد Leff  1  e L /  .طول موثر نمونه L ،طول

جدول  :1چگالی نوری بافت خوشخيم و بدخيم تومورهای مغزی
انسان

نمونه و  ضریب جذب خطی نمونه میباشد.

نوع بافت

تومور مغزی
خوشخيم
شکل :2چيدمان زد-اسکن برای سنجش رفتار غيرخطی بافت
تومورهای مغزی )BS( .مقسم پرتو )L( ،عدسی )S( ،نمونه )A( ،روزنه،
( )D1آشکارساز  )D2( ،1آشکارساز.2
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تومور مغزی
بدخيم



 S  1  exp  2ra2 wa2کسری از شدت نور ورودی است
(در غياب نمونه) که از دریچه عبور میکند ra .شعاع
دریچه و  waشعاع پرتو گاوسی در صفحه دریچه میباشد-
[.]11

نمونه

جذب
نوری
()OD

Benignant
)(1
Benignant
)(2
Benignant
)(3
Malignant
)(1
Malignant
)(2
Malignant
)(3

1.28
0.66
0.99

جذب نوری
ميانگين() ODmean

0.98

2.06
1.86

1.79

1.44

در رژیم غيرخطی با توجه به شکل  ،2با حرکت نمونه اطراف
کانون توان عبوری از نمونه ها آشکار سازی شد .ما در این
روش از ليزر با طول موج  532نانومتر استفاده کردیم.
نمودار توان عبوری بهنجار شده برحسب مکان بهنجار شده
برای نمونه های مختلف در شکلهای  4و  5نشان داده شده
است .برای بافت خوشخيم در شکل  ،4توان عبوری ابتدا
با یک قله قبل از کانون و سپس با یک دره بعد از کانون
همراه است که نشاندهندهی ضریب شکست غيرخطی
منفی برای این نمونهها میباشد و پدیده خود واکانونی رخ
داده است .در شکل  5برای بافتهای بدخيم پدیده
خودکانونی رخ داده است و همانطور که مشاهده میگردد
توان عبوری ابتدا با یک دره و سپس با یک قله همراه است

 -3نتایج تجربی
در رژیم خطی ،با توجه به چيدمان اپتيکی نشان داده شده
در شکل  ،1هر نمونه بعد از قطبشگر قرار گرفته و توان
عبوری از نمونه ها بر حسب توان فرودی به آنها آشکارسازی
شد .شکل  3بطور واضح نشان میدهد که توان عبوری از
تومورهای مغزی بدخيم در برابر تومورهای مغزی خوش-
خيم کمتر است ،بنابراین چگالی نوری برای تومورهای
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 تفاوت رفتار بافت خوشخيم و بدخيم تومورهای.بودند
 به ویژه تغيير عالمت ضریب شکست غيرخطی با،مغزی
 میتواند به عنوان یک روش تشخيص، اسکن-تکنيک زد
اپتيکی بافت سرطانی از غيرسرطانی مورد استفاده قرار
 برهمکنش ليزر با بافت تومورهای مغزی، در نتيجه.گيرد
-میتواند اطالعات اپتيکی مناسبی از رفتار تومورهای خوش
 که با استفاده از این،خيم و بدخيم در اختيار ما قرار دهد
.اطالعات قادر به تشخيص تومورها از یکدیگر خواهيم بود

که نشان میدهد ضریب شکست غيرخطی دارای عالمت
 آنچه حائز اهميت است تغيير عالمت ضریب.مثبت میباشد
شکست غيرخطی تومور خوشخيم و بدخيم نسبت به
- با این وجود ميانگين ضریب شکست غير،یکدیگر میباشد
 آورده2 خطی برای بافت خوشخيم و بدخيم در جدول
. میباشد10 -5  برای تمام نمونه هاn 2  مرتبه.شده است

سپاسگزاری
وظيفه دانسته از مدیر گروه بافت شناسی و آسيب شناسی
 دکتر خامهچيان به سبب در،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اختيار قرار دادن بافتهای مغزی برای انجام این پژوهش
.سپاسگزاری نمایيم
 اسکن) بافت تومورهای مغزی- نمودار جاروب محوری (زد:4 شکل
.خوشخيم
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 اسکن) بافت تومورهای مغزی- نمودار جاروب محوری (زد:5 شکل
.بدخيم
 ميانگين ضریب شکست غيرخطی بافت خوشخيم و بدخيم:2 جدول
تومورهای مغزی
ميانگين ضریب شکست
غيرخطی
) cm2/w (

بافت تومور مغزی

- 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
 ویژگیهای اپتيکی بافت،اپتيکی مناسب در رژیم خطی
 این ویژگیها متناسب با.تومورهای مغزی اندازهگيری شد
 کامال با یکدیگر متفاوت،)نوع تومور (خوشخيم و بدخيم
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آنالیز کمّی سرم خون بر اساس روش طیفسنجی رامان با استفاده از رگرسیون
چندمتغیره حداقل مربعات جزئی
4حاجيان

 پرستو، 4 حميدرضا ميرزائی، 3 آرین رشيدی، 2 احمد حسينزادگان، 1مریم بحرینی
 تهران، مرکز علم و فناوری ليزر و اپتيک، آزمایشگاه طيفسنجی کاربردی1
 تهران، دانشگاه شهيد بهشتی ره، پژوهشکده ليزر و پالسما2
 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ره، بيمارستان شهدای تجریش، آزمایشگاه پاتولوژی3
 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ره، گروه آنکولوژی رادیولوژی، بيمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقيقات سرطان4
. بنابراین روشهای اندازهگیری آن اهمیت ویژهای دارند.چکیده – آزمایش خون یک ابزار مهم برای تشخیص بیشتر بیماریها میباشد
 زیرا درعینحال که به مقدار اندکی از نمونه احتیاج دارد اما،طیفسنجی رامان یک ابزار مناسب برای اندازهگیری اجزای خون میباشد
- در این کار غلظتهای تری.میتواند غلظت بسیار از اجزای موجود در خون را تنها با یکبار آزمایش و در مدتزمان کم اندازهگیری نماید
 نمونه سرم خون با طیفسنجی رامان همراه با تحلیل چند متغیره رگرسیون حداقل40  برایLDL  وHDL ، گلوکز، کلسترول،گلیسرید
 برای همه کمیتها ضریب. نانومتر استفاده شده است532  در همه اندازهگیریها از طولموج تحریک.مربعات جزئی بررسیشده است
 نتایج. به دست آمد%95  بیشتر ازLDL  بعالوه در این کار برای اولین بار ضریب همبستگی برای. بود%94 همبستگی معنادار و بیش از
نشان میدهند که طیفسنجی رامان میتواند غلظت کمیتهای موجود در سرم خون را تنها با یک آزمایش با دقت قابلقبول اندازهگیری
.کند
 طيفسنجی رامان، رگرسيون حداقل مربعات جزئی، سرم خون-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
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را در لحظه بررسی کند .این ویژگی طيفسنجی رامان را
به یک ابزار قدرتمند برای بررسی نمونههای زیستی تبدیل
کرده است.

 -1مقدمه
خون یکی از مهمترین مایعات بدن میباشد که میتواند
بيماریها ،جراحت و نارسایی اندامها را نشان دهد .برای
مثال به گزارش سازمان جهانی سالمت بيش از 400
ميليون نفر به دیابت مبتال هستند و نياز دارند که چندین
مرتبه در روز سطح قند خون آنها اندازهگيری شود].[1
این تعداد از آزمایشها و اهميت آن محققان را بر آن
داشته تا روشها ی موجود را بهبود بخشند .یک روش
ایدهآل باید دقيق ،سریع ،ارزان قيمت و بدون نياز به
معرف باشد.

با توجه به مزیتهای فراوان طيف سنجی رامان در اندازه-
گيری کمّی خون در این کار غلظتهای ترکيباتی چون:
تریگليسرید ،کلسترول ،گلوکز ،ليپوپروتئين چگال1
( )HDLو ليپوپروتئين رقيق )LDL(2با استفاده از طيف-
سنجی رامان و تحليل رگرسيون حداقل مربعات جزئی3
( )PLSاز سرم خون استخراج میشود.

 -2روشهای تجربی

امروزه در آزمایشگاههای خون سطح گلوکز و کلسترول با
استفاده از تستهای آنزیمی اندازهگيری میشود] .[2در
این روش برای هر کميت معرف منحصر به آن وجود دارد
که این یعنی تعداد بسيار زیاد معرفها .بنابراین روشهای
فاقد معرف نظير روشهای اپتيکی یک پيشرفت در زمينه
آزمایش خون میباشند .از این رو بسياری از پژوهشگران
روشهای اپتيکی را برای بررسی اجزای خون برگزیدند.
فلورسانس ،قطبش پذیری و طيفسنجی رامان ازجمله
روشهایی هستند که برای اندازهگيری خون مورد مطالعه
قرارگرفتهاند .در مورد روش فلورسانس باید توجه داشت
این روش کيفی بوده و برای اندازهگيری کمّی مناسب
نيست] .[3در روش قطبش پذیری از تغييرات زاویه
قطبش پرتو بازتابی از چشم غلظت گلوکز موجود در چشم
را اندازهگيری میکند .در چشم تنها ماده فعال نوری
گلوکز میباشد] . [4این روش برای خون که در آن چندین
ماده فعال نوری نظير پروتئين وجود دارد موثر نيست.

 -1-2آماده سازی نمونه
برای جمع آوری نمونه در آزمایشگاه خون  40نمونه به
شکل تصادفی انتخاب گردید .سپس برای جداسازی سرم،
نمونههای خون به مدت  10دقيقه با سرعت  300دور در
دقيقه سانتریفيوژ شدند .غلظتهای تریگليسرید،
کلسترول ،گلوکز HDL ،و  LDLبا استفاده از روش آنزیمی
اندازهگيری شد .سپس نمونههای سرم در لولههای
آزمایشگاهی شيشهای به آزمایشگاه طيفسنجی جهت
تست رامان منتقل گردید.

 -2-2چیدمان تجربی
برای اندازهگيریهای ميکرو-رامان یک چيدمان بر اساس
پراکندگی بازگشتی آمادهسازی کردیم .در این چيدمان
طولموج تحریک  532نانومتر و انرژی تحریک  70ميلی-
وات است .از یک شيئی  20برابر کننده برای تمرکز نور
روی نمونه و جمعآوری نور پراکنده استفاده شده است .هر
طيف از ميانگينگيری ده طيف که هرکدام  1ثانيه
جمعآوری شده به دست آمد .همانطور که در شکل 1
نشان داده شده در این چيدمان باریکه ليزر با شيئی روی
نمونه متمرکز میشود ،سپس نور پراکنده شده توسط
شيئی جمع شده و به آینه دیکروئيک میرسد .آینه
دیکروئيک همه پرتوهای پراکنده شده را عبور میدهد و
قسمت عمده پرتو فرودی را بازتاب میدهد .برای حذف

بعالوه روشهایی که بيان شد تنها یک کميت را میتوانند
بررسی کنند درحالیکه روش طيفسنجی رامان میتواند
چندین المان را در یک آزمایش بررسی کند .این یک
برتری بزرگ است که یک روش اندازهگيری قادر است
چندین کميت را یکجا بررسی کند .طيفسنجی رامان یک
روش اپتيکی بر پایه پراکندگی غير االستيک نور با ماده
میباشد .در این روش اختالف انرژی بين باریکه فرودی و
پراکنده برابر با انرژی یک نوسان مولکولی میباشد.
بنابراین طيفسنجی رامان میتواند تغييرات در مرتبه
مولکولی را تشخيص دهد .بعالوه طيفسنجی رامان یک
روش غيرتهاجمی میباشد که قادر است تغييرات مولکولی

1

High Density Lipoprotein
Low Density Lipoprotein
3
Partial Least Square
2
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شکل  : 1طرحوارهای از چيدمان رامان
شکل  : 2طيف رامان با زمينه فلورسانس و بدون زمينه فلورسانس

تمام باریکه فرودی یک فيلتر ناچ بعد از آینه دیکروئيک
قرار دادیم .درنهایت باریکه وارد طيفسنج میشود و طيف

 -3نتایج

شکل میگيرد.

شکل  2طيف رامان نمونه سرم را قبل و بعد از حذف
زمينه فلورسانس نشان میدهد .موقعيت هر قله در شکل
مشخصشده است .در جدول  1مد نوسانی مربوط به هر
قله معرفیشده است .بهعالوه با استفاده از این مدها
کميتهای رامان فعال خون نيز مشخصشده است.
بنابراین گلوکز ،فنيلآالنين ،پروتئين و ساختارهای ليپيدی
چون :کلسترول ،تریگليسرید HDL ،و  LDLرامان فعال
میباشند و میتوان تغييرات غلظت آنها را بررسی کرد.
در اینجا بهجز فنيلآالنين و پروتئين سایر کميتها
ارزیابی شدند.

 -3-2تحلیل دادهها
در تحليل دادهها ابتدا باید زمينه فلورسانس طيفها
حذف شوند .بنابراین با بهکارگيری روش چندجملهای یک
چندجملهای درجه دوازدهم جهت حذف فلورسانس
استفاده گردید .سپس دادههای کمتر از  450 cm-1و بيشتر
از  4000 cm-1حذف شده و مابقی به شدت قله 1514 cm-
 1نرمال شدهاند .فرض میکنيم که یک ارتباط خطی بين
غلظت نمونهها و شدتهای طيفی برقرار است .چون در
اینجا تعداد متغيرهای مستقل(دادههای رامان) خيلی
بيشتر از متغيرهای وابسته(غلظت نمونهها برای هر کميت)
است روش رگرسيون  PLSتنها روش ممکن برای تحليل
دادهها میباشد .روش  PLSشامل یک مجموعه گسترده از
روشها میباشد که بهطورکلی با استفاده از یک سری
متغيرهای پنهان )LVs( 4بين یک مجموعه از متغيرهای
مشاهده شده ارتباط برقرار کند .در واقع هر  LVترکيب
خطی از متغيرهای مستقل(دادههای رامان) میباشد که
بيشتر ویژگیهای آنها را دارند .بنابراین  PLSبا این
متغيرهای جدید که تعداد آنها کمتر از متغيرهای
مستقل است یک ارتباط بين متغيرهای مشاهده شده
شکل میدهد .در این کار ،تحليل دادهها با استفاده از تابع
 plsregressدر نرمافزار  MATLABانجام شده است.

جدول  : 1موقعيت قله ،مد نوسانی و المان موجود در خون مربوط به
مد مربوطه
قله ()cm-1

مد نوسانی

ساختار مرتبط

1004

حلقه اروماتيک اتمهای کربن

فنيل آالنين ،ليپيد

1154

کشش پيوند C-C

گلوکز ،کلسترول

1285

آميد نوع III

پروتئين

1445

کشش  CH2و CH3

پروتئين ،ليپيد

1514

کشش درون صفحه C=C

ليپيد

کشش درون صفحه نامتقارن
2942
CH2
نمودار تحليل  PLSبرای تریگليسرید،

پروتئين ،ليپيد

کلسترول ،گلوکز،
 HDLو  LDLدر شکل  3آمده است .همانطور که از
شکل پيداست یک همبستگی خوب بين دادهها ایجاد شده
است .با توجه به دادههای جدول  2برای همه کميتها
ضریب همبستگی ( )r2بزرگتر از  %94به دست آمده

4

Latent Variables
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جدول  :2نتایج به دست آمده از مدل  PLSبرای کميتهای
موجود در سرم خون
2
MBTC
RMSE
r cv
r2
کميت
))mg/dl( (mg/dl
تریگليسرید

0/983

0/431

8/77

132

کلسترول

0/978

0/476

7/02

186

گلوکز

0/945

0/342

4/19

102

HDL

0/968

0/443

2/03

41

LDL

0/965

0/558

6/95

112

رامان فعال در خون میباشند.
مقایسه ضریب همبستگی و  RMSEگزارششده برای
کارهای پيشين با نتایج ما که در جدول  2گزارش شد
نشان میدهد که در این پژوهش ضریب همبستگی برای
تمام کميتها بهبودیافته است] .[8-6این در حالی است
که  RMSEهمچنان قابلمقایسه با کمترین مقادیر
گزارششده میباشد .در این کار ما برای اولين بار موفق به
گزارش ضریب همبستگی بيش از  %95برای  LDLشدیم.
در اینجا کل زمان طيف گيری  10ثانيه است.

 -4نتیجه گیری
در این پژوهش ما با روش طيفسنجی رامان همراه با
آناليز تحليل چند متغيره غلظت کميتهای مهم در سرم
خون را بررسی کردیم .برای تمام المانهای اندازهگيری
شده ضریب همبستگی بيش از  %94به دست آمد .نتایج
ضریب همبستگی به دست آمده برای تمام کميتها بهتر
از کارهای پيشين است .ما برای اولين بار موفق به اندازه-
گيری غلظت  LDLدر مرتبه باالی  %95شدیم .نتایج
نشان میدهند که طيفسنجی رامان یک روش مناسب
برای اندازهگيری کمّی اجزای خون میباشد.

شکل  : 3تحليل رگرسيون  ، PLSمحور افقی اندازههای به دست آمده
از تست آنزیمی و محور عمودی دادههای به دست آمده از مدل .PLS
 )aکلسترول )b ،گلوکز LDL )d ،HDL )c ،و  )eتریگليسرید
میباشد.

است .این ضریب ميزان شباهت مقادیر مرجع را در مقایسه
با مقادیر به دست آمده از مدل نشان میدهد .معناداری
مدل با فاکتور معناداری ( )r2cvمشخص میشود .اگر این
فاکتور بزرگتر از صفر باشد ضریب همبستگی معنادار
میباشد] .[5در اینجا برای همه کميتها فاکتور معناداری
مثبت میباشد .در این جدول ریشه ميانگين مربع خطا5
( ) RMSEآمده که در با مشاهده بزرگی ميانگين غلظت-
های به دست آمده از تست خون )MBTC(6خطای مدل
بهتر ارزیابی میشود .میتوان گفت که برای تمام کميتها
مقدار  RMSEکمتر از  %10از مقادیر مرجع است.
درمجموع این نتایج نشان میدهند که طيفسنجی رامان
یک روش قابل اعتماد برای اندازهگيری غلظت کميتهایی
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طیفسنجی رامان سرم خون بهمنظور امکانسنجی تشخیص سرطان معده
4حاجیان

 پرستو، 4 حمیدرضا میرزائی، 3 آرین رشیدی، 2 احمد حسینزادگان، 1مریم بحرینی
 تهران، مرکز علم و فناوری لیزر و اپتیک، آزمایشگاه طیفسنجی کاربردی1
 تهران، دانشگاه شهید بهشتی ره، پژوهشکده لیزر و پالسما2
 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ره، بیمارستان شهدای تجریش، آزمایشگاه پاتولوژی3

 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ره، گروه آنکولوژی رادیولوژی، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان4
چکیده –سرطان معده ازجمله سرطانهایی میباشد که به دلیل نبود روش غربالگری مناسب یکی از سرطانها با نرخ مرگومیر باال
 طیفسنجی رامان به دلیل غیر تهاجمی. بنابراین یک روش سریع و غیرتهاجمی برای غربالگری سرطان معده بسیار حیاتی است.میباشد
 در این پژوهش با استفاده از طیفسنجی رامان.بودن و نیاز به مقدار کم نمونه یک روش مناسب برای بررسی نمونههای زیستی میباشد
 بدین منظور شش نمونه سرم از بیماران مبتال به.تمایز بین نمونه سرم خون افراد مبتال به سرطان معده با افراد سالم بررسی شده است
 برای ایجاد تفکیک بین نمونهها از تحلیل تشخیصی حداقل مربعات جزئی.سرطان معده و نوزده نمونه از افراد سالم جمعآوری گردید
 این پژوهش نشان میدهد که طیفسنجی. بیماران بهدرستی تشخیص داده شدند%95  نتایج اولیه نشان میدهد که.استفادهشده است
.رامان ظرفیت خوبی برای تفکیک بین افراد سالم و بیماران مبتال به سرطان معده را دارد
 طیفسنجی رامان، سرطان معده، سرم خون-کلید واژه

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
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میکند و پتانسیل زیادی برای مطالعات بیوشیمیایی دارد.
بهعالوه در این روش حجم اندکی از نمونه مورد نیاز است.

 -1مقدمه
در سالهای اخیر سرطان معده یکی از رایجترین سرطانها
با مرگومیر زیاد است و نرخ ابتالی افراد جوان به آن
بهطورجدی در حال رشد میباشد .سرطان معده چهارمین
سرطان ازنظر شیوع در دنیا و دومین سرطان منجر به مرگ
در افراد میباشد] .[2-1در کشور ایران ،این سرطان اولین
سرطان ازنظر مرگومیر در مردان و دومین در زنان است
که اگر زود تشخیص داده شود ،نرخ نجات از مرگ در
بیماران بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد .روشهای
متداول تشخیص سرطان معده گران ،وقتگیر و اغلب
تهاجمی هستند .عالوه بر این ،این روشها بسیار وابسته به
تجربه پزشک بوده و در بعضی مواقع تشخیص زودهنگام
مشکل میباشد .بهمنظور تشخیص بهموقع سرطان معده
احتیاج به ترکیب غربالگری اولیه توسط یک روش
غیرتهاجمی و پیگیری برای مکانیابی توسط آندوسکوپی
میباشد  .کشورهای کمی از برنامه غربالگری استفاده
میکنند و در اغلب کشورها فقط افراد با ریسک باال
آندوسکوپی میشوند .بااینکه روش آندوسکوپی دقیقترین
روش برای تشخیص سرطان معده است ،برای غربالگری
گسترده امکان دسترسی به تجهیزات آندوسکوپی و
متخصص ،حتی در کشورهای توسعهیافته هم جای سوال
دارد .بنابراین بعضیاوقات مطالعات باریوم یا تست
پپسینوژن سروم بهعنوان روش غربالگری اولیه بکار میرود
و پسازآن موارد مشکوک آندوسکوپی میشوند] [3به همین
دلیل ،نیاز مبرمی به پیدا کردن یک روش سریع و
غیرتهاجمی برای تشخیص سرطان معده احساس میشود.

تشکیل تومور بدخیم و تکثیر سلولهای سرطانی در معده،
میتواند اجزای اصلی و محتویات خون را دچار تغییر کند.
اگر یک متدولوژی قابلاعتماد بتواند به وجود بیاید ،آزمایش
خون به چندین دلیل یک روش مرجح برای غربالگری است
ازجمله اینکه خون در تمام بدن جریان دارد و نمونهگیری
خون ،رایج و غیرتهاجمی است .همچنین نمونهگیری و
اندازهگیری میتواند بهطور پیوسته در طی فرآیند
مانیتورینگ افراد پرخطر یا در حین درمان افراد تشخیص
دادهشده ،صورت بگیرد .با توجه به امکان وجود تفاوت میان
طیفهای بهدستآمده از طیفسنجی رامان خون افراد
دارای سرطان معده و سالم ،میتوان به امکان تشخیص این
بیماری امیدوار بود.
پژوهشی که در اینجا ارائه میشود آنالیز نمونه سرم خون و
اجزای آن بهمنظور بررسی سرطان معده با استفاده از روش
طیفسنجی رامان میباشد .هدف نهایی ،امکان استفاده از
طیف رامان بهعنوان وسیلهای برای تشخیص افراد مبتالبه
سرطان معده با استفاده از یک طیف مشخص و مقادیر بسیار
اندک از نمونه سرم خون میباشد.

 -2روشهای تجربی
 -1-2آماده سازی نمونه
ابتدا  19نمونه خون از افراد سالم و  6نمونه از افراد مبتال
به سرطان معده جمع آوری شد .سپس برای جداسازی
سرم ،نمونههای خون به مدت  10دقیقه با سرعت 300
دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند .پس از آن نمونههای سرم
در لولههای آزمایشگاهی از جنس شیشه جهت تست رامان
به آزمایشگاه طیفسنجی منتقل شد.

طیفسنجی رامان یک روش اپتیکی بر اساس پراکندگی
غیر االستیک نور از ماده میباشد که میتواند اطالعاتی
درباره نوسانات مولکولی نمونه فراهم کند این روش
ازآنجهت برای آنالیز مواد بیولوژیکی مناسب است که این
امکان را فراهم میآورد تا انرژی ارتعاشی مولکولها بدون
نابودی یا تغییر بافت ،تعیین شود و اطالعات کمّی از ساختار
مولکول را فراهم میآورد .از آنجا که طیف رامان متشکل از
باندهای تیز با ویژگیهای خاص برای هر مولکول است ،یک
ماده توسط طیف خاص آن قابل تشخیص است .تفسیر
طیف رامان ،اطالعاتی از ساختار ،تمرکز و برهمکنش
مولکولها در محیطشان بدون نیاز به استخراج ماده فراهم

 -2-2چیدمان تجربی
برای اندازهگیریهای میکرو-رامان یک چیدمان بر اساس
پراکندگی بازگشتی آماده سازی کردیم .در این چیدمان
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برای دستهبندی نمونهها در گروههای مختلف استفاده
میشود .روش  PLSیک مجموعه گسترده از روشها می-
باشد که می تواند با استفاده از یک سری متغیرهای پنهان2
( )LVsبین یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده ارتباط
برقرار کند .در واقع هر  LVترکیب خطی از متغیرهای
مستقل(دادههای رامان) میباشد که بیشتر ویژگیهای آنها
را دارند .بنابراین  PLSبا این متغیرهای جدید که تعداد آنها
کمتر از متغیرهای مستقل است یک ارتباط بین متغیرهای
مشاهده شده شکل میدهد .در  PLS-DAاز این ضرایب
بهشکلی استفاده میشوند که اختالف بین دستهها به
بیشترین مقدار ممکن برسد .در اینجا دادهها به دو گروه
افراد مبتال به سرطان معده و افراد سالم دسته بندی
میشوند .این تحلیل با استفاده از جعبهابزار PLS-DA
(ساخت )Eigenvector Technologies, Inc. :در نرمافزار
 MATLABانجام شده است.

شکل  : 1طرحوارهای از چیدمان رامان

طولموج تحریک  532نانومتر و انرژی تحریک  70میلیوات
است .از یک شیئی  20برابر کننده برای تمرکز نور روی
نمونه و جمعآوری نور پراکنده استفاده شده است .هر طیف
از میانگینگیری ده طیف که هرکدام  1ثانیه جمع آوری
شده است به دست آمد .همانطور که در !Error
 Reference source not found.نشان داده شده در این
چیدمان باریکه لیزر با شیئی روی نمونه متمرکز میشود،
سپس نور پراکنده شده توسط شیئی جمع شده و به آینه
دیکروئیک میرسد .آینه دیکروئیک همه پرتوهای پراکنده
شده را عبور میدهد و قسمت عمده پرتو فرودی را بازتاب
میدهد .برای حذف تمام باریکه فرودی یک فیلتر ناچ بعد
از آینه دیکروئیک قرار دادیم .در نهایت باریکه وارد
طیفسنج میشود و طیف شکل میگیرد.

 -3-2تحلیل دادهها
برای تحلیل دادهها ابتدا باید زمینه فلورسانس طیفها حذف
شوند .بنابراین با بهکارگیری روش چندجملهای یک
چندجملهای درجه دوازدهم جهت حذف فلورسانس استفاده
شد .سپس شدت قلههای رامان به میانگین مجموع
شدتهای طیف نرمال میشود تا دادهها بهنجار شوند .برای
تحلیل آماری از تحلیل تشخیصی حداقل مربعات جزئی1
( )PLS-DAکه یک روش راهنماییده تحلیل آماری چند
متغیره بر پایه روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSمیباشد

شکل  )a 2طیف رامان سرم خون همراه با زمینه فلورسانس ،خطوط
نقطهچین طیف سرم افراد مبتالبه سرطان معده را نشان میدهد)b .
طیف رامان فردی سالم و مریض مبتالبه سرطان معده بعد از حذف
پسزمینه فلورسانس.
2

1

Latent Variables

Partial Least Square Discriminant Analysis
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دادههای بهگونهای استفاده میشوند که بهجای دادههای
جدید بعضی از دادهها بهعنوان دادههای جدید وارد مدل
میشوند و قدرت پیشگویی مدل با این روش بررسی
میشود .در این مدل با استفاده از روش بلوکهای پیوسته4
دادهها را برای اعتبارسنجی متقابل دستهبندی کردیم.
جدول  : 1دادههای مربوط به مدل اعتبارسنجی متقابل
Cross Validation
Accuracy: 0.92
non error rate: 0.89
Class specificity sensitivity
Healthy
0.95
0.83
patient
0.83
0.95
اطالعات مدل اعتبارسنجی متقابل در Error! Reference

شکل  : 3مدل  PLS-DAساختهشده برای دستهبندی افراد سالم و
مبتالبه سرطان معده

 source not found.آمده است .برای مدل اعتبارسنجی
متقابل دادهها با دقت %925بهدرستی تشخیص دادهشدهاند.
در این جدول نرخ غیر خطا 6میانگین مجموع حساسیت-
های7مدل میباشد و حساسیت ،توانایی مدل در تشخیص
درست دادههای متعلق به هر دسته میباشد .همانطور که
مالحظه میکنید  %95از افراد مبتالبه سرطان معده
بهدرستی تشخیص داده شده شدند .دادههای اعتبارسنجی
متقابل این نوید را میدهند که طیفسنجی رامان میتواند
برای غربالگری سرطان معده استفاده گردد.

 -3نتایج
 )a( Error! Reference source not found.طیف رامان
سرم خون را برای همه نمونهها همراه با زمینه فلورسانس
نشان میدهد .خطوط نقطهچین طیف مربوط به افراد
مبتالبه سرطان معده میباشد .زمینه فلورسانس یک عامل
ناخوشایند است و تحلیل دادههای رامان را با خطا همراه
میکند ،بنابراین باید این زمینه فلورسانس حذف گردد.
 )b( Error! Reference source not found.طیف سرم
خون یک فرد سالم و بیمار مبتال به سرطان معده را بعد از
حذف زمینه فلورسانس نشان میدهد .با توجه به !Error
 )b( Reference source not found.مشخصاست که
خطوط رامان در طیف تمام نمونهها مشهود است .بهمنظور
تفکیک افراد سالم و افراد مبتال به سرطان معده با استفاده
از طیف رامان احتیاج به روشهای آماری چندمتغیره می-
باشد .بنابراین ما با استفاده از روش آماری تحلیل PLS-DA
به دنبال دستهبندی طیفهای رامان به دو گروه سالم و
سرطانی هستیمError! Reference source not found. .
دادههای به دست آمده از مدل  PLS-DAرا نشان میدهد.
با توجه به شکل تفکیک بین نمونههای سالم و بیمار به-
صورت  %100ایجاد شده است.

 -4نتیجه گیری
نتایج اولیه نشان میدهند که طیفسنجی رامان میتواند
روشی موثر بهمنظور تفکیک طیف خون افراد سالم و افراد
مبتال به سرطان معده باشد .همانطور که از دادههای
اعتبارسنجی متقابل برمیآید این روش  %95از بیماران را
بهدرستی تشخیص داده است .از طرف دیگر دقت روش در
جدا کردن افراد سالم  %83میباشد .بنابراین دادهها
نویدبخش این امر هستند که روش طیفسنجی رامان همراه
با تحلیل چندمتغیره برای غربالگری سرطان معده مناسب
است.
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پالسمونهای سطحی در نانوفوتونیک کریستالهای گرافن– طال به عنوان آشکارساز
در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک
 زینب صادقی و حسين شيرکانی،بنفشه یکتاپرست
 بوشهر، دانشگاه خليج فارس،گروه فيزیک
 با استفاده از فوتونیک، در این مقاله. کاربردهای بسیاری پیدا کردهاند،پالسمونهای سطحی در گرافن به علت ویژگیهای فوقالعاده-چکیده
 پالسمونهای سطحی در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک ایجاد شده و،کریستال یک بعدی از جنس نانو روبانهای طال در مجاورت گرافن
 وابستگی طول موج تشدید پالسمونها به پارامترهای نوری.خواص اپتیکی گرافن و ضریب خاموشی ساختار مورد بررسی قرار گرفته است
 میزان حساسیت ساختار نسبت بهS=∆λ/∆n از جمله ضریب شکست ماده مورد آشکارسازی بررسی شده و با معرفی ضریب حساسیت
 ساختار بیشترین میزان حساسیت را به ازای ضریب شکستهای، همچنین مشاهده شد.تغییرات جزئی ضریب شکست محاسبه شده است
. نشان میدهد300nm/RIU  در ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک با مقدار تقریبیn=3  الیn=2
. سنسورهای اپتيکی،  ضریب حساسيت،  گرافن،  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

.
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سطحی است .سپس نانو روبانهای طال با پهنای  100نانومتر
و فاصله  50نانومتر از یکدیگر روی تک الیهای از گرافن
که توسط دو الیه  1و  2نانومتری  h-BNبه ترتيب در باال
و پایين آن ،ساندویچ شده است قرار داده شده است .قرار
دادن یک الیه  h-BNبين گرافن و نانو روبانهای طال از
افت پالسمونهای سطحی تشکيل شده جلوگيری میکند
و قرار دادن یک الیه دیگر از  h-BNدر زیرگرافن طول عمر
پالسمونهای تشکيل شده را افزایش ميدهد .در انتها یک
الیه حساس ،روی کل ساختار پوشانده شده و ميزان
حساسيت پالسمونهای سطحی نسبت به ضریب شکست
این الیه مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور موج
الکترومغناطيسی تخت با قطبش (TMمد های TE
پالسمونهای سطحی را برای این ساختار تشکيل نمی-
دهند) تحت زاویه تابش  Øبه ساختار تابيده شده است.

 -1مقدمه
گرافن نامی است که به یک تکالیه تخت از اتمهای کربن
به شکل شبکه النهزنبوری در صفحه دوبعدی اختصاص داده
اند] .[1مدول یانگ باال ،مقاومت باال دربرابر شکست،
رسانایی حرارتی خوب ،تحریکپذیری باالی حامالنبار یا
بهعبارت دیگر رسانایی الکتریکی باال ،مساحت سطحی
ویژهی باال از خواص فوقالعاده گرافن هستند .تک الیه
گرافن تنها حدود  2.3درصد از نور خورشيد را جذب می-
کند ،اما میتوان این مقدار جذب را با قراردادن گرافن در
ساختارهای فتونيکی یک بعدی و همچنين ساختارهای
پالسمونيکی افزایش داد .تشدید پالسمونهای سطحی یک
تکنيک اپتيکی در زمينه حسگرهای شيميایی است که
تحت شرایط مناسب ،بازتاب از سيستم به شدت نسبت به
تغييرات اپتيکی فصل مشترک دیالکتریک–فلز حساس
است ]. [2
با استفاده از پالسمونهای سطحی در گرافن میتوان به
بسياری از فنآوریهای مفيد ،من جمله طراحی سنسور
های گازی و بيوسنسورها برمبنای خواص اپتيکی مواد
دست پيدا کرد] .[3خواص الکترواپتيکی قابل تنظيم،
پایداری کریستالی ،اپتيک غيرخطی ،ميدان
الکترومغناطيسی بزرگ با شدت باال از مزایای پالسمون
گرافنها هستند[3].
در این مقاله گرافن پالسمونهای تشکيل شده در ساختاری
از فوتونيک کریستالهای یک بعدی از نانو روبان های طال
در طول موج فروسرخ نزدیک و مرئی مورد بررسی قرار
گرفته است.

شکل  .1شمایی از ساختار فتونيک کریستال یک بعدی متشکل از نانو
روبانهای طال ،در مجاورت گرافن ساندویچ شده بين دو الیه h-BN
که بر روی بستری از نقره قرار گرفته و الیه حساس بر باالی آن واقع
شده است.

 -3بحث و بررسی نتایج
پتانسيل بالقوه گرافن در باال بردن بازدهی سيستمهای
اپتيکی ،ما را بر آن داشت تا به بررسی پالسمونهای
سطحی گرافنی در سيستمهای نانواپتيکی در بازه طول موج
فروسرخ و مرئی بپردازیم .با محاسبه ضریب جذب گرافن و
ضریب خاموشی ساختار طول موج پيکهای تشدید
پالسمونهای سطحی را پيدا کرده و سپس اثر تغييرات
ضریب شکست الیه حساس بر روی جابهجایی طول موج
تشدید بررسی میگردد.

 -2ساختار
از آنجاییکه در ناحيه مرئی و فروسرخ نزدیک امکان جفت
شدگی بين تکانه فوتون و تکانه پالسمون در گرافن وجود
ندارد ،پالسمونها در گرافن نمیتوانند مستقيما توسط نور
برانگيخته شوند] .[4به همين دليل برای باال بردن
برهمکنش گرافن و نور از نانوساختارهای بر پایه فلزات
نجيب و دارای گریتنيگ استفاده میشود تا اوأل برانگيختی
پالسمونها بيشتر شود و دوما نانوساختارهای گرافنی با
قابليت آشکارسازی حاصل شود].[5,4
در ساختار مورد مطالعه همانطور که در شکل  1دیده می-
شود یک الیه نقره در پایينترین قسمت ساختار قرار دادیم،
زیرا نقره دارای بيشترین زمان واپاشی دامنه پالسمونهای
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شکل  -2الف مقایسه جذب گرافن(نمودار سبز) و خاموشی ساختار
(نمودار آبی) بر حسب طول موج  600تا  1100را نشان میدهد شکل
 -2ب نمودار شدت ميدان مغناطيسی بر حسب محور  yدر طول موج
بيشترین مقدار خاموشی سيستم برای ضریب شکست  n=2هستند.

شکل -3الف مقایسه جذب گرافن(نمودار سبز) و خاموشی ساختار
(نمودار آبی) بر حسب طول موج 800تا  1800را نشان ميدهد شکل
 -3ب نمودار شدت ميدان مغناطيسی بر حسب محور  yدر طول موج
بيشترین مقدار خاموشی سيستم برای ضریب شکست  n= 3هستند.

در شکل  2الف ،نمودار آبی رنگ ،خاموشی سيستم ()1-R
را در مقایسه با نمودار سبز رنگ که جذب گرافن است،
نشان میدهد .به ازای ضریب شکست n= 2الیه حساس،
ضریب خاموشی سيستم دارای پيکی در طول موج 720nm
و مقداری نزدیک به یک است و در این طول موج جذب
گرافن مقدار بسيار کمی دارد .برای پيدا کردن دليل باال
بودن ضریب خاموشی ،شدت ميدان مغناطيسی را در طول
موج  720بر حسب مکان رسم می کنيم (شکل 2ب و 2ج)،
همانطور که مشاهده می شود پالسمونهای سطحی در مرز
بين طال و الیه حساس تشکيل شدهاند.
به منظور بررسی اثر تغيير ضریب شکست بر چگونگی
تشکيل پالسمون های سطحی ،ضریب خاموشی و ضریب
جذب گرافن را به ازای n= 3رسم میکنيم(شکل 3الف).
مشاهده میکنيم ،درضریب خاموشی دوپيک تشدید ایجاد
می شود که به ازای طول موج  1620nmعالوه بر پيک در
ضریب خاموشی ،ضریب جذب گرافن نيز بيشينه می شود.
با رسم نمودار شدت ميدان مغناطيسی بر حسب مکان
(شکل 3ب) دیده میشود پالسمونهای سطحی در مرز طال
و گرافن ایجاد شده اند .

تشخيص ضریب شکست در یک سنسور مبتنی بر فوتونيک
کریستال ،بر اساس خواص نوری آن فوتونيک کریستال و
ویژگیهای پالسمونهای سطحی بنا گذاشته شده است.
طول موج تشدید میتواند بوسيله تنظيم پارامترهای نوری
پالسمونهای سطحی من جمله ضریب شکست ،عوض
شود].[6
به منظور بررسی حساسيت پالسمونهای سطحی نسبت به
مواد مختلف ،با تغيير ضریب شکست الیه حساس ،ضریب
خاموشی سيستم رسم شده است و مشاهده میشود پيک-
های تشدید پالسمونها به ازای تغييرات کوچکی در ضریب
شکست ،شيفت پيدا میکنند .لذا به منظور بررسی ميزان
حساسيت سيستم ،ضریب حساسيت  S=∆λ/∆nرا معرفی
میکنيم که نشان دهنده ميزان شيفت طول موج پيک
پالسمونهای سطحی به ازای تغييرات ضریب شکست است
و هرچه این ضریب بزرگتر باشد ،سنسور حساستر است.
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 n= 5به ازای ( ∆n=0.1شکل های -4الف الی -4د) ،درمی-
یابيم این کميت به ازای ضریب شکستهای بين  n= 2تا
 n= 3بيشترین ميزان خود بين  200الی  300را دارد .این
ميزان حساسيت برای بازههای ضریب شکستی  n=4تا
، n=5مقدار نسبتا خوب  100الی  200و به ازای ضریب
شکست های  n=1تا  n= 2و  n=3تا  n=4کمترین ميزان
حساسيت (مقادیر  0الی  )100به دست میآید.

 -4نتیجهگیری
با بررسی خواص اپتيکی سيستم ،به محاسبه ميزان
حساسيت ساختار نسبت به ضریب شکست پرداختهایم.
مهمترین نتایج بدست آمده از این قرار است :با استفاده از
فوتونيک کریستال های 1بعدی در مجاورت گرافن،
پالسمونهای سطحی در ناحيه مرئی و فروسرخ نزدیک
ایجاد شد .همچنين ضریب جذب گرافن و ضریب خاموشی
ساختار مورد بررسی قرار گرفت و بر اثر تشکيل پالسمون
های سطحی ،ميزان جذب گرافن تا  18برابر گرافن معلق
افزایش یافت .با بررسی اثرات تغيير ضریب شکست ماده
مورد آشکارسازی در ضریب خاموشی ساختار ،طول موج-
های تشدید پالسمونهای سطحی بدست آمد .با معرفی و
محاسبه ضریب حساسيت در بازه ضریب شکستی  n=1الی
 n=5برای ماده مورد آشکارسازی ،مشاهده شد بيشترین
حساسيت سيستم به ازای  n=2الی  n=3اتفاق میافتد ،لذا
باتوجه به ميزان حساسيت باالی سيستم در ناحيه مرئی و
فروسرخ نزدیک ،میتوان از این ساختار برای اهداف
سنسوری و بيوسنسوری برای مواد با ضریب شکست های
 2الی  3استفاده کرد.

مراجع

1. Geim, Andre K., and Konstantin S. Novoselov. "The rise of

graphene." Nature materials 6, no. 3 pp: 183-191,2007.
2. Liedberg, Bo, Claes Nylander, and Ingemar Lunström.
"Surface plasmon resonance for gas detection and
biosensing." Sensors and actuators n0,4 pp: 299-304,1983.
3. Constant, Thomas J., Samuel M. Hornett, Darrick E. Chang,
and Euan Hendry. "All-optical generation of surface plasmons
in graphene." Nature Physics 12, no. 2 pp: 124-127,2016.
4. Huang, Shenyang, Chaoyu Song, Guowei Zhang, and Hugen
Yan. "Graphene plasmonics: Physics and potential
applications." Nanophotonics ,2016.
5. Thongrattanasiri, Sukosin, Frank HL Koppens, and F. Javier
Garcia De Abajo. "Complete optical absorption in periodically
patterned graphene." Physical review letters 108, no. 4 pp:
047401, 2012.
6. Chen, Ying, Jing Dong, Teng Liu, Qiguang Zhu, and Weidong
Chen. "Refractive index sensing performance analysis of
photonic crystal containing graphene based on optical Tamm
state." Modern Physics Letters B 30, no. 04 pp: 1650030,2016.

شکل -4رسم نمودار خاموشی سيستم پيشنهادی برحسب
طول موج ،برای تغييرات ضریب شکست از n=1تا2
=nشکل-4الف.برای  n=2تا  n=3شکل-4ب .برای  n=3تا
 n=4شکل-4ج و برای  n=4تا  n=5شکل -4د.
با محاسبه این کميت برای ضریب شکستهای  n=1الی
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بررسی و شبیهسازی پاالیندهی شکاف و بررسی اثر ماده و ضخامت بر خواص آن
 حمیدرضا فالح و مرتضی حاجی محمود زاده، علی حیدری فرد،محمدرضا صالحپور
 دانشگاه اصفهان،گروه فیزیک

 عملکرد پاالیندهی شکاف (فیلتر بازتابی) به گونهای است. پاالیندهی شکاف یک ابزار نوری است که عملکرد آن بر اساس پدیده تداخل است- چکیده
 یکی از روش های.که یک بازه طول موجی اطراف طول موج مرکزی را بازتاب کرده و طول موجهای اطراف این گستره را به طور کامل عبور میدهد
- اما این طرح دارای مشکالتی همچون بازتاب.) میباشدaHbL(s ساخت این نوع پاالیندهها استفاده از جفت الیههای نازک متناوب چارک موج به صورت
) پرداخته شود و با استفاده ازaHbL(s  در این پژوهش سعی شده است به بررسی و شبیه سازی ساختارهای.های مرتبه باالتر در ناحیه عبور میباشد
.مواد مختلف و ضخامتهای مختلف میزان بازتاب مرکزی را افزایش و همچنین پهنای باند بازتاب در اطراف طول موج مرکزی کاهش داده شود
 الیه نازک، چارک موج، پاالینده شکاف: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
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یکی دیگر از مسائل مهمی که در پاالینده شکاف مورد
بررسی قرار میگیرد پهنای باند بازتاب یا به عبارتی همان
پهنای شکاف است .در روش الیههای مجزای پاالینده
شکاف میزان پهنای شکاف NW1به مقدار اختالف ضرایب
شکست دو ماده با ضرایب شکست باال و پایین یا به نسب
بین آنها بستگی دارد که در رابطه  2نشان داده شده
است[:]3

 -1مقدمه
پاالینده شکاف یک ابزار نوری بر مبنای پدیده تداخل
است .این پاالینده یک گستره طول موجی پیرامون طول
موج مرکزی را بازتاب نموده و طول موج های اطراف این
گستره را به طور کامل عبور میدهد .پاالیندههای تداخلی
الیه نازک دارای کاربردهای متنوعی همچون آینههای دی
الکتریک بدون اتالف ،شکافندههای پرتو ،پوششهای
پادبازتاب و پاالیندههایی که باند های معینی از طول موج
را انتخاب یا رد میکنند را دارا است[.]1

()2

 -1-2بررسی ساختار پاالیندههای تداخلی
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n t
L
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پاالیندههای تداخلی به طور معمول با انباشت الیههای
مجزا که از مواد با ضریب شکست متفاوت تشکیل شدهاند،
ساخته میشوند .معموال برای این روش طراحیهای
متفاوتی وجود دارد که به طور معمول از طراحی به صورت
 )aHbL(sاستفاده میشود که در آن  Hو Lبه ترتیب
نشان دهنده الیههای چارک موج با ضریب شکست بزرگتر
و کوچکتر میباشند و  a,bاعداد صحیحی هستند که تعداد
چارک موج های الیههای با ضریب شکست باال و پایین را
مشخص می کنند و همچنین  sتعداد جفت الیههای
موجود در طراحی را نشان می دهد .مشخصات اپتیکی
الیه نازک به گونهای با تنظیم ضخامت و ضرایب شکست
معین میشوند که شرایط برای ایجاد تداخل سازنده و
ویرانگر را در طول موجهای مورد نظر فراهم کند .بر همین
اساس ،یک پاالیندهی شکاف در صورتی برای یک انبوهه
از الیههای متناوب با مواد ضریب شکست باال و پایین
دارای باند عبور و بازتاب خواهد بود که ،در گستره عبوری
طیف تداخل کامال و یرانگر و در گستره بازتابی تداخل
کامال سازنده ایجادئشود تا بازتاب در طول موج مرکزی
 0به بیشینه خود برسد ،این امر با شرط رابطه  1برقرار
خواهد شد[:]2
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که درآن:

 -2بررسی و شبیه سازی پاالیندههای تداخلی
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نکته دیگر در بحث پاالیندههای شکاف مطرح میشود و
دارای اهمیت است ،میزان بیشینه بازتاب است که میتوان
آن را از رابطه  3محاسبه کرد[.]4
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 -2-2شبیه سازی پاالیندههای تداخلی
در شبیهسازی پاالیندهی شکاف انتخاب مواد از اهمیت
ویژهای برخوردار است .مواد مورد استفاده باید از ویژگی-
هایی همچون شفافیت در محدوده طیفی پاالیندهی
شکاف ،قابلیت الیهنشانی آسان ،خلوص باال ،مقاومت در
برابر شرایط محیطی و توانایی تولید پوشش با ترکیب
یکسان با مادهی اولیه را دارا باشند[ .]5از این رو در این
پژوهش از مواد دی الکتریکی همچون HfO2, Nb2O5,
 TiO2, Y2O3, Ta2O5,و  Si3N4به عنوان مواد با ضریب
شکست باال استفاده شد.
در این پژوهش با استفاده از نرم افزار شبیهسازی
 E.Macleodبه بررسی چندین ساختار  )aHbL(sبرای مواد
نامبرده در طول موج مرجع  0  532 nmپرداخته شده
است و بستره از جنس  BK7انتخاب شد .نور فرودی در

n t
H

که در آن  nHو  nLبه ترتیب ضرایب شکست مواد با
ضریب شکست باال و پایین هستند و  tHو  tLضخامت
الیههای با ضریب شکست باال و پایین را نشان میدهند.

1

-Notch width
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در مرحله دوم ساختار  )HL(20با مواد مشابه مرحله قبل
بررسی شد .شرایط محیطی و نور فرودی همانند مرحله
اول بوده و فقط تعداد جفت الیههای مورد استفاده افزایش
یافته است(شکل .)2

همهی ساختارها عمود بر سطح است .در مرحله اول
ساختار  )HL(10با در نظر گیری مواد ذکر شده به عنوان
مواد با ضریب شکست باال و از  SiO2به عنوان ماده با
ضریب شکست پایین شبیهسازی شد .از بین شش ماده
بررسی شده در پهنای طیفی  400nmتا 700nmبا این نوع
ساختار ،نتایج مربوط به سه ماده ی ضریب شکست باال
( )HfO2, Nb2O5, Si3N4که به نسبت دیگر مادهها دارای
نتایج بهتری بودند در شکل  1و جدول  1آورده شدهاست.

شکل :2نمودار بازتاب ساختار )HL(20

بیشینه بازتاب برای ترکیبهای  2 ،1و  3برابر با
 99/99%است .همچنین پهنای شکاف برای ساختارهای
فوق به ترتیب برابر 139nm ،103nmو  126nmمیباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده و نمودارها مالحظه میشود
که با افزایش تعداد جفت الیههای مورد استفاده در شبیه-
سازی پاالینده ،پهنای شکاف کاهش و بیشینه بازتاب
افزایش مییابد که نتایج مطلوبی هستند .ساختار  1با بهره
گیری از  HfO2به عنوان مادهی ضریب شکست باال با
توجه به داشتن اختالف ضریب شکست کمتر با SiO2
نسبت به دوماده دیگر از نتایج مطلوبتری برخوردار است.

شکل  :1نمودار بازتاب ساختار )HL(10
جدول  :1پارامترهای ترکیب های ساختار )HL(10
جفت

ترکیب

ساختار
الیهای

1
2
3

HfO2/SiO2
Nb2O5/SiO2
Si3N4/SiO2

ρ
)Rmax(%

)NW(nm

97/2%
99/99%
99/3%

130nm
190nm
180nm

1/34
1/6
1/4

ضخامت فیزیکی الیهها در ساختار فوق برابر با یک چهارم
طول موج است .طبق نتایج بهدست آمده مشاهده میشود
که باکاهش اختالف ضریب شکست هم مقدار پهنای
شکاف و هم مقدار بیشینه بازتاب کاهش مییابد که این
نتایج با روابط ارائه شده دربخش قبل مطابقت دارند.

مرحله سوم به ساختار  )HL(60اختصاص یافته است .در
این شبیهسازی همانند نمونه قبلی مواد ضریب شکست
باال  HfO2, Nb2O5, Si3N4هستند و  SiO2نیز به
عنوان ماده با ضریب شکست پایین در نظر گرفته شده-
است .بیشینه بازتاب در هر  3ترکیب اخیر 99/99%
درصد است و ضخامت فیزیکی ترکیب ها به ترتیب برابر
 8/89 m ،9/6 mو  9/35 mمیباشد (شکل .) 3

دیگر نکته مهم در مورد پاالیندههای شکاف افت و خیز-
های موجود در باند عبور است .این افت و خیزها نتیجهی
ذاتی عملکرد نوری پاالیندههای شکاف است که شاید
بتوان علت آن را در عدم تطابق ضریب شکست معادل
انبوههی مورد نظر و ضریب شکست محیط پیرامون آن
(محیط فرود و بستره) جست و جو کرد[ .]7 ,6مالحظه
میشود که طبق شکل  1با کاهش اختالف ضرایب
شکست ماکزیمم بازتابهای مراتب بعدی نیز در باند عبور
کاهش مییابد.

شکل  :3نمودار بازتاب ساختار )HL(60
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با توجه به شکل  3مشاهده میشود که در این ساختار با
افزایش تعداد جفت الیهها پهنای طیفی پاالینده همچنان
زیاد است و تعداد بازتابهای مراتب باالتر در باند عبور و
درصد این بازتابها نیز افزیاش یافته است .در ادامه نشان
میدهیم که با تغییر ضرایب  aو bدر ضخامتهای معادل
مشابه با این مرحله ،میتوان به نتایج بهتری دست یافت.

 -3نتیجهگیری
در این پژوهش پاالیندهی شکاف با استفاده از مواد با
ضریب شکست باال و پایین طراحی و شبیه سازی شد.
مشاهده شد که موادی همچون  Nb2O5 ،HfO2و  Si3N4به
نسبت دیگر مواد برای ساخت پاالیندههای شکاف مناسب-
تر هستند .همچنین در بین این مواد  HfO2به نسبت دیگر
مواد در تمامی شرایط دارای پهنای باند کمتر و درصد
بازتاب مناسب و همچنین بازتابهای مراتب باالتر با
درصدهایی به نسبت کمتر از دیگر مواد بود.

در مرحله چهارم ساختار  )5H5L(12مورد بررسی قرار
گرفت[ .]7در اینجا نیز مواد همانند سه مرحله قبل
انتخاب شدهاند .در این بخش  12جفت الیه داریم که
ضخامت اپتیکی هر الیه برابر

0
4
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دربررسی صورت گرفته مشاهده شد که با افزایش تعداد
الیهها و در نتیجه افزایش ضخامت درصد بازتاب در باند
بازتاب افزایش و پهنای شکاف فیلتر کاهش مییابد که این
دو نتایج مطلوبی هستند .در ادامه با تغییر ضرایب  aو b
به بهبود عملکرد پاالینده و نتایج بدست آمده پرداخته
شد.

 5میباشد(شکل .)4
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شکل  :4نمودار بازتاب ساختار )5H5L(12

با توجه به نتایج بهدست آمده بیشینهی بازتاب برای هر
سه ترکیب برابر  99/99%است .پهنای طیفی شکاف نیز
به میزان قابل قبولی در مقایسه با طراحیهای قبل کاهش
یافته است .به ترتیب برای سه ترکیب 2 ،1و  3پهنای
شکاف  32nm ،22nmو 26nmو ضخامت فیزیکی معادل
همانند ساختار قبلی میباشد .افت و خیزهای باند عبور و
بیشینه بازتابهای مراتب باالتر نیز نسبت به سه مرحلهی
قبل از وضعیت بهتری برخوردار هستند .نتایج مناسبتر
در این مرحله میتواند دالیل مختلفی داشته باشد از جمله
این که گذار به محیطهای با ضریب شکست متفاوت کمتر
میشود و چون عملکرد پاالیندههای شکاف براساس
تداخل نوری در الیههای نازک میباشد میزان تداخلها
کاهش یافته و بسیاری از تداخل های مخرب از بین می-
رود .همچنین حضور الیههای غایب(نیم موج) در این
ساختار باعث ایجاد پایداری در طراحی و در نتیجه موجب
بهینه شدن عملکرد پاالیندهی شکاف میشود.
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مطالعه دورنگي خطي نانو ذرات بیضيگون نقره
1زرندی

 و مجتبی نصيری2 ابراهيم مددی،1آتوسا خليلی زاده
 دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان-1

 دانشکده علوم مهندسی و فيزیك، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویين زهرا، بویين زهرا-2

اپتیکي نانو ذرات بیضيگون نقره استفاده ميكنیم و-چکیده – در اين مقاله از روش دو قطبيهاي جفت شده براي مطالعه پاسخ مگنتو
 دو رنگي خطي نانو ذره تنها به.دورنگي خطي اين ذرات را در حضور میدان مغناطیسي استاتیك كوچك مورد بررسي قرار ميدهیم
 دو رنگي خطي اين نانو ذرات به.صورت تحلیلي محاسبه ميشود و نشان مي دهیم كه ديمر اين نانو ذرات نیز دو رنگي خطي بروز ميدهد
.جهت نور فرودي نسبت به امتداد قطر بزرگ بیضيگون و جهت میدان مغناطیسي حساس است
.مقطع جذب

 سطح، دورنگی، تقریب دوقطبی، بيضیگون-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.

241
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيك و فوتونيك و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيك ایران

که  kعدد موج در محيط است  .و  مختصههای
دکارتی هستند[.]3

 -1مقدمه
کسر انرژی جذب شده توسط ذراتی که تحت تابش
الکترومغناطيسی قرار میگيرند با سطح مقطع جذب آنها
تعيين میگردد .اهميت این کميت بدليل قابليت
اندازهگيری آن در آزمایشات تجربی است .وقتی نانوذرات
فلزهای بیاثر توسط تابش الکترومغناطيس برانگيخته
میشوند ،نوسان جمعی الکترونهای رسانشی رخ میدهد
که منجر به تشدید پالسمونی و جذب بيشتر در طول
موجهای خاصی میشود .در صورتی که نور تابشی دارای
قطبش خطی به ذره دستسان بتابد ،با توجه به عدم تقارن
هندسی سيستم ،سطح مقطع جذب برای قطبشهای
متعامد خطی نور متفاوت است] .[1این تفاوت دورنگیِ
خطی است که پایه و اساس طيف سنجی دورنگی خطی
میباشد .این طيف سنجی در آزمایشگاههای زیستی بسيار
پر کاربرد است و برای تعيين جهتگيری ذره مورد مطالعه
از آن استفاده میشود[.]2

 -1-2تانسور قطبش يك نانوذره
برای الکترونی که تحت ميدان پایای مغناطيسی

)  B  B(bx , by , bzو ميدان نوسانی الکتریکی


)  E (t )  E ( ) exp( itنور قرار دارد ،معادله
حرکت الکترون را حل میکنيم .در این مقاله کليه
محاسبات در دستگاه  cgsانجام شده است .برای ميدان
مغناطيسی کمتر از یك تسال ،فرکانس سيکلوترونی
)  c = eB/(m e cاز فرکانس نور فرودی بسيار کوچکتر
است .بنابراین تانسور ضریب دیالکتریك توده ماده تا

مرتبه اول   c / به صورت زیر به دست میآید:
 iG c b y 

iG c bx 
( xx ( )  )3

 -2مدل رياضي
که

هرگاه طول موج نور تابشی از اندازه ذره تحت تابش بسيار
بزرگتر باشد میتوان از تقریب دوقطبی برای مطالعه بر هم
کنش آن با نور استفاده کرد .در این تقریب ،هر ذره یك
دوقطبی نقطهای درنظر گرفته میشود .اگر ماتریس

قطبشپذیری ذره واقع در  riرا  بناميم و

مماندوقطبی آن را با  d iنشان دهيم با توجه به اینکه

ميدان موضعی در  ، riحاصل برهمنهی ميدان تابشی و
تمامی ميدانهای ثانویه پراکنده شده توسط سایر
دوقطبیها هست خواهيم داشت:
()1
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2
p



) (  i
2

iG c bz

)  xx (
 iG c bx

،  xx ( )  1 

)   xx (

 ( )    iG c bz
 iG b
c y


 p2
،G 
) (  i

فرکانس پالسمونی  ،  p  4ne e 2 / meجرم الکترون
 ، meبار الکترون  ، eچگالی الکترونهای رسانش  n eو
 ثابت آسایش هستند[ .]1با توجه به رابطه ( )3عناصر
غير قطری ماتریس بسيار کوچك هستند و اثر
مغناطواپتيکی ناچيز توده ماده را نشان میدهند .نانوذرهای
که در نظر میگيریم بصورت بيضیگون با نيممحور بزرگ
 bو نيممحور کوچك  aاست .در ضمن شعاع مقطع
دایرهای بيضیگون نيز میباشد .رابطه قطبشپذیری این

ذره با ضریب دیالکتریك  در دستگاه مختصات دکارتی
متصل به ذره عبارتست از[:]4


   
  
] d i   m [ Einc ( ri )   G ( ri  rj ).d j
j

   
که عبارت  G (ri  rj ).d jنشان دهنده ميدان تابشی از

()4

دوقطبی است که توسط ذره  jام در مکان ذره  iام توليد
  
میشود و )  G (ri  rjبا رابطه زیر بدست میآید:



a 2b
  m 
 

j 
, j  1,2
3  m   (   m  ) L j



که در آن  و   mضریب دیالکتریك ذره و محيط و

 ماتریس واحد است و همچنين  L1و  L2به صورت :



 2

 3( r ) ( r )  | r |  
G ( rij )  [(1  ik | rij |)( ij  ij   5 ij
)

| | rij
m
()2
 2



| ik | r
2 | rij |    ( rij ) ( rij ) 
( k
)]e ij
 3
|  m | rij



a 2b
dq
) 2
) 2 0 (b  q ) f ( q
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a 2b
dq
) 2
)2 0 ( a  q) f ( q

(5
)

سرانجام با استفاده از رابطه زیر میتوان سطح مقطع جذب
باریکه فرودی توسط ذره را محاسبه کرد[:]6

( L2 

است .در ضمن  f (q)  (a 2  q) b 2  qاست .برای
اینکه بتوانيم این روابط را برای نانو ذرات استفاده نمایيم،
از تصحيح زیر استفاده میشود:
vf

()6

Leff

که در آن

()10

()11
حجم

 -3نتايج
در این بخش نتایج دورنگی خطی ،مربوط به تك ذره
کروی و بيضیگون نقره به همراه دیمر ذرات کروی و
بيضیگون ،ارایه میگردد .ضرایب شکست نقره از مرجع
[ ]7استخراج شدهاند .نيممحور بزرگ ذرات مورد
بررسی  ، 25nmنيممحور کوچك آنها  11 .6nmو شعاع
کره هم حجم  15nmاست .در تمام نمودارهای ارایه
شده ،طيف دورنگی خطی به مساحت دایرهای به شعاع
برابر با نيممحور بزرگ بيضیگون بهنجار شده است .ميدان
مغناطيسی استاتيك در همه نمودارها به
اندازه  8000 Gaussو در جهت محور  zدر نظر گرفته
شده است.

  c / قطبشپذیری به صورت رابطه زیر ساده میشود:
  jxx
a 2b 
 j ( ) 
  i c b z F j
3 
 i c b y F j

 jxx
 i c b x F j

()7
که

، j  1,2

 xx   m
 m  ( xx   m ) L j

 mG
[ m  ( xx   m ) L j ]2

 jxx 

و

 F j است .به این دليل که

مولفههای قطری قطبشپذیری در دستگاه متصل به ذره
در حضور ميدان مغناطيسی خود ماتریس مرتبه  3هستند
قطبشپذیری نهایی طبق رابطه زیر بيان میشود:
()8




P   m1 ( E.eˆx )eˆx   m1 ( E.eˆ y )eˆ y

  m 3 ( E.eˆz )eˆz

اکنون میتوانيم با استفاده از ماتریس دوران،
قطبشپذیری ذره از دستگاه متصل به ذره را با


رابطه   L  R P R 1به دستگاه آزمایشگاه منتقل
نمایيم ،که ماتریس دوران  Rبه صورت زیر میباشد:

()9

 LD      

بدست میآید.

ذره و مساحت سطح ذره مورد بررسی است[ .]5با
استفاده از رابطه ( )4و تقریب تا مرتبه اول
 i c b y F j 

i c b x F j 
 jxx 



دورنگی خطی در حقيقت تفاوت سطح مقطع جذب نور با
دو قطبش خطی عمود بر هم است که طبق رابطه زیر:

 ،طول پویش آزاد ميانگين است که از

i c b z F j

  
4
 2 Im  Pi  L1 Pi
| c|E
i
3/ 2
m

  bulk 

رابطه  Leff  4V Sبدست میآید ،که در آن
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sin  cos  

sin  sin  
cos 

 sin 
cos 
0

شکل  :1نمودار دو رنگی خطی تك ذره بيضیگون و کروی برای
تابش فرودی در جهات مختلف .خطوط پر نمودار دو رنگی تك ذره
کروی و خطوط خط چين دو رنگی ذره بيضیگون را نشان می دهد.

شکل  1نشان میدهد که یك ذره کروی در حضور ميدان
مغناطيسی استاتيك که تحت تابش نور قطبيده خطی
است از خود دورنگی خطی نشان نمیدهد و به سبب
تقارن هندسی ،چرخش در بوجود آمدن دورنگی خطی
تاثير ندارد .اما ذره بيضیگون در همين شرایط از خود
دورنگی نشان میدهد .نمودارهای مربوط به دورنگی تك

 cos cos 

R   cos sin 
  sin 


و  و  به ترتيب زوایای قطبی و سمتی ذره هستند.
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ذره بيضیگون شامل دو اکسترمم مثبت و منفی است .با
تغيير زاویه بردار موج نور تابشی ،محل دو اکسترمم ثابت
باقی میماند اما دامنه آن تغيير مییابد ،به طوریکه در
 
وضعيت تابش عمود یا  k .B  0بيشترین دامنه را داریم
و با کاهش زاویه تابش ،دامنه نمودار دورنگی نيز کاهش
مییابد .در زاویه صفر (تابش موازی قطر بزرگ بيضیگون)
دورنگی از بين میرود.
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شکل  :2نمودار دورنگی خطی دیمر نانو ذرات بيضیگون برای
جهتگيریهای مختلف ذرات و جهتهای تابش مختلف.

وضعيتی که شعاع بزرگ یك ذره و شعاع کوچك ذره دیگر
بر محور دیمر قرار بگيرد و بردار موج موازی محور دیمر
بتابد ،نمودار دورنگی کمی پيچيدهتر شده و چهار
اکسترمم خواهد داشت (شکل .)b
به طور خالصه این مطالعه نشان میدهد تك ذره
بيضیگون به دليل عدم تقارن هندسی دورنگی خطی
دارد .دورنگی خطی تك ذره و دیمر ذرات بيضیگون به
جهت تابش باریکه فرودی و جهتگيری این نانو ذرات
نسبت به ميدان مغناطيس بستگی دارد.

شکل  :1دورنگی خطی دیمر بيضیگون و کروی برای چرخشهای
مختلف ذره دوم بر روی محور .y

شکل  2نشان میدهد که دورنگی برای یك دیمر ذرات
کروی در طول موجهای کوتاهتری نسبت به دیمر ذرات
بيضیگون رخ میدهد .نمودار دورنگی خطی برای ذرات
بيضیگون ،دو اکسترمم مثبت و منفی دارد .با چرخش
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یکی از ذرات دیمر به روی محور  ، yدامنه برای بخش
منفی نمودار و محل کمينه تقریبا ثابت میماند اما بخش


مثبت نمودار با افزایش زاویه از صفر تا  90کاهش دامنه
مییابد و محل بيشينه نيز اندکی به سمت طول موجهای
بلندتر جابجا میشود .شکل  3نشان میدهد که وقتی
شعاع بزرگ هر دو ذره بيضیگون روی محور دیمر بوده و
بردار موج موازی محور دیمر باشد ،دورنگی خطی مشاهده
نمیشود (شکل .)cاما اگر در همين وضعيت دیمر ،بردار
موج عمود بر محور دیمر باشد ،شاهد دورنگی با دو
اکسترمم مثبت و منفی خواهيم بود (شکل .)a
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اثر غلظت الکترولیت بر تابش لیزرهای تصادفی ساخته شده بر پایهی نانو صفحات
اکسید روی رشد یافته به روش الکتروشیمی
 پيمانه رفيعی پور،عباس قاسمپور اردکانی
 بخش فيزیک، دانشکدهی علوم، دانشگاه شيراز، شيراز،ایران

 به صورت تجربی اثر تغییر غلظت الکترولیت را بر تابش لیزرهای تصادفی ساخته شده بر اساس صفحات اکسید،چکیده – در این مقاله
 از محلول. رشد داده میشوندFTO  با استفاده از تکنیک الیه نشانی الکتروشیمی بر روی شیشههایZnO  صفحات.روی بررسی میکنیم
 بازخورد اپتیکی نیز از طریق چند پراکندگی نور توسط. به عنوان محیط بهرهی لیزر تصادفی استفاده میکنیم6G رنگدانهی رودامین
 اندازه و شکل صفحات و در نتیجه تابش لیزری، در این جا نشان داده می شود که با تغییر غلظت الکترولیت. تأمین میشودZnO صفحات
 در ابتدا شدت قلهی تابشی لیزر تصادفی حاصل، همچنین نشان داده میشود که با افزایش غلظت الکترولیت.ناشی از آنها تغییر میکند
 طیف تابشی از حالت تک مدی به دو مدی تبدیل، و رنگدانهی آلی افزایش مییابد و سپس با افزایش بیشتر غلظتZnO از صفحات
 نتایج. انرژی دمش آستانه را برای هر یک از مدهای لیزری برانگیخته شده در ساختارها اندازه میگیریم، ما در این بررسی. میشود
 مد جدیدی در طیف، با افزایش بیشتر غلظت. آستانهی مد لیزری کمتر میشود،بررسیهای ما نشان میدهد که ابتدا با افزایش غلظت
.تابشی ظاهر میشود که باعث افزایش آستانهی مد قدیمی و کاهش شدت آن میشود
. غلظت الکتروليت، صفحات اکسيد روی، ليزرهای تصادفی، روش رشد الکتروشيمی-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.
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 -1-2رشد نانو صفحات اکسید روی

 -1مقدمه

الیه نشانی الکتروشيمی در دمای  70درجهی سانتيگراد و
پتانسيل  -1/1ولت نسبت به پتانسيل الکترود کلرید جيوه
اشباع انجام میشود .از یک شيشه که بر روی آن الیهی
نازك اکسيد قلع آالیيده به فلور ( )FTOالیه نشانی شده
است ،به عنوان الکترود کار و شمارنده در یک سلول
سه الکترودی استفاده میکنيم .بسته به زمان رشد و
غلظت محلول نيترات روی ،اندازه و شکل این صفحات
تغيير میکند .در این مقاله ،زمان رشد را ثابت و برابر با 3
دقيقه در نظر میگيریم ولی مقدار غلظت محلول نيترات
روی را تغيير میدهيم .از  20ميلیليتر محلول آبی 0/1
موالر کلرید پتاسيم و غلظتهای متفاوت  0/08 ،0/06و
 0/12موالر نيترات روی به عنوان الکتروليت در سلول سه
الکترودی استفاده میکنيم .الیه نشانی توسط دستگاه
پتانسيو استات انجام میشود .سپس سه نمونهی آماده
شده را به مدت یک ساعت در هوا در دمای  200درجهی
سانتيگراد حرارت میدهيم .تصویر ميکروسکوپ الکترونی
( )SEMمربوط به سه ساختار رشد یافته را در شکلهای
1و  2مشاهده میکنيم.

توليد نور ليزر از محيطی بینظم توسط لتوخوف و به
صورت تئوری در سال  1968پيش بينی شد [ .]1با این
وجود اولين ليزر تصادفی همدوس به صورت تجربی در
سال  1998ساخته شد [ .]2ليزرهای تصادفی دستهی
جدیدی از ليزرها هستند که بازخورد اپتيکی در آنها به
وسيلهی چند پراکندگی نور تأمين میشود .الزمهی
ليزردهی تصادفی این است که در محيط فعال بینظمی
ایجاد شود به گونهای که در اثر پراکندگیهای متعدد ،نور
درون محيط به دام بيفتد و تقویت شود .آنگاه در صورت
فراهم بودن بهرهی الزم ،ليزردهی تصادفی در مدهای
رزونانسی رخ میدهد .بنابراین اساس ليزرهای تصادفی بر
پراکندگی و جایگزیدگی نور که جایگزیدگی اندرسون
نوری ناميده میشود ،استوار است .شناسایی سلولهای
سرطانی ،رمزگزاری بارکدهای فوتونيکی ،نمایشگرها و
تراشههای نوری ،حسگرها و ...از جمله کاربردهایی است
که برای ليزرهای تصادفی پيش بينی شده است [.]3
در این مقاله ،از نانو صفحات اکسيد روی و رنگدانهی آلی
رودامين  6Gبرای ساخت ليزرهای تصادفی استفاده
میکنيم .در اینجا نشان میدهيم که با تغيير ميزان
غلظت الکتروليت که برای رشد صفحات استفاده میشود،
به راحتی میتوان شکل و اندازهی صفحات را تغيير داد .در
نتيجه تغيير غلظت موجب تغيير طيف تابشی و آستانهی
ليزر تصادفی خواهد شد .صفحات  ZnOبا اندازه و جهت
گيریهای تصادفی بر روی زیر الیه رشد میکنند .به این
دليل میتوان از آنها به عنوان مراکز پراکننده در ليزرهای
تصادفی استفاده کرد .از هارمونيک دوم ليزر پالسی Nd-
 YAGبا طول موج  532نانومتر ،پهنای زمانی  10نانو
ثانيه و نرخ تکرار  10هرتز برای دمش اپتيکی نمونهها
استفاده میشود.

شکل  :1تصویر  SEMاز نانو صفحات  ZnOرشد یافته با غلظت 0/06 )a( :و (0/08 )b
موالر نيترات روی .خط مقياس  5ميکرون است.

شکل  :2تصویر  SEMاز نانو صفحات  ZnOرشد یافته با غلظت  0/12موالر نيترات روی.
خط مقياس  5ميکرون است.

 -2-2چیدمان آزمایش
به ترتيب ليزر پالسی  ،Nd-YAGدیافراگم ،عدسی و نمونه
را روبروی یکدیگر قرار میدهيم .از دیافراگم برای تغيير
سطح ناحيهی برانگيختگی و در نتيجه تنظيم اندازهی
لکهی پمپ بر روی نمونه استفاده میکنيم .عدسی نيز نور
ليزر پمپ را بر روی نمونه متمرکز میکند .طرحوارهای از
چيدمان آزمایش در شکل  3نشان داده شده است:

 -2روش آماده سازی مواد و چیدمان آزمایش
محلولی شامل غلظت  0/0105موالر از رنگدانهی رودامين
 6Gرا در اتانول و اتيلن گليکول با نسبت حجمی برابر
آماده میکنيم .سپس به منظور دست یابی به یک محلول
همگن ،نمونه را به مدت  2ساعت بر روی دستگاه استيرر
(هم زن مغناطيسی) قرار میدهيم.
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ظاهر میشود .همانطور که مشاهده میکنيم در طيف
تابشی نمونههای رشد داده شده با غلظتهای  0/06و
 0/08موالر نيترات روی ،تنها یک قله ظاهر شده است.
طول موج مرکزی آن به ترتيب برابر با  593و  594نانومتر
است .پهنا در نصف بيشينه متناظر با آن نيز به ترتيب برابر
با  7/5و  6/7نانومتر اندازهگيری میشود .همچنين
مشاهده میکنيم که در طيف تابشی نمونهی رشد داده
شده با غلظت  0/12موالر نيترات روی ،دو قله ظاهر شده
است .طول موج مرکزی مد اول (قلهی اول از سمت
راست) و مد دوم (قلهی دوم از سمت راست) به ترتيب
برابر با  593و  574نانومتر و پهنای آنها نيز به ترتيب
 6/7و  4/4نانومتر است .اختالف طول موجی بين دو قلهی
ظاهر شده در طيف برای نمونهی رشد داده شده با غلظت
 0/12موالر نيترات روی ،برابر با  19نانومتر است .بنابراین
نتيجه میگيریم که وقتی غلظت محلول الکتروليت از یک
مقداری بيشتر میشود ،تعداد قلههای ظاهر شده در طيف
گسيلی نيز افزایش پيدا میکند.
برای اندازهگيری انرژی دمش آستانه برای مدهای تابشی
متناظر با نمونههای مختلف ،منحنی بيشينهی شدت
تابشی بر حسب انرژی دمش را در شکل  5رسم میکنيم:

شکل  :3طرح شماتيک از چيدمان آزمایش.

با استفاده از یک فيبر نوری تابش ليزر تصادفی گسيل
شده از نمونه جمعآوری شده و به یک طيف سنج منتقل
میشود .به این ترتيب ،طيف تابشی را با استفاده از یک
کامپيوتر ثبت میکنيم.

 -2-3بحث و نتایج آزمایش
ابتدا مقداری از رنگدانهی رودامين  6Gرا بر روی
ساختارهای رشد داده شده با غلظتهای مختلف
الکتروليت و همچنين زیر الیهی  FTOبه تنهایی ،الیه
نشانی غوطه وری میکنيم .سپس نمونههای آماده شده را
به ترتيب در مقابل تابش هارمونيک دوم ليزر پالسی Nd-
 YAGقرار میدهيم و طيف تابشی حاصل از نمونهها را
ثبت میکنيم .تفاوت در طيف تابشی متناظر با نمونههای
مختلف به ازای انرژی دمش ثابت  8/27ميلیژول بر پالس
در شکل  4نشان داده شده است.

شکل  :4طيف گسيلی ليزر تصادفی به ازای انرژی پمپ  8/27ميلیژول بر پالس متناظر
با  FTOو نمونههای رشد داده شده با غلظتهای متفاوت  0/08 ،0/06و  0/12موالر
نيترات روی.

شکل  :5منحنی شدت قلهی تابشی بر حسب انرژی هر پالس پمپ برای نمونههای رشد
داده شده با غلظتهای متفاوت  0/08 ،0/06و  0/12موالر نيترات روی.

مشاهده میکنيم که طيف تابشی حاصل از  FTOبسيار
پهن و فاقد قلههای رزونانسی است .طول موج مرکزی آن
برابر با  587نانومتر و پهنا در نصف بيشينه متناظر با آن
نيز تقریباً  45نانومتر است .این امر نشان میدهد که
قلههای تابشی ظاهر شده در طيف گسيلی نمونههای رشد
داده شده با غلظتهای متفاوت الکتروليت ،تابش ليزری
تصادفی حاصل از پراکندگی نور از ساختارهای  ZnOاست.
نتایج به دست آمده نشان میدهند که با افزایش غلظت
الکتروليت ،ابتدا شدت قلهی تابشی ،افزایش یافته و سپس
با افزایش بيشتر غلظت؛ قلهی دومی در طيف تابشی

با استفاده از شکل  ،5مقادیر انرژی آستانه برای نمونههای
رشد داده شده با غلظتهای متفاوت الکتروليت؛ به ترتيب
تقریباً برابر با  2/7 ،3/2و  3/5ميلیژول بر پالس به دست
میآید .منحنی بيشينهی شدت تابشی بر حسب انرژی
دمش ،متناظر با مد تابشی دوم برای نمونهی رشد داده
شده با غلظت  0/12موالر نيترات روی نيز در شکل 6
نشان داده شده است .از روی شکل  ،6شدت دمش آستانه
برای مد دوم در نمونهی رشد داده شده با غلظت 0/12
موالر نيترات روی تقریباً برابر با  3/7ميلیژول بر پالس به
دست میآید.
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داده شده با غلظت  0/12موالر نيترات روی برابر با 3/7
ميلیژول بر پالس است که تقریباً با آستانهی مد اول
مساوی است .در شکل  ،7تحول طيف تابشی به ازای
انرژیهای دمش مختلف ،5/4 ،4 ،2/6 ،1/8 ،0/98 ،0/5
 6/85و  8/27ميلی ژول بر پالس نشان داده شده است .در
این شکل مشاهده میکنيم که مد دوم به ازای انرژیهای
دمش کم همراه با مد اول در ساختار برانگيخته میشود.
بنابراین اشباع مد اول توسط مد دوم ،باعث زیاد بودن
آستانهی این مد در نمونهی رشد داده شده با غلظت 0/12
موالر نيترات روی نسبت به بقيهی نمونهها میشود.

شکل  :6منحنی شدت قلهی تابشی بر حسب انرژی هر پالس پمپ متناظر با مد تابشی
اول مربوط به نمونهی رشد داده شده با غلظت  0/12موالر نيترات روی.

همانگونه که در شکل  5دیده میشود با افزایش غلظت
الکتروليت ،آستانهی نوسان ليزری تصادفی در نمونهی
رشد داده شده با غلظت  0/08موالر نيترات روی نسبت به
نمونهی رشد داده شده با غلظت  0/06موالر نيترات روی
کاهش پيدا میکند .در شکل  1مشاهده میکنيم که در
نمونهی رشد داده شده با غلظت  0/08موالر نيترات روی
نسبت به نمونهی رشد داده شده با غلظت  0/06موالر
نيترات روی ،اندازهی صفحات بزرگتر و حجم حفرههای
خالی تشکيل شده در بين صفحات  ZnOبيشتر میشود.
در نتيجه با افزایش پراکندگی و افزایش حجم رنگدانهی
قرار گرفته درون حفرهها ،به ترتيب ميزان ضریب کيفيت و
بهرهی کاواكهای تصادفی بيشتر میشود .متناظر با هر
کاواك ليزری تصادفی نيز مدهای رزونانسی وجود دارند
که در صورت فراهم شدن شرط نوسان ليزری ،ليزردهی
تصادفی در طول موج رزونانسی اتفاق میافتد .بنابراین
انتظار داریم که مقدار آستانه در نمونهی رشد داده شده با
غلظت  0/08موالر نيترات روی نسبت به نمونهی رشد
داده شده با غلظت  0/06موالر نيترات روی کمتر باشد.
همانگونه که نتایج نشان میدهند در طيف تابشی
نمونهی رشد داده شده با غلظت  0/12موالر نيترات روی
(شکل  ،)4دو قلهی تابشی ظاهر شده است که شدت آنها
نسبت به تک قلهی تابشی در طيف نمونهی رشد داده
شده با غلظت  0/08موالر نيترات روی کمتر است .علت
آن اشباع متقابل بين دو مد ظاهر شده در طيف تابشی
نمونهی رشد داده شده با غلظت  0/12موالر نيترات روی
است .همچنين مشاهده میکنيم که آستانهی نوسان
ليزری مد اول برای نمونهی رشد داده شده با غلظت 0/12
موالر نيترات روی در شکل  ،5نسبت به سایر نمونهها
بيشتر است .علت آن به اثر اشباع متقابل و رقابت بين
مدها بر میگردد .همانطور که در شکل  6مالحظه
میکنيم انرژی دمش آستانه برای مد دوم در نمونهی رشد

شکل  :7تغيير طيف تابشی با افزایش انرژی دمش بر حسب ميلی ژول بر پالس مربوط
به نمونهی رشد داده شده با غلظت  0/12موالر نيترات روی.

 -3نتیجهگیری
در این مقاله ،اثر تغيير غلظت الکتروليت را بر روی طيف
تابشی و آستانهی ليزردهی ليزر تصادفی ساخته شده بر
اساس نانو صفحات  ZnOبررسی کردیم .صفحات اکسيد
روی به روش الکتروشيمی بر روی شيشههای  FTOرشد
داده شدند .از صفحات  ZnOبه عنوان مراکز پراکننده در
ليزرهای تصادفی استفاده کردیم .محلول رنگدانهی
رودامين  6Gنيز به عنوان محيط بهره به کار رفت.
مشاهده کردیم که طيف تابشی و آستانهی مدها به غلظت
الکتروليت کامالً وابسته است .دليل این اثر وابسته بودن
شکل و اندازهی صفحات به غلظت الکتروليت است.

سپاسگزاری
از خانمها نيلوفر صادقی و پریا کشاورز که در انجام
پژوهش حاضر ما را یاری نمودند ،سپاسگزاری میکنيم.
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گسیل لیزر تصادفی تک مد حاصل از محلول ذرات اکسید تنگستن پخش شده در
6G رنگدانهی رودامین
 پيمانه رفيعی پور،عباس قاسمپور اردکانی
 بخش فيزیک، دانشکدهی علوم، دانشگاه شيراز، شيراز،ایران
 بررسی6G  به صورت تجربی گسیل لیزر تصادفی را از محلول شامل ذرات اکسید تنگستن و رنگدانهی آلی رودامین،چکیده – در این مقاله
 الکترودهای نوری و سایر ابزارهای، مواد الکتروکرومیک، نظر به اهمیت و کاربرد اکسید تنگستن در حسگرهای گازی.می کنیم
 این کار برای اولین بار در، تا جایی که اطالع داریم. این ماده را به عنوان مراکز پراکننده در محیط تصادفی انتخاب کردیم،اپتوالکتریکی
 نیز بهرهی6G  محلول رودامین. ذرات اکسید تنگستن بازخورد نوری را از طریق چند پراکندگی نور فراهم میکنند.این مقاله انجام می شود
 نانومتر برای برانگیختگی نوری نمونه532  با طول موجNd-YAG  از هماهنگ دوم لیزر ضربانی.نوری را از طریق گسیل القایی تأمین میکند
 نتایج بررسیهای ما نشان. را بر روی آستانهی لیزری تصادفی بررسی میکنیمWO3  همچنین اثر تغییر غلظت ذرات.استفاده میکنیم
. تابش لیزری تصادفی تک مد از نمونه به دست میآید،6G میدهند که با افزودن ذرات اکسید تنگستن به محلول رنگدانهی رودامین
 نتایج. اندازه میگیریمWO3 همچنین مقدار شدت دمش آستانه را برای هر کدام از نمونههای آماده شده شامل غلظتهای مختلف ذرات
. آستانهی لیزردهی تصادفی کاهش پیدا میکند،اندازهگیریها نشان میدهند که با افزایش غلظت ذرات پراکننده
. 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.
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بر روی آستانهی ليزر تصادفی ،سه محلول مجزا از هم شامل
غلظتهای مختلف  0/0144 ،0/0072و  0/0216موالر از
اکسيد تنگستن و غلظت ثابت  0/0048موالر از رنگدانهی
رودامين  6Gدر اتانول و اتيلن گليکول با نسبت حجمی 2
به  1را آماده میکنيم .الزم به ذکر است که از اتانول و اتيلن
گليکول به ترتيب با درصدهای خلوص  %99/8و ،%99/5
توليد شده توسط شرکتهای کيميا الکل زنجان و Merck
استفاده میکنيم .از آن جایی که گرانروی اتيلن گليکول
نسبت به اتانول بيشتر است بنابراین مقدار آن را بيشتر
انتخاب میکنيم تا به این ترتيب ذرات  WO3درون محلول
دیرتر ته نشين شوند .برای دست یابی به یک محلول همگن،
ابتدا هر یک از آنها را به مدت یک ساعت بر روی دستگاه
استيرر (هم زن مغناطيسی) قرار داده و سپس به مدت نيم
ساعت نيز اولتراسونيک میکنيم .یک نمونه محلول شامل
فقط رودامين  6Gبا غلظت  0/0048موالر نيز آماده میشود.
پس از آماده سازی محلولها ،مقداری از هر کدام از آنها را
بين دو الم ميکروسکوپ قرار میدهيم و به این ترتيب یک
سلول ليزر تصادفی آماده میشود.

 -1مقدمه
ليزرهای تصادفی ،ليزرهای بدون آینه ناميده میشوند .به
این علت که بر خالف ليزرهای معمولی ،بازخورد نوری در
آنها توسط آینه تأمين نمیشود .بلکه چند پراکندگی نور
درون محيط بهره بازخورد نوری الزم را برای نوسان ليزری
تصادفی فراهم میکند .ليزرهای تصادفی بر حسب مکانيزم
بازخورد به دو دستهی ليزرهای تصادفی همدوس و
ناهمدوس تقسيمبندی میشوند .بازخورد در ليزرهای
تصادفی همدوس از نوع تشدیدی و در ليزرهای تصادفی
ناهمدوس از نوع غير تشدیدی است .محيط فعال ليزرهای
تصادفی میتواند انواع رنگدانههای آلی ،پودرهای نيمه رسانا،
کریستالهای مایع ،نقاط کوانتومی و ...باشد [ .]1توليد نور
ليزر تصادفی اولين بار به صورت تئوری توسط لتوخوف در
سال 1968پيش بينی شد [ .]2اولين تابش ليزری تصادفی
همدوس نيز در سال  1998به صورت تجربی مشاهده
گردید [ .]3اکسيد تنگستن به دليل حساسيت باال به نور،
ویژگیهای خوب انتقال الکترون و پایداری در برابر خوردگی
نوری در محلولهای آبی اسيدی از اهميت بالقوهای
برخوردار است .کاربرد اکسيد تنگستن به عنوان نيمه
رسانای نوع  nدر حسگرهای گازی ،مواد الکتروکروميک،
الکترودهای نوری و سایر ابزارهای اپتوالکتریکی بسيار مورد
توجه قرار گرفته است .بنابراین ساخت ليزرهای تصادفی بر
پایهی اکسيد تنگستن میتواند دریچهی جدیدی را بر روی
کاربردهای ليزرهای تصادفی در این فناوریها باز کند .در
این مقاله ،گسيل تک مد ليزر تصادفی را از محلول رنگدانهی
آلی و ذرات پودری  WO3گزارش میدهيم .تا جایی که
اطالع داریم ساخت ليزر تصادفی بر پایهی ذرات اکسيد
تنگستن تاکنون در مقاالت داخلی و خارجی گزارش نشده
است .همچنين اثر افزایش غلظت ذرات  WO3بر روی
آستانهی نوسان ليزری را بررسی میکنيم .پژوهشی که در
این مقاله انجام میدهيم میتواند آغازگر سایر تحقيقات در
زمينهی ليزرهای تصادفی بر پایهی اکسيد تنگستن باشد.

 -1-2چیدمان آزمایش
در شکل  1چيدمان آزمایش را مشاهده میکنيم:

شکل  :1طرحوارهای از محل قرارگيری و چيدمان وسایل آزمایش.

از چپ به راست ،به ترتيب ليزر ضربانی  ،Nd-YAGروزنه،
عدسی و نمونه را روبروی یکدیگر قرار میدهيم .از روزنه
برای تنظيم اندازهی لکهی دمش بر روی نمونه استفاده
میکنيم .عدسی نور ليزر دمش را بر روی نمونه متمرکز
میکند .یک تار نوری (قطر مغزی  200ميکرون و نوع UV-
 )VISتابش ليزر تصادفی گسيل شده از نمونه را جمعآوری
کرده و به یک بيناب سنج ( )HR-2000 Ocean Opticsبا
دقت  0/05نانومتر منتقل میکند .تزویج تابش گسيلی به
تار نوری توسط یک جفت کنندهی تار انجام میشود .سپس
با استفاده از کامپيوتری که به بيناب سنج متصل است،
طيف تابشی را ثبت میکنيم .به منظور اندازهگيری شدت
تابش ليزر دمش بر روی نمونه نيز از یک دستگاه ژولمتر با
دقت  1ميکرو ژول و ساخت شرکت  Gentecاستفاده

 -2روش آماده سازی مواد و چیدمان آزمایش
از پودر اکسيد تنگستن ( )ultra-pure, Merckبه رنگ زرد
کم رنگ استفاده میکنيم .همچنين پودر رنگدانهی رودامين
 6Gمحصول شرکت سيگما آلدریچ ،با محتوای رنگ  %95و
به رنگ قرمز تيره به عنوان محيط بهره در ليزر تصادفی به
کار میرود .به منظور بررسی اثر تغيير غلظت ذرات پراکننده
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میشود .برای انتقال نور به ژول متر از یک تقسيم کنندهی
باریکه استفاده میشود.
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انرژی دمش رسم میکنيم (شکل .)3همچنين ،پهنای قلهی
تابشی بر حسب انرژی ضربان دمش را در شکل  3نشان
دادهایم .دایرهها متناظر با دادههای حاصل از آزمایش و خط
چين نيز برازش نمودار به دادههای تجربی است .مشاهده
میکنيم که روند افزایش شدت تابشی با افزایش انرژی
دمش ،از یک انرژی دمش مشخص به بعد ،ناگهان با شيب
بيشتری اتفاق میافتد .این انرژی دمش ،انرژی دمش
آستانه نام دارد و مقداری از انرژی دمش است که به ازای
آن ،بهرهی الزم فراهم شده و نوسان ليزری برای مد
تشدیدی رخ میدهد .ما شدت دمش آستانه را تقریباً برابر
با  0/8ميلی ژول بر ضربان به دست میآوریم .همچنين
مشاهده میکنيم که در انرژی دمش آستانه ،پهنای قلهی
تابشی خيلی سریع کاهش مییابد .همانگونه که میدانيم
افزایش ناگهانی در شدت و کاهش سریع در پهنای قلهی
تابشی دو مشخصه از رخدادن نوسان ليزری هستند .بنابراین
ما نتيجه میگيریم که در نمونهی مورد بررسی که حاوی
غلظت  0/0216موالر از  WO3است ،نوسان ليزری تصادفی
اتفاق افتاده است .همچنين آستانهی به دست آمده از هر
دو منحنی در شکل  3بر هم منطبق است .در مرحلهی بعد
نمونهی  0/0048موالر رودامين  6Gو فاقد ذرات  WO3را
تحت دمش قرار میدهيم و تابش فلوئورسانس حاصل را به
ازای انرژی دمش  4ميلیژول بر ضربان ثبت میکنيم
(شکل:)4

 -2-2بحث و نتایج آزمایش
ما ابتدا محلول  0/0216موالر اکسيد تنگستن را در برابر
تابش هماهنگ دوم ليزر ضربانی  Nd-YAGبا طول موج
 532نانومتر ،پهنای زمانی  10نانو ثانيه و نرخ تکرار 10
هرتز قرار میدهيم و اثر افزایش انرژی دمش را بر روی طيف
تابشی آن بررسی میکنيم .نتيجه به ازای انرژیهای دمش
 6/85 ،5/4 ،4 ،2/6 ،1/8 ،0/98 ،0/5و  8/27ميلی ژول بر
ضربان در شکل  2نشان داده شده است:

شکل  :2تحول طيف گسيل بر حسب طول موج با افزایش انرژی دمش برای محلول
 0/0216موالر .WO3

مشاهده میکنيم در انرژیهای دمش کم ،طيف تابشی
بسيار پهن و فاقد قلهی تابشی است .با افزایش انرژی دمش،
منحنی تابشی به طرف قلهی مرکزی محيط فعال باریک
شده و گسيل خود به خودی تقویت شده اتفاق میافتد.
زمانی که انرژی دمش از مقدار آستانه بيشتر شود ،آنگاه
یک قلهی تابشی با پهنای کم در طيف گسيلی ظاهر میشود
که شدت آن با افزایش انرژی دمش ،بيشتر میشود .طول
موج مرکزی آن به ازای انرژی دمش  4ميلیژول بر ضربان،
برابر با  576نانومتر و پهنا در نصف بيشينه ( )FWHMبرابر
با  5/5نانومتر میباشد.

شکل  :4طيف گسيل بر حسب طول موج برای محلول  0/0048موالر فقط رنگدانهی آلی
و به ازای انرژی دمش  4ميلیژول بر ضربان.

پهنا در نصف بيشينه برای تابش فلوئورسانس تقریباً برابر با
 56/5نانومتر و طول موج مرکزی نيز  570نانومتر میباشد.
نتایج به دست آمده نشان میدهند زمانی که ذرات WO3
درون محلول حاوی رنگدانهی آلی وجود داشته باشند،
پهنای قلهی تابشی بسيار باریک و شدت آن نيز بسيار زیاد
میشود .به عبارت دیگر با افزودن ذرات  WO3به محلول،
شدت تابشی  13برابر افزایش و پهنا در نصف بيشينه نيز
تقریباً  11برابر کاهش پيدا میکند .این افزایش در شدت

شکل  :3منحنی شدت بيشينه و پهنا در نصف بيشينهی قلهی تابشی بر حسب
انرژی هر ضربان دمش ،برای محلول  0/0216موالر .WO3

برای اندازهگيری شدت دمش آستانه متناظر با قلهی تابشی
ظاهر شده ،منحنی شدت بيشينهی تابشی را بر حسب
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 10-12بهمن 1396

 .)6مشاهده میکنيم که افزایش غلظت  WO3باعث کاهش
آستانه میشود .آستانهی اندازهگيری شده به ترتيب برای
محلولهای  0/0144 ،0/0072و  0/0216موالر  WO3برابر
با  1/8 ،3/2و  0/8ميلیژول بر ضربان است .هرچه غلظت
ذرات  WO3درون محيط بهره بيشتر باشد ،نور بيشتر
پراکنده میشود و به این ترتيب ضریب کيفيت کاواکهای
تصادفی شکل گرفته نيز افزایش پيدا میکند .بنابراین در
صورت فراهم شدن بهرهی الزم ،آستانهی گسيل ليزر
تصادفی نيز کاهش پيدا میکند .نتایج به دست آمده نشان
میدهد که ضریب کيفيت مد تشدیدی در نمونهی 0/0216
موالر  WO3نسبت به سایر نمونهها بيشتر است .بنابراین
انتظار داریم که شدت قلهی تابشی آن نيز در یک انرژی
دمش ثابت (بهرهی ثابت و معين) ،نسبت به قلهی تابشی
متناظر با نمونههای  0/0072و  0/0144موالر  WO3بيشتر
باشد .این نتيجه را در شکل  8به خوبی میتوانيم مشاهده
کنيم:

شکل  :5طيف گسيل بر حسب طول موج به ازای انرژی دمش  4ميلیژول بر ضربان برای
محلول رنگدانهی حاوی ذرات ( WO3منحنی آبی) و فاقد آنها (منحنی قرمز).

بنابراین نتيجه میگيریم که تابش ليزری تصادفی به دست
آمده از محلول  0/0216موالر  WO3به دليل وجود ذرات
 WO3اتفاق میافتد .علت فيزیکی این پدیده آن است که
وجود ذرات  WO3در محيط بهره باعث چند پراکندگی نور
میشود .هرچه ميزان بینظمی در ساختار تصادفی و
کاتورهای بيشتر باشد ،نور نيز بيشتر پراکنده شده و
بنابراین زمان بيشتری را درون محيط بهره باقی میماند.
در نتيجه بيشتر تقویت میشود .ميزان بینظمی ساختار
تصادفی وابسته به ميزان و موقعيت ذرات  WO3درون
محيط بهره است .بنابراین نوری که وارد یک ساختار
تصادفی با بینظمی زیاد میشود ،ممکن است در برخی
نواحی دورن محيط جایگزیده شود و به دام بيفتد .این
نواحی را اصطالحاً کاواک ليزری تصادفی مینامند .متناظر
با هر کاواک تصادفی ،تعدادی مد تشدیدی برای ساختار
تصادفی وجود دارد و اگر بهره به اندازهی کافی زیاد شود که
بر افتهای متناظر با کاواکها غلبه کند ،آنگاه گسيل ليزر
تصادفی در فرکانسهای رزونانسی اتفاق میافتد.

شکل  :8طيف گسيل بر حسب طول موج به ازای انرژی دمش  6/85ميلیژول بر ضربان،
حاصل از محلولهای با غلظتهای مختلف .WO3

 -3نتیجهگیری
در این مقاله ،یک ليزر تصادفی بر پایهی ذرات پودری WO3

ساخته شد .از هماهنگ دوم ليزر ضربانی  Nd-YAGبرای
دمش نوری ساختار استفاده کردیم .نتایج بررسیهای ما
گسيل تک مد تابش ليزری تصادفی را از محلولهای حاوی
ذرات  WO3و رنگدانهی رودامين  6Gنشان میداد .همچنين
مشاهده کردیم که افزایش غلظت ذرات پراکننده آستانهی
نوسان ليزری تصادفی را کاهش میدهد.
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شکل  :6منحنی شدت قلهی تابشی بر حسب انرژی هر ضربان دمش برای محلولهای
 0/0144 ،0/0072و  0/0216موالر .WO3

ما در بخش بعدی از بررسیها ،اثر تغيير غلظت  WO3را بر
روی آستانهی گسيل ليزر تصادفی بررسی میکنيم (شکل
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][1

][2

][3

) سنتز شده از طریق کندگی لیزری2( بررسی خواص نوری نانوذرات اکسید مس
 مرضيه اسماعيل زاده و رسول ملک فر، حسين دیزجقربانی اقدم،هاجر آزادی
14115-175  تهران صندوق پستی، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فيزیک،گروه فيزیک اتمی و مولکولی
 ) سنتز شده از طریق کندگی لیزری در مایع مورد بررسی قرار2( چکیده – در این مقاله خواص ساختاری و نوری نانوذرات اکسید مس
 و با استفاده از، به عنوان محیط اکسیدکننده،10 vol%  نانوذرات به وسیله کندگی ورقه مس خالص در محلول آب اکسیژنه.گرفته است
 سنتز350 mJ/pulse  هرتز و انرژی10  نانوثانیه و نرخ تکرار10  پهنای تپ، نانومتر1064  با طول موجCe:Nd:YAG هماهنگ اصلی لیزر
) وFTIR(  طیفسنجی تبدیل فوریه،)XRD(  فاز و ساختار بلوری نمونه از طریق پراش پرتو ایکس. دقیقه بود30  زمان تابشدهی.شدهاند
 و رامان تشکیل نانوذراتFTIR  طیفهای. را در ماده تولید شده نشان میدهدCu/CuO  وجود دو فازXRD  الگوی.رامان بررسی شده است
.) سنتز نانوساختارهای پولکی شکل را نشان میدهدFESEM(  تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی. را تایید میکنندCuO
 نانوذرات سنتز شده با. برای ماده سنتز شده است2/2 eV ) نشاندهنده گاف انرژی حدودUV-Visible( فرابنفش/بررسی طیف جذب مرئی
.توجه به دارا بودن گاف انرژی مرئی میتواند یک فوتوکاتالیست ایده آل برای جذب نور خورشید در کاربردهای مختلف باشد
 آب اکسيژنه،)2(  اکسيد مس، یاگ- سریوم –نئودیميوم، کندگی ليزری-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
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و انرژی  350 mJبر هر تپ توسط یک عدسی همگرا به
فاصله کانونی 10سانتيمتر روی هدف متمرکز شد .بعد از
 30دقيقه تابش ليزری محلول کلوئيدی نارنجی رنگی به
دست آمد .محلول به دست آمده  24ساعت در دمای اتاق
و زیر هود خشک شد و پودر حاصل به منظور مشخصهیابی
استفاده شد.

 -1مقدمه
اکسيدهای فلزی ،با توجه به کاربردهای وسيعی که در
زمينههای مختلف مانند ابزارهای ذخيرهسازی مغناطيسی،
تبدیل انرژی خورشيدی ،الکترونيک و کاتاليزور دارند ،مورد
توجه هستند .از طرفی نانوساختارهای اکسيد فلزی ،با توجه
به نسبت سطح به حجم باال و خواص فيزیکی منحصر بفردی
که از خود نشان میدهند ،مورد توجه قرار گرفتهاند .در این
ميان اکسيدهای مس به دليل در دسترس بودن و سمی
نبودن و زیست سازگار بودن آنها انتخاب مناسبی به شمار
میروند [.]1

(UV-

روشهای طيفسنجی جذب مرئی /فرابنفش
 ،)Visibleتبدیل فوریه مادون قرمز ( ،)FTIRرامان ،پراش
پرتو ایکس ( )XRDو ميکروسکوپ الکترونی روبشی گسيل
ميدانی ( )FESEMبرای مشخصهیابی نمونههای سنتز شده
استفاده شدند .برای بررسی طيف جذبی نمونهها از طيف-
سنج  PG Instruments UV-Visمدل  T80+استفاده شد.
بررسی ساختار فازی به وسيله پراش اشعه ایکس با دستگاه
 XRDفيليپس مدل  Xpertانجام شد .الگوی پراش با المپ
کبالت با طول موج  1/78897در محدوده زاویه  10تا 90
و با اندازه گام  0/02به دست آمد .نوع پيوندهای تشکيل
شده و ساختار مولکولی نيز با استفاده از طيف  FTIRبه
دست آمده از طيفسنج مدل  Shimadzu 4300و طيف
رامان به دست آمده از طيفسنج رامان مدل Almega
 Thermo Nicoletبررسی شد .همچنين به منظور تعيين
ریختشناسی (مورفولوژی) ذرات از دستگاه  FESEMمدل
 MIRA3TESCAN-XMUاستفاده شد.

اکسيد مس ( )CuO( )2یک نيمرسانای ذاتی نوع  pبا
ساختار تکميلی و گاف انرژی ( )Egباریک  1/2الکترون ولت
میباشد .نانوذرات این اکسيد فلزی ،با توجه به جذب باالی
نور مرئی ،در کاربردهای تبدیل انرژی خورشيدی ،کاتاليزور
نوری ،خاصيت ضدميکروبی و ضدعفونی کنندگی مورد
توجه قرار گرفتهاند [ .]2،3روشهای مختلفی مانند:
الکوترمال [ ،]4الکترونشست [ ،]5رسوب بخار شيميایی
[ ،]6و  ...برای ساخت نانوذرات  CuOبه کار گرفته شده
است.
روش کندگی ليزر تپی در مایعات یک روش سنتز تميز برای
توليد مواد با خلوص باال و بدون ایجاد پسماندهای مضر
میباشد .نتيجه برهمکنش تپ ليزر با ماده ،تبخير آن،
کندهشدن اتمها و یونها ،تشکيل و انبساط پالسما و در
نهایت سنتز نانوذراتی با شکل ،توزیع اندازه و تراکم ذرات
قابل کنترل با بهينه کردن برخی پارامترهای مؤثر می باشد.

 -3نتایج و بحث
بررسی الگوی پراش اشعه  Xبرای شناسایی فاز و ساختار
بلوری ماده سنتز شده بر روی پودر حاصل از نمونه انجام
شد .شکل  1الگوی پراش اشعه  Xپودر حاصل از نمونه سنتز
شده را نشان میدهد که با الگوی استاندارد -004-0836
 00مربوط به مس و  00-048-1548مربوط به اکسيد مس
همخوانی دارد و بيانگر وجود دو فاز مس و اکسيد مس ()2
در ماده سنتز شده میباشند .فاز  CuOبا ساختار تکميلی
و صفحات اصلی ( )1 1 0و ( )1 1 1واقع در زوایای ˚ 38و
˚ 45و فاز  Cuبا ساختار مکعبی و صفحات اصلی ()1 1 1
و ( )2 0 0واقع در زوایای ˚ 51و ˚ 59قابل شناسایی است.
کاهش قابل توجهی در قلههای مربوط به صفحات (1 -1
 )1و ( )0 0 2اکسيد مس دیده میشود .حذف این قلهها
میتواند ناشی از ساختارهای نانوصفحه ای نمونه باشد.
پهنشدگی قلههای الگوی پراش نشاندهنده کوچک بودن

در این پژوهش نانوذرات  ،CuOبا روش کندگی ليزر تپی بر
روی ورقه مسی خالص در محلول آب اکسيژنه (10 )H2O2
درصد ،تحت تابش با طول موج  1064 nmليزر تپی
 Ce:Nd:YAGسنتز شدند و ویژگیهای نوری و ساختاری
آنها بررسی شد.

 -2روش ساخت نانوذرات و مشخصهیابی
برای ساخت نانوذرات ورقه مس خالص  99/98%به عنوان
هدف در یک ظرف حاوی  8ميلیليتر محلول آب اکسيژنه
 10 vol%قرار داده شد .پرتو ليزر  Ce:Nd:YAGبه طول
موج  1064 nmو فرکانس  10 Hzو زمان تپ  10نانوثانيه
254

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
ميانگين اندازه بلورکها در نمونه است.

 10-12بهمن 1396

برونیابی به دست آمده است ،گاف انرژی  2/2 eVرا برای
نانوذرات سنتز شده نشان میدهد .گاف انرژی نانوذرات با
توجه به آثار کوانتومی ناشی از اندازه بزرگتر از گاف انرژی
ماده حجمی است.
برای بررسی ساختار تشکيل شده طيف رامان نمونه ثبت و
ضبط شد .شکل  3طيف رامان به دست آمده را نشان می-
دهد .نانوذرات  CuOسنتز شده دارای سلول واحد با ساختار
تکميلی و متعلق به گروه فضایی  C2h6میباشد .این ساختار
دارای  9مد فونونی نوری با عناصر تقارنی
 4Au+5Bu+Ag+2Bgاست ،که در بين آنها تنها سه مد
 Ag+2Bgکه دارای تقارن ارتعاشی باالیی میباشند حساس
به طيفسنجی رامان هستند ]7[.در طيف رامان به دست
آمده پيک  259 cm-1مربوط به مد  Agو پيکهای cm-1
 322و  617مربوط به مدهای  Bgهستند ،ولی هيچگونه
مد مربوط به ساختار  Cu2Oمشاهده نمیشود.

شکل  :1الگوی پراش اشعه  Xنانوذرات ساخته شده با ليزر تپی

در واقع زمانی که باریکه ليزری به ورقه مس برخورد میکند،
دمای سطح مس باال میرود به طوری که خروج توده
پالسمایی از سطح آن اتفاق میافتد .وجود مایع محصور
کننده (محلول  )H2O2باعث افزایش دما و فشار توده پالسما
میشود و محيط مناسبی برای واکنشهای شيميایی بين
ذرات کنده شده و مایع اکسيدکننده فراهم میکند .همان-
طور که الگوی  XRDتایيد میکند ،محصول این واکنشها
نانوذرات کامپوزیتی  Cu/CuOهستند.

شکل  :3طيف رامان به دست آمده از نانوذرات سنتز شده
-1

شکل  :2طيف جذب  UV-Visنمونه و منحنی  (hυ)2بر حسب

برای تایيد تشکيل  CuOطيف  FTIRنمونه از  400 cmتا
 4000گرفته شد .طيف  FTIRحاصل در شکل  4نشان داده
شده است .پيکهای 513 ،443 cm-1و  576پيکهای
مشخصه  CuOمربوط به ارتعاشات کششی  Cu-Oهستند.
پيکهای حاصل در محدوده  1400 cm-1مربوط به
ارتعاشات خمشی  O-H-است که بر سطح نانوذرات جذب
شدهاند و در محدوده  1600 cm-1به دليل گروه
هيدروکسيل هستند [.]8

hυ

طيف جذبی نانوذرات سنتز شده در شکل  2نشان داده شده
است .طيف جذبی نانوذرات دارای پيکی در  398 nmاست،
که مربوط به پيک مشخصه نانوذرات  CuOمیباشد .با
استفاده از طيف جذبی و روش تاوک نمودار  (hυ)2بر
حسب ) (hυبرای نانوذرات رسم شده است .محل تقاطع خط
مماس بر بخش خطی این منحنی با محور  ،xکه با روش
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 این نانوذرات. را تایيد میکندCuO  وCu تشکيل دو فاز
- می2/2 eV  و گاف انرژی398 nm دارای پيک جذب در
 دارای سه پيک مشخصه مربوط بهFTIR  طيف.باشند
ارتعاشات کششی و طيف رامان نيز دارای سه پيک مربوط
- میCuO به مدهای فونونی حساس به طيف سنجی رامان
 روش، بنابراین. را تایيد میکنندCuO باشد و هر دو تشکيل
 میتواند به عنوان روشیH2O2 کندگی ليزر تپی در محلول
 ساده و تک مرحلهای برای سنتز نانوذرات اکسيد مس،تميز
.با گاف انرژی مرئی به کار رود
4000- cm-1  به دست آمده از نانوذرات سنتز شده در ناحيه طيفیFTIR  طيف:4 شکل
400
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ریختشناسی نمونه آمادهشده با استفاده از
 نمونه سنتز شده درFESEM  تصویر5  شکل.بررسی شد
 این تصویر نشانگر. نانومتر را نشان میدهد500 مقياس
 به طوری،سنتز نانوذرات با ریختشناسی پولکی شکل است
.که نانو ورقهای کوچک و با ابعاد مختلف تشکيل شدهاند
.این نانوپولکها پيچخورده و به طور تصادفی مرتب شدهاند
FESEM

 نانوذرات سنتز شدهFESEM  تصویر:5 شکل

 نتیجهگیری-4
در این پژوهش نانوذرات اکسيد مس با استفاده از طول موج
 و به روش کندگیCe:Nd:YAG  نانومتر ليزر تپی1064
 به عنوان محيط،10% ليزری در محلول آب اکسيژنه
 نشان دهندهFESEM  تصویر. سنتز شدند،اکسيدکننده
XRD  الگوی.پولکشکل بودن نانوذرات سنتز شده میباشد
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تحلیل و شبیهسازی مشخصههای پویا و ایستای یک لیزر آبشاری کوانتومی با کاواک
بیرونی
3

 محمد بهادر نجفی،2  حسين رضا یوسف وند،1سحر فرخ زاده

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر- دانشکده فنی مهندسی- گروه الکترونيک3و2و1
( با کاواک بیرونیQCLs)چکیده – در این مقاله بر اساس معادالت نرخ دو سطحی یک الگوی عددی برای تحلیل لیزرهای آبشاری کوانتومی
 نتایج نشان. محاسبه و تحلیلشدهاندEC-QCL  مشخصههای پویا و ایستای یک، با استفاده از الگوی ارائه شده.( ارائه شده استEC)
 تابش مود بیرونی بر تابش مود داخلی،)میدهند به دلیل بزرگتر بودن طول عمر فوتونهای کاواک بیرونی (در مقایسه با کاواک داخلی
، میتوان با تغییر طول عمر فوتونهای کاواک بیرونی که خود متأثر از طول فیزیکی کاواک بیرونی میباشد، عالوه بر این.غالب میباشد
. نتایج حاصل از تحلیل گذرا در این مقاله با نتایج تجربی منتشر شده مطابقت میکنند.طولموج تابشی لیزر را تنظیم نمود
 معادالت نرخ، ليزر آبشاری کوانتومی، کاواک بيرونی، تنظيم پذیری طولموج-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.
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محدوده تنظيم گستردهتر آنها میباشد .همچنين
ساختارهای نامتجانس  QCLها که در آن چندین طول موج
مختلف را در مراحل مختلف منتشر میکنند به عنوان راهی
برای افزایش بيشتر محدودهی تنظيم  EC-QCLها ارائه
شده است .سيستم مورد مطالعه در این مقاله یک EC-QCL
است که در سال  2001به طور تجربی ساخته شده است
[ .]4درشکل  1نمای کلی یک  EC-QCLنشان داده شده
است .در کاواک بيرونی پرتو نور به توری فرستاده میشود
سپس به طور مستقيم به تراشه  QCLبرمیگردد .همانطور
که نشان داده شده است ،یک ساختار  EC-QCLاز سه
مؤلفه اصلی شامل یک ليزر آبشاری کوانتومی ،یک لنز
موازی ساز و یک توری ) (Gratingکه به عنوان فيلتر انتخاب
کننده طول موج در سيستم عمل میکند ،تشکيل شده
است.

 -1مقدمه
ليزرهای نيمه هادی به دو دسته ليزرهای دوقطبی و تک
قطبی تقسيم میشوند .ليزرهای دوقطبی مبتنی بر
بازترکيب الکترونهای نوار هدایت و حفرههای نوار ظرفيت
در شکاف باند انرژی میباشند؛ در حالی که ليزرهای تک
قطبی در عملکرد خود تنها از یک نوع حامل استفاده
میکنند؛ از این رو تک قطبی ناميده میشوند [ .]1ليزرهای
آبشاری کوانتومی ) (QCLsجزء ليزرهای نيمه هادی تک
قطبی محسوب میشوند که در آنها ،فوتونها از طریق
گذارهای نوری درون-نواری در چاههای کوانتومی نامتقارن
توليد میشوند [ .]2ليزرهای آبشاری کوانتومی به خاطر
توليد نور در طيف وسيعی از طولموجها ( 3تا 300
ميکرومتر) در شناسایی گازها کاربرد فراوانی دارند و تنها
ليزرهای نيمههادی هستند که در محدوده باالی مادونقرمز
به عنوان منابع مؤثر نوری مورد استفاده قرار میگيرند.
ليزرهای آبشاری کوانتومی با کاواک بيرونی )(EC-QCL
محدودیت تنظيم ليزرهای آبشاری کوانتومی با فيدبک
توزیعشده ) (DFB-QCLرا برطرف میکنند ،بنابراین در
ميان ليزرهای آبشاری کوانتومی از جایگاه ویژهای
برخوردارند .به منظور بهبود عملکرد این دسته از ليزرهای
نيمه هادی و کنترل مشخصههای ایستا و پویای آنها،
تحليل و شبيه سازی معادالت حاکم ضروری به نظر
میرسد .در این تحقيق ،یک ليزر آبشاری کوانتومی (مبتنی
بر یک ساختار  )InAlAs/InGaAsبا استفاده از الگوی
استاندارد معادالت نرخ مدلسازی و تحليل شده است .در
بخش دوم این مقاله ،تئوری حاکم بر ليزرهای آبشاری
کوانتومی با کاواک بيرونی ارائه میشود و نتایج در بخش
سوم بحث میشوند.

شکل  :1نمای کلی  EC-QCLمورد مطالعه در این مقاله.

 -1-2الگوی معادالت آهنگ در یک EC-QCL

معادالت نرخ دو سطحی بيان کننده دیناميک حاملها و
فوتونها بهصورت زیر تعریف میشوند ]: [5
𝐽

= 𝑒 − [𝑆𝐹𝑃 𝑔𝐹𝑃 + 𝑆𝐸𝐶 𝑔𝐸𝐶 ](𝑛3 − 𝑛2 ) −

𝑑𝑛3
𝑡𝑑
𝑛3
𝜏3

)(1

 -2لیزرهای آبشاری کوانتومی با کاواک خارجی
× ] 𝐶𝐸𝑔 𝐶𝐸𝑆 + [𝑆𝐹𝑃 𝑔𝐹𝑃 +

ليزرهای  QCLبا فيدبک توزیع شده ) (DFB-QCLsبا
عملکرد در دمای اتاق در سال  1998ساخته شدند که در
طيف سنجی بسيار مفيد هستند []3؛ اما محدوده تنظيم
آنها محدود و کمتر از  %1طول موج تابشی ليزر است که
مزایای آنها را برای تحقيقات طيف سنجی محدود میسازد.
برای غلبه بر این محدودیت  EC-QCLsساخته شدهاند و
مزیت اصلی یک  EC-QCLدر مقایسه با یک DFB-QCL

𝑚𝑟𝑒𝑛2𝑡ℎ

𝑑𝑛2 𝑛3 𝑛2 −
=
−
𝑡𝑑
𝜏32
𝜏2
(𝑛3 −
) 𝑛2

)(2
𝑆) 𝑃𝐹
𝑡𝑜𝑡𝛼 − 𝑛2 ) −
𝐹𝑃 +
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𝑛
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تراز باال ) (Level 3و تراز پائين ) (Level 2ليزر در پاسخ به
یک جریان تزریقی پالسی با دامنه  1.9 Aنشان داده شده
است .در شکل ( 3ب) چگالی حجمی فوتونهای توليد شده
در مود بيرونی و مود داخلی نمایش داده شده است .با توجه
به اینکه جریان تزریقی کمی باالتر از آستانه ليزر انتخاب
شده است ،ميزان ریزش حاملها از تراز باالی ليزر به تراز
پائين قابل رویت نمیباشد .در شکل ( 4الف) و ( 4ب) به
ترتيب تغييرات زمانی حاملها (در ترازهای باال و پائين) و
تغييرات زمانی فوتونهای تابشی (در مودهای بيرونی و
درونی) به ازای یک جریان تزریقی با دامنه ( 2.3 Aباالتر از
جریان آستانه ليزر) نمایش داده شده است .مالحظه
میگردد در لحظات اوليه اعمال پالس مود درونی شروع
کننده تابش میباشد اما در انتها مود تابشی بيرونی غالب
میشود .غلبه نمودن مود تابشی بيرونی بر مود تابشی درونی
را میتوان بهطور مستقيم به بزرگتر بودن طول عمر
فوتونهای بيرون کاواک نسبت به طول عمر فوتونهای
درون کاواک نسبت داد.

)(3
𝐶𝐸𝑆𝑑
𝑐 1
𝐶𝐸
)𝑆𝐸𝐶 +
=
𝑡𝑜𝑡𝛼 ((𝑁𝑃 𝑔𝐸𝐶 (𝑛3 − 𝑛2 ) −
𝑡𝑑
𝑛 𝑣𝑎𝑐𝜌
𝑛3
𝑃𝑆𝜏
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𝛽

)(4

در روابط ( n3 ،)4( - )1و  n2به ترتيب معرف چگالی سطحی
حاملها در سطوح انرژی باالئی و پایينی ليزر τ3 ،و  τ2طول
عمر حاملها در ترازهای باال و پائين τ32 ،زمان واهلش
فونونی حامل از سطح باالئی به سطح پائينی میباشد،
𝑚𝑟𝑒 𝑛2𝑡ℎمعرف جمعيت غير تعادلی حاملها در سطح پائينی
ليزر β ،ضریب تابش خود به خودی و  τSPبيانگر زمان تابش
خودبهخودی میباشد SFP ،و  SECبه ترتيب معرف چگالی
شار نوری مودهای کاواک داخلی و کاواک بيرونی میباشند.
در ادامه  gFو  gECبه ترتيب معرف بهره نوری مودهای
کاواک داخلی و کاواک بيرونی میباشند c/n ،بيانگر سرعت
نور داخل کاواک ( nمعرف ضریب شکست نور در داخل
کاواک) 𝜌𝑐𝑎𝑣 ،معرف نسبت طول مسير نوری کاواک بيرونی
به کاواک داخلی ليزر میباشد و  NPبيانگر تعداد طبقات
𝑃𝐹
𝑡𝑜𝑡𝛼 و
آبشاری استفاده شده در ليزر میباشد .در نهایت
𝐶𝐸
𝑡𝑜𝑡𝛼 به ترتيب معرف تلفات کل مود تابشی کاواک داخلی
و کاواک بيرونی میباشند .قابل ذکر است طول عمر
فوتونهای کاواک بيرونی با تلفات کل کاواک بيرونی رابطه
عکس دارد ،بنابراین با افزایش طول کاواک بيرونی میتوان
تلفات کل و درنتيجه طول عمر فوتون کاواک بيرونی را
تعيين کرد.

شکل :2مشخصه توان بر حسب جریان تزریقی در مودهای تابشی
بيرونی و درونی.

 -3نتایج و بحث
در شکل 2توان خروجی مودهای تابشی بيرونی و درونی
ليزر مورد مطالعه در حالت ماندگار نمایش داده شده است.
مالحظه میشود جریان آستانه ليزر حدود  1.9 Aمیباشد
و بازده کوانتومی مود تابشی بيرونی بسيار بزرگتر از بازده
کوانتومی مود تابشی داخلی میباشد (توجه داشته باشيد:
توان مود بيرونی در محدوده چند ميلی وات و توان مود
درونی در محدوده زیر یک ميکرو وات توليد شده است).
در شکل ( 3الف) تغييرات زمانی چگالی حجمی حاملها در
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کاواک بيرونی) را تغيير داد .از آنجائی که تغيير طول کاواک
به تغيير طول موج تابشی ليزر منتج میگردد ،تغيير طول
کاواک بهطور مستقيم به تنظيم پذیری طول موج تابشی
ليزر آبشاری کوانتومی ختم میشود .نتایج گذرای حاصل از
این مقاله با نتایج تجربی منتشر شده در ] [6مطابقت می
کند.

 -4نتیجهگیری
با استفاده از الگوی استاندارد معادالت نرخ ،یک الگوی
عددی برای تحليل و شبيه سازی ليزرهای آبشاری
کوانتومی با کاواک بيرونی ارائه شد .مشخصههای حالت
ماندگار و حالت گذرای ليزر محاسبه و تحليل گردید .نتایج
حاصل از شبيه سازی نشان میدهند توان نوری حاصل از
مود تابشی بيرونی بر توان نوری مود درونی غلبه میکند و
علت این غلبه را میتوان به بزرگتر بودن طول عمر
فوتونهای کاواک بيرونی نسبت به کاواک درونی ليزر نسبت
داد .لذا در این دسته از ليزرهای کوانتومی با تغيير طول
کاواک میتوان طول موج تابشی ليزر را تنظيم نمود.

شکل( :3الف) تغييرات زمانی چگالی حاملها در ترازهای باال و پائين
ليزر و (ب) تغييرات زمانی مودهای تابشی بيرونی و درونی به ازای یک
پالس جریان با دامنه ( 1.9 Aمتناظر با جریان آستانه ليزر).
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شکل( :4الف) تغييرات زمانی چگالی حاملها در ترازهای باال و پائين
ليزر و (ب) تغييرات زمانی مودهای تابشی بيرونی و درونی به ازای یک
پالس جریان با دامنه ( 2.3 Aباالتر از جریان آستانه ليزر).

قابل ذکر است ،میتوان با تغيير طول فيزیکی کاواک بيرونی
تلفات کاواک بيرونی (و در نتيجه طول عمر فوتونهای
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تأثیر نسبتهای وزنی پلیمرهای مزدوج در ناحیه فعال سلول فتوولتاییک با پیوند
ناهمگون حجمی
2و1سلیمانیان

 ویشتاسب، *2و1 محسن قاسمی،1سحر دیوانی خفایی

 شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم،گروه فیزیک1
 شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، مرکز پژوهشی نانو فناوری2
Email: ghasemi.mohsen@sci.sku.ac.ir
sahar.dkh1371@gmail.com
 در نسبتهای وزنیITO/MoO3/P3HT:PCBM/BCP/LiF/Al در این مقاله سلولهای فتوولتاییک پلیمری با پیوند ناهمگون حجمی با ساختار-چکیده
P3HT:PCBM  سلولهای پلیمری با الیه فعال، به منظور بررسی اثر تغییر نسبتهای وزنی این مواد در ناحیه فعال. ساخته شدP3HT:PCBM متفاوتی از

 ضریب، ولتاژ مدار باز، پارامترهای فتوولتاییک سلولها از قبیل جریان مدار کوتاه. ساخته شدند1 :0/6 ،1 :0/8 ،1 :1/5 ،1 :1 در چهار نسبت وزنی
 نتایج و بررسیها حاکی از آن است که سلول ساختهشده با نسبت.پرشدگی و بازده تبدیل توان سلولها نیز تعیین و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند
. مدل انتقال حامل بار حاکم بر سلول بهینه تعیین شد،ولتاژ سلول- در پایان با استفاده از منحنی جریان. از عملکرد بهتری برخوردار است1:1وزنی
 انتقال حامل بار، بازده تبدیل توان، سلول فتوولتاییک پلیمری، پیوند ناهمگون حجمی:کلمات کلیدی

The effect of weight ratios of Conjugated Polymers in the active layer of the
bulk heterojunction photovoltaic cell
Sahar Divani Khafaei1, Mohsen Ghasemi1,2*, Vishtasb Soleimanian1,2
Department of Physics, Faculty of Sciences, Shahrekord University, P.O. Box 115, Shahrekord, Iran
2
Nanotechnology Research Center, Shahrekord University, 8818634141 Shahrekord, Iran

1

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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سد پتانسیل را به دست میآورند .اگر ارتفاع سد پتانسیل
زیاد و یا دما پایین باشد ،تزریق به وسیله تونلزنی از میان
سد پتانسیل انجام میشود) .(TCLC1درحالت دیگر اگر
تراکم حاملهای بار کم باشد ،برای شارش جریان باید
حاملهای بار به کمک عوامل خارجی از طریق اتصال
مناسب وارد ساختار شوند .با افزایش ولتاژ ،حاملهای بار
اضافی به درون نیمرسانا تزریق میشوند و زمانی که چگالی
آنها به حد مناسب رسید اثر بار فضایی در نیمرسانا ایجاد
میشود) (SCLC2که میدان و جریان درون نیمرسانا را
مشخص میکند] .[6در این مقاله به منظور ساخت سلول
فتوولتاییک پلیمری بر پایه پلیمرهای مزدوج ،الیه فعال
 P3HT:PCBMبه صورت محلول بر روی الیههای تجاری و
در دسترس  ITOالیه نشانی میشود .هدف نهایی در این
پژوهش ،مقایسه نسبت وزنی پلیمرهای مزدوج و انتخاب
نسبت بهینه جهت افزایش بازده سلول است .برای تعیین
نسبت ترکیب بهینهی ناحیه فعال ،سلولها با نسبتهای
متفاوتی از  P3HT:PCBMساخته میشوند و پارامترهای
فتوولتاییک آنها با استفاده از نمودار جریان-ولتاژ مقایسه
شده و درنهایت مدل تزریق حامل بار حاکم بر این سلول
تعیین میشود.

 -1مقدمه
فوتوولتاییک پدیدهای است که در آن انرژی خورشیدی
جذب و به الکتریسیته تبدیل میشود .سلولهای
فوتوولتاییک ازجمله قطعات الکترواپتیکی هستند که بر
همین اساس کار میکنند .امروزه سلولهای فوتوولتاییک
آلی با هزینه کم ،ساخت آسان و قابلیت ساخت روی سطوح
بزرگ مورد توجه قرار گرفتهاند .سلولهای پلیمری عالوه بر
مزیتهای ذکرشده ،قابلیت حل شدن در حاللهای آلی را
نیز دارند که تهیه سلولهای خورشیدی را انعطافپذیر
میکند] .[1یکی از ساختارهایی که بیشترین مطالعات
تاکنون روی آن صورت گرفته است ،بر پایه روش اتصاالت
ناهمگون حجمی است که در آن نیمرساناهای پلیمری
بهعنوان دهنده و فولرنها بهعنوان گیرنده عمل میکنند.
( P3HT:PCBMپلی-3هگزیل تیوفن6( :و-)6فنیل-C60-
بوتریک اسید متیل استر) از معروفترین مواد فعال بر پایه
پلیمرهای مزدوج به شمار میآیند] .[2برای تشکیل پیوند
ناهمگون حجمی ماده گیرندهی الکترون (در این
پژوهش  )PCBMو ماده دهنده ( )P3HTبا هم ترکیب
میشوند .این نوع پیکربندی منجر به بهبود کارایی سلول
فتوولتاییک خواهد شد] .[3فرآیند تبدیل نور به الکتریسیته
توسط سلول فتوولتاییک شامل جذب فوتون و تولید یک
جفت الکترون-حفره (اکسایتون) ،پخش اکسایتون ،جدایی
و انتقال بار و درنهایت جمعآوری بار از درون نیمرسانا به
سمت الکترودهای مربوطه است] .[4ترکیب پلیمرهای
مزدوج با الکترون گیرندههایی مانند فولرنها یک روش
خیلی کارآمد جهت تجزیه اکسیتونهای تولیدشده به
حاملهای بار آزاد است .مطالعات فیزیکی نشان داده است
که انتقال بار در چنین ترکیبهایی خیلی سریعتر خواهد
بود] .[5شناخت اصولی فرآیند تزریق بار برای بررسی
عملکرد سلول خورشیدی ضروری است .این فرآیند بر
اساس ولتاژ اعمال شده به دو دسته گرمایونی و گسیل
میدانی تقسیم میشود .در ولتاژ پایین که گسیل گرما یونی
حاکم است ،حاملهای بار ،انرژی گرمایی الزم برای غلبه بر

-2مواد و بررسی ساختار
شکل  1ساختار سلول خورشیدی مورد مطالعه را نشان
میدهد .در این ساختار استاندارد از  P3HTبهعنوان دهنده
و از  PCBMبهعنوان گیرنده در الیه فعال استفاده میشود.
 LiF/Alنقش کاتد و  ITOنقش الکترود آند را بر عهده
دارد .از  MoO3بهعنوان الیهی میانگیر و از  BCPبهعنوان
الیهی سدکننده اکسایتونی استفاده میشود.

Space Charge Limited Current2

Trap-Charge-Limited Currents1
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شکل  :1ساختار عمومی سلول خورشیدی پلیمری

برای ساخت سلول خورشیدی پلیمری با ساختار
 ITO/MoO3/P3HT:PCBM/BCP/LiF/ALاز الیههای
تجاری و در دسترس  ITOاستفاده شد .ابتدا بسترههای
 ITOتوسط هیدروکلریک اسید سونش شدند .سپس آنها
را به ترتیب به مدت  8دقیقه با استون ،اتانول ،ایزوپروپانول
و آب دیونیزه در حمام اولتراسونیک شستوشو داده و با گاز
نیتروژن خشک کردیم .پسازآن الیه انتقالدهنده حفره
 MoO3با روش الیه نشانی تبخیری به ضخامت  5نانومتر بر
روی زیرالیه قرار داده شد .برای ساخت الیه فعال سلول
ابتدا محلول  P3HT:PCBMتهیه شد .به این منظور (برای
نسبت 17 )1:1میلیگرم از پودر  P3HTو 17میلیگرم از
پودر  PCBMدر  1میلیلیتر  1و  2دی کلروبنزن به صورت
جداگانه حل شده و به مدت  1ساعت بر روی همزن
مغناطیسی در دمای  45درجه قرار داده شدند .پس از
گذشت یک ساعت دو محلول با هم ترکیب و به مدت 24
ساعت در دمای اتاق بر روی همزن مغناطیسی هم زده
شدند .محلول نهایی بهدستآمده همان محلول
 P3HT:PCBMبا نسبت وزنی  1:1است( .نسبتهای:
 1 :0/6 ،1 :0/8 ،1:1/5نیز به همین ترتیب ساخته شدند).
برای الیه نشانی الیه فعال از روش الیه نشانی چرخشی
استفاده شد .الیهها با سرعت  1200دور بر دقیقه الیه نشانی
و پس از آن به مدت  20دقیقه در دمای  150درجه
سلسیوس خشک شدند BCP .با ضخامت  10نانومترLiF ،
با ضخامت  1/2نانومتر و در نهایت کاتد  Alبا ضخامت 100
نانومتر به روش تبخیر حرارتی الیه نشانی گردید و سلول
پلیمری با ساختار مذکور ساخته شد .برای بررسی عملکرد
سلولهای ساخته شده همه نمونهها در دستگاه شبیهساز
خورشیدی قرار گرفت.

شکل  :2طیف جذب  P3HT:PCBMبا تعداد الیههای متفاوت

منحنی مشخصه  J-Vمربوط به نسبتهای وزنی مختلف
سلول فتولتاییک پلیمری با الیه فعال  P3HT:PCBMدر
نسبتهای مختلف توسط دستگاه  keitly2400اندازهگیری
شده است .این منحنی در حالت روشنایی و تاریکی تحت
تابش  100𝑚𝐴/𝑐𝑚2و طبق استاندارد  AM1.5در دو
شکل 3و  4قابل مشاهده است.

شکل  :3منحنی مشخصه چگالی جریان -ولتاژ تحت روشنایی
شکل  :4منحنی مشخصه چگالی چریان-ولتاژ تحت تاریکی

-3نتایج و بحث
شکل  2طیف جذبی  P3HT:PCBMرا نشان میدهد.
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پارامترهای فتوولتاییک این سلولها نیز در جدول  1آمده
همانگونه که از شکل  5پیداست به ازای مقادیر
کوچکتر از  -1/77ولت شیب منحنی برابر  1/04است ،که
نشاندهنده اهمی بودن جریان در این محدوده است.
همچنین در محدوده  -1/54تا  -0/538ولت ،شیب نمودار
برابر با  4/00است که نشان میدهد مدل تزریق حامل بار
در این ناحیه از نوع جریان محدودشده به بارهای به دام
افتاده ) (TCLCاست.

است.

LnV

جدول :1مشخصات سلولهای فتوولتاییک
نسبت

p(%)ƞ

FF

)Voc(v

Jsc
) 𝟐𝒎𝒄(𝒎𝑨/

وزنی

1/71±0/12

52/7±2/7

0/60±0/01

5/40±0/20

1 :0/6

2/06±0/15

49/4±2/2

0/59±0/01

7/01±0/25

1 :0/8

3/12±0/16

56/5±2/2

0/60±0/01

9/13±0/22

1:1

1/68±0/11

38/7±1/7

0/59±0/01

7/37±0/20

1:1/5

-4نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر نسب وزنی ماده گیرنده و پذیرنده بر
کارایی سلولهای فوتوولتاییک پلیمری بررسی و پارامترهای

همانطور که مشاهده میشود ،در حالت روشنایی نمودار

اصلی آنها مشخصهیابی شد .نتایج نشان میدهد که سلول

مربوط به نسبت وزنی  1:1شبیه به نمودار دیود ایدهآل

پلیمری که در آن ماده فعال دهنده و پذیرنده الکترون دارای

است .در حالت تاریکی نیز برای نسبت وزنی  1:1توان

نسبت وزنی  1:1است عملکرد بهتری خواهد داشت .در این

بیشتری را نسبت به سایر نسبتها مشاهده میکنیم .از

حالت پارامترهایی از قبیل ضریب پرشدگی و بازده تبدیل

مقایسه پارامترهای مربوط به این سلولها درمییابیم که در

توان ،مقدار بیشینه  %3/12را نشان میدهند .همچنین نوع

نسبت وزنی  1:1کارایی سلول باالتر و بازده بهتر خواهد بود.

ترابرد حاملهای بار نیز برای این نسبت وزنی تعیین شد که

همچنین مقدار  Vocنیز در این حالت نسبت به سایر حالتها

نشان میدهد تزریق حاملهای بار در سلول موردنظر در

بیشینه است .ضرایب پرشدگی نشان میدهند که در حالت

ابتدا بهصورت اهمی بوده و سپس از مدل  TCLCپیروی

 1:1سلول رفتار دیودی مناسبتری دارد .با رسم نمودار

میکند.

 LnJ-LnVو با توجه به شیب منحنی در هر قسمت میتوان
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گاوسی به-جابجایی بسامد تشدیدِ جذب در اثر انتقال تکانه زاویهای از موج الگر

سامانهی اتمی
 صاحب صميمی و محمد مهدی گلشن،سميه عباس زاده
71946-84795 ، ایران، شيراز،بخش فيزیک دانشگاه شيراز
گاوسی با یک اتم دوترازه با در نظر گرفتن همزمانِ حرکت مرکز جرم اتم و اتالفهای- مدلی برای برهمکنش موج الگر،چکیده – در این مقاله
 برای این منظور ابتدا هامیلتونی الکترونی همراه با هامیلتونی مرکز جرم را ارائه و به حل معادلهی اساسی برای ماتریس. ارائه میدهیم،فازی
 با استفاده از حل معادله اساسی و تعریف. همچنین اثرات اتالف فازی را صراحتاً در معادلهی اساسی وارد مینماییم.چگالی خواهیم پرداخت
 به تعدادِ ورتکسهای، به سببِ جابجایی دوپلری، پذیرفتاری الکتریکیِ مدل را محاسبه و نشان می دهیم که بسامد تشدید جذب،قطبش
) عدد کوانتومی تکانه زاویهای (تعداد ورتکسها، از نتایج مهم این مقاله آن است که میتوان با اندازهگیری طیف جذب.موج وابسته میشود
.موج را استخراج نمود
 ضریب جذب، حرکت مرکز جرم،گاوسی- برهمکنش اتم با ميدان الگر، انتقال تکانهیِ زاویهای، اتالفهای فازی-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,
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الکترومغناطيسی نيز دچار جابجایی شود .در نتيجه با اندازه-
گيریِ جابجایی بسامد تشدید در جذب میتوان به روشی
برای اندازهگيری تکانهی مذکور دسترسی یافت .به عنوان
سازمان مقاله و نيز ارائهی خالصهای از مطالبی که در پی
خواهد آمد ،پس از مقدمه ،بخش  2به مرورِ ویژگیهای
ميدانهای الگر-گاوسی با تاکيد بر اندازه حرکت زاویهای
آنها اختصاص دارد .در بخش  3به توصيف برهمکنشِ
سامانهی اتمی و ميدانهای الگر-گاوسی همراه با هاميلتونی
متناظر خواهيم پرداخت .ازآنجا که در این بررسی ،همراه
با حرکت مرکز جرم که باعث برخورد اتمها میشود ،تابش
خودبخود نيز منظور میشود ،بخش  4اختصاص به محاسبه-
ی ماتریس چگالی از معادلهی اساسی5و سپس پذیرفتاریِ
الکتریکی خواهد داشت .نتایج محاسبات و توجيه فيزیکی
آن موضوع آخرین بخش مقاله میباشد.

 -1مقدمه
پرتوهای الگر-گاوسی 1دسته مهمی از پرتوهای نوری با
توزیع فضایی غيریکنواخت میباشند .این پرتوها خروجی
ليزرهای دارای کاواک با تقارن استوانهای و تحت تقریب
پيرامحوری 2را توصيف کرده و دستهای از جوابهای
معادلهی هلمهولتز 3،هستند [ .]1از ویژگیهای این پرتوها
حمل تکانهی زاویهای مداری و اسپينی (به عبارت دیگر،
ورتکسهای نوری) ]2[ 4بوده و از اینرو کاربردهای بسياری
در زمينههای مختلف پيدا نمودهاند [ .]3از مهمترین کاربرد
آنها میتوان به ارتباطات نوری ،انتقال و پردازش اطالعات
کوانتومی (در قالب ورتکسهای نوری) اشاره نمود [.]4
مهمترین راه مشاهده تکانه زاویهای این پرتوها ،برهمکنش
آنها با ماده است [ .]5تکانهزاویهای پرتوهای الگر-گاوسی
در برهمکنش با اتم به ماده منتقل میشود .از اثرهای مهمی
که در این برهمکنش رخ می دهند میتوان از جابجایی
سمتی دوپلر در بسامد تشدیدِ اتمی و گشتاور القایی وارد بر
اتم نام برد [ .]6از اینرو در این مقاله به مطالعهی انتقال
تکانه زاویهای(مداری) از یک موج الکترومغناطيسی با نمایه-
ی الگر-گاوسی به کل سامانهای از الکترون و همچنين

 -2مروری بر ویژگیهای امواج الگر-گاوسی
جهت استفادههای بعدی ،در این بخش به ویژگیهای امواج
الگر-گاوسی همراه با تاکيد بر اندازه حرکت زاویهای ،مداری
و اسپينی ،میپردازیم .اگر معادلهی هلمهولتز ،ناشی از
معادالت ماکسول در خأل ،را در مختصات استوانهای نوشته
صورت
به
را
آن
حلهای
و

مرکز جرم (هسته ،یون) میپردازیم .از طرف دیگر ،حرکت

 eˆ ( E (r )  eˆ u (  ,  , z ) e ikz  c . c .قطبش ميدان را
مشخص میکند) در نظر گيریم ،نتيجه زیر حاصل میشود
[.]1

مرکز جرم ،باعث برخورد الکترون با سایر اجزا شده و حالت-
ها دچار واهلش میگردند .تفاوت اساسیِ مقاله حاضر و
گزارشهای قبل در آن است که اثر موج بر مرکز جرم و
پدیدهی واهلش همزمان در محاسبات ما در نظر گرفته می-
شود [ .]7برای این منظور الکترون را ،در دستگاه مختصات
مرکز جرم اتم ،دوترازه درنظر میگيریم و اثر ميدان الگر–
گاوسی بر مرکز جرم (به عنوان ذرهای باردار) را صریحاً در
برهمکنشِ الکترومغناطيسی وارد مینمایيم .از آنجا که
مرکز جرم در مطالعهیِ حاضر با موج الگر-گاوسی نيز
برهمکنش میکند ،بسامدهای گذارِ الکترونی دچار یک
جابجایی دوپلری میگردند .با توجه به آنکه جابجایی
دوپلری متأثر از انتقال تکانهزاویهایِ مداری به اتم است
انتظار میرود که بسامد تشدید در جذبِ انرژیِ

l

)( 1



) 2  / w (z
) /w 2 ( z

2



c
/ z R2 )1/2



2

(1  z



u (, , z ) 

 L p 2  2 / w 2 (z ) e  
l

 exp{i (k  2 z / 2 (z 2  z R2 )  l 
})  ( 2 p  l  1) tan 1 (z / z R )  k z

الزم به ذکر است که در به دست آوردن حل ( )1از تقریب
پيرامحوری استفاده شده است و (در نمادهای استاندارد)
w 02


 z R بازه رایلی،
l

z2
z R2

 w (z )  w 0 1 اندازهی

لکه در هر  zو  L pچند جملهایهای الگر از مرتبهی p

Optical Vortex 4
Master Equation 5

Laguerre-Gaussian 1
Paraxial Approximation 2
Helmholtz Equation 3
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و درجه (اندازه)  lهستند .میتوان نشان داد که برای موج
الگر-گاوسی ،تکانه زاویهای ميدان الکترومغناطيسی،

معمول است که ،با توجه به جرم بزرگ اتمی ،از تقریب بی
دررو   c . m .  e 6،و
استفاده شود [ .]6در اینصورت ماتریس چگالی 2  2
خواهد بود و ميدان در محل اوليهی مرکز جرم محاسبه
میشود .همچنين فرض میشود که واهلشِ تراز اتمی 2
) c . m .   (R  R 0 ) (P  P 0

 ، J   0  r  (E  B ) d 3 rبه دو جزء مداری و اسپینی
تقسيم میشود [ .]4جزء مداری آن که صراحتاً از طریق
معادلهی( )1به  lوابسته است،
() 2

  d 3 r E i (r ) Ai

ال کشسان ،با نرخ
به دو صورت ناکشسان ،با نرخ  ، 1و کام ً

L  0

، 2

i

و جزء اسپينی آن برابر است با،
() 3
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رخ

میدهد

در

که

این

صورت

 i , j  1, 2 ، ij   ij  iبوده و برای درایههای رابطهی



S   0 d 3r E  A

( )4خواهيم داشت [،]8

یک واقعيت شناخته شده آن است که در امواج الگر-
گاوسی با قطبش تخت ،تکانه اسپينی صفر میباشد [ .]4در
ادامه به برهمکنش یک ميدان الگر-گاوسی (قطبيدهی
خطی) با اتمهای دوترازه ،اثر تکانه زاویهای موج بر بسامد
تشدید و ضریب جذب ،خواهيم پرداخت.

() 7

 -3برهمکنش اتمهای دوترازه و موج الگر-

در اینجا متذکر میشویم که در استخراج دو معادله اخير

()6

d
(   11 )   (( 22  11 )  ( 22  11 )eq ) 1
d t 22

از  ، 22  11  ( 22  11 )  1بهنجارش عملگر
چگالی ،استفاده شده است .معادلهی اخير بهنجارش
ماتریس چگالی در هر لحظه را به ماتریس چگالی در تعادل
(پس از آنکه واهلش بهطور کامل انجام پذیرفت) مربوط
میسازد [ .]8در تقریب امواج چرخان فقط

از آنجا که در این گزارش اتالفهای فاز شامل برخوردها و
نيز واهلشِحالتهای الکترونی در نظر گرفته میشوند ،با
آنسامبلی آميخته مواجه خواهيم بود .توصيف حالت چنين
آنسامبلی تنها از طریق عملگر (ماتریس) چگالی امکانپذیر
است .برای سامانهی اتمی با اتالفهای فازی عملگر چگالی
از معادلهی اساسی [،]8
() 4

 V 21   21 E (R ) e i  tدر نظر گرفته میشود .از آنجا
که در تقریب بی دررو داریم،

i

() 8

   [H ,  ] 

که در آن

P2
)  0     . E (R
2M
 عملگر دوقطبی الکتریکی M ،جرم

E (R )  E (R )   (r ) e i   ( r ). v t

که در آن  rمکان اوليه مرکز جرم اتم  (r ) ،و )   ( rبه
ترتيب دامنه و فاز موج الگر-گاوسی (به رابطهی ( )1مراجعه
شود) میباشند ،بنابراین در معادالت ( )6و (،)7

که در آن  Hهاميلتونی کل و  عملگر ناهمدوسی سامانه
میباشد ،نتيجه میشود .اگر تکانهی خطیِ مرکز جرم در اتم
دوترازه  ، Pتراز برانگيخته  2و تراز پایه  1باشند،
هاميلتونی کل اتم در برهمکنش با ميدان الکتریکی خارجی
عبارت خواهد بود از،
() 5

) (V 21 12  21V 12

2i



eq

ی فازی
گاوسی در حضور اتالفها ِ

1
, 
2

d
i
)   (i 0   2 ) 21  V 21 ( 22  11
d t 21

 ، V 21   21 (r 0 ) e i [  ( r 0 ) . v ] tجایگزین می-
شود .از آنجا که درایههای ماتریس چگالی پس از واهلش
به سمت حالت تعادلی ميل میکند ،آنها را متناسب با

H 

}  exp{i [   (r 0 ).v ]tنوشته و دو معادلهی ( )6و
( )7را در حالت پایا حل کرده ،به جواب زیر میرسيم،

اتمی و

     †  2 1عملگر نردبانی الکترونی میباشند.
خاطر نشان میشود که رابطهی ( )5در تقریب دوقطبی
الکتریکی نوشته شده و از اینرو ميدان الکتریکی در محل
مرکز جرم ، R ،منظور میگردد .برای حل معادله ()4

} 21 (t )  {21  (r 0 ) e i (  ( r 0 ).v ) t

()9

 {( 22  11 )eq (1   2 /  22 )} /
} { (  i  2 )}  {1   2 /  22   2 / 1  2

Adiabatic Approximation 6
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این نکته را ما صراحتاًًً اثبات نمودهایم،به خاطر کمبود جا
از آوردن جزئيات آن خودداری شده است).

واضح است که ناکوکی ،  ،از طریق )   (r 0به فاز موج
الگر-گاوسی در رابطهی ( )1وابسته است .برای سهولت
فرض میشود که مرکز جرم در  z  0قرار داشته و حول
محور  zها دوران میکند .بدین ترتيب ،ناکوکی به صورت،
l
r

 ،     0  v در خواهد آمد .حال میدانيم که
پذیرفتاری الکتریکی (خطی) ،  ،برای یک محيط
همسانگرد به صورت  P   0  Eکه درآن قطبش ماده،
 ، P (t )  Tr     N 12 21میباشد ،خواهد بود[.]8
بدین ترتيب ضریب جذب نوری ،قسمت موهومی  ، برابر
میشود با،
()10











0 
1


2
0 / c  
2
1 2 

 2 1  2


شکل :1طيف جذب برای تکانههای زاویهای ، l ،متفاوت .جابجایی
بسامد تشدید جذب برای این مقادیر  lکامال مشخص است.

 Im

نتيجهی قابل توجه در این مقاله آن است که با اندازهگيری
طيف جذب در برهمکنش موجهای الگر-گاوسی با مادهایی
مانند منيزیم (مدل دو ترازه ) میتوان به تعداد ورتکسهای
موج پی برد.

که در آن   0مطابق زیر تعریف شده است:
()11

2

(  22  11 )eq 21 

 0   0 N / c

 0 2
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   2 12  (  , z  0) /بسامد
در معادلهی (،)10
رابی (وابسته به مکان مرکز جرم و تکانه زاویهای موج) می-
باشد .از رابطهی ( )10و تعریف فوقالذکر از ناکوکی ،واضح
است که شرط تشدید ،   0 ،تنها با تنظيم تکانه زاویهای
موج (تعداد ورتکسها) امکانپذیر است.

 -1بحث و نتیجهگیری
در شکل  1منحنی ضریب جذب بهنجار شده به
 0   0 c / 0بر حسب    (  0 ) / 0و انتخاب
 v  / r  0ارائه شده است .منحنیهای این شکل برای
موجهای الگر-گاوسی با تکانههای زاویهای مداری متفاوت
رسم شده است .در این شکل همچنين

1  2 2  2

[ ]8و  ]6[   10منظور شده است .در تایيد آنچه
گذشت ،این شکل نشان میدهد که با افزایش عد ِد کوانتومیِ
تکانه زاویهای مداری(تعداد ورتکسها) در موج ،بسامد
تشدید به سمت بسامدهای باالتر انتقال پيدا میکند .از این
شکل همچنين پيشبينی میشود که پهنای طيف مستقل
از عدد کوانتومی تکانه زاویهای مداری میباشد (هرچند که
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][1

][2

][3

][4

][5

][6
][7

][8
][9

-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
 مجيد عموشاهی، علی شوقی
گروه فيزیک-دانشگاه اصفهان
 قرار داده شده بین دو رسانای نامتناهی،دی الکتریک جاذب و دو ناهمسانگرد-چکیده– با مدل سازی یک تیغه نامتناهی ماده مغناطو
 قانون گوس و معادالت ماکسول به. یک کوانتش کانونیک از میدان الکترومغناطیس در حضور این تیغه بعمل می آید، تخت و موازی
دی الکتریک را مدل سازی می-الگرانژ نوسانگرهایی که تیغه مغناطو- معادالت او لر.الگرانژ استخراج می شوند-عنوان معادالت اولر
دی الکتریک بر حسب- تانسورهای نفوذ پذیری الکتریکی و مغناطیسی تیغه مغناطو.کنند معادالت ساختارمندی تیغه را بدست می دهند
 بسط متغیرهای دینامیکی میدان.دی الکتریک و میدان الکترومغناطیس بدست می آیند-تانسورهای جفت کننده تیغه مغناطو
الکتریک بر حسب ویژه مد های ناحیه بین دو رسانا ارائه می شود و عملگرهای نردبانی میدان-الکترومغناطیس و ماده مغناطودی
.الکترومغناطیس و نوسانگرهایی که ماده را مدل سازی می کنند معرفی می شودند
 تا نسورهای جفت کننده، تانسورهای نفوذ پذیری، معادالت ساختارمندی، تيغه مغناطو دی الکتریک دو ناهمسانگرد،کليد واژه ها – کوانتش کانونيک

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.
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الکتریکی و مغناطيسی هستند که برحسب پتانسيل های

اسکالر  و برداری  Aنوشته می شوند .در چگالی
الگرانژی ( fi , gi i  1,2 )4تانسور های جفت کننده
ميدان الکترومغناطيس و ماده مغناطو دی -الکتریک
دوناهمسانگرد است.

در سال های اخير یک روش کوانتش کامال کانونيک از
ميدان الکترومغناطيس در حضور ماده مغناطو-دی الکتریک
جاذب ارائه شده است [ .]1[ ،]2[ ،]3در این روش ماده را
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
توصيف می کند .معادالت ماکسول و معادالت ساختارمندی
ماده به کمک معادالت اولر-الگرانژ کل سيستم بدست می
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
ميدان الکترومغناطيس و نوسانگرهایی که ماده را مدل
سازی می کنند در  t  0بدست می آیند.

شکل  :1سيستم کل شامل ميدان الکترومغناطيس و تيغه ی نامتناهی
مغناطو –دی الکتریک دوناهمسانگرد جاذب بين دو صفحه رسانای
کامل نامتناهی.

با استفاده از چگالی های الگرانژی ()3( ،)2و ( )4معادالت

اویلر -الگرانژ برای پتانسيل های اسکالر  و برداری A
به ترتيب به قانون گاوس و قانون ماکسول منجر می شوند.

 -2معادالت اویلر-الگرانژ
الگرانژی کل سيستم ( ميدان الکترومغناطيس و ماده
مغناطو-دی الکتریک جاذب دو ناهمسانگرد) به صورت زیر
پيشنهاد می شود:
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همچنين معادالت اویلر -الگرانژ برای نوسانگرهایی که ماده
را مدل سازی می کنند به صورت زیر بدست می آیند:
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ترتيب چگالی های قطبش الکتریکی و
که در آنها
مغناطيسی ماده هستند و برحسب نوسانگرهایی که ماده
مغناطودی –الکتریک را مدل سازی می کنند و تانسورهای
جفت کننده ميدان الکترومغناطيس و ماده مغناطودی –
الکتریک به صورت زیر تعریف می شوند:

که در آن  Vحجم بين دو رسانای کامل تخت و موازی در
شکل ( )1می باشد  l int , l em , l s .به ترتيب چگالی های
الگرانژی ماده مغناطودی –الکتریک  ،ميدان
الکترومغناطيس و برهمکنش بين آنها است و به صورت زیر

d
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که  E   At  و  B    Aبه ترتيب ميدان های
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که ) G (r , r تابع گرین برای ناحيه بين دوصفحه رسانا در
شکل ( )1است و در شرایط مرزی دیریخله روی سطوح

که در این رابطه باال نویس  tنشانگر ترانهاده است.
پاسخ معادله ( )8به شکل زیر است:
 
)X (i ) (r ,0
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عالمت های مثبت (منفی) به ترتيب برای  )t‹0( t›0هستند

 

و تانسور های   (i ) , i  1,2,3,4تانسورهای پذیرفتاری ماده
هستند .ودر مرجع []2بر حسب تانسورهای جفت کننده
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 f i , g i i  1,2معرفی شده اند .در معادله (M N , PN )10

0

 21

V

()12

ميدان های قطبش الکتریکی و مغناطيسی نوفه هستند که
برحسب تانسورهای جفت کننده  f i , g i i  1,2و
نوسانگرهایی که ماده را مدل سازی می کنند بدست می
آیند [.]2

که ميدان های قطبش و مغناطش با معادالت ( )7داده شده


اند و عبارت  P Tمولفه عرضی بردار قطبش می باشد و
بصورت زیر تعریف می شود:


()13

در این بخش یک کوانتش کانونيک برای ميدان
الکترومغناطيس و ماده مغناطودی -الکتریک بعمل می آید

j 1V


PiT (r , t ) 
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برای این منظور از پيمانه کولمب (  )   A  0استفاده می
کنيم و درجه آزادی اضافی پتانسيل اسکالر  را به کمک
قانون گوس ( )5از الگرانژی سيستم حذف می کنيم  .با
استفاده از قانون گوس ( )5می توان پتانسيل اسکالر  را
به صورت زیر بر حسب چگالی بارهای الکتریکی قطبشی القا
شده در ماده مغناطودی -الکتریک نوشت:
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اکنون تنها متغيير دیناميکی ميدان الکترومغناطيس


پتانسيل برداری  Aاست .با استفاده از چگالی الگرانژی


( )12متغيير های هميوغ ميدان های )  X (1) (r , tو




)  X (2) (r , tو  Aبه ترتيب به شکل زیر داده می شوند:
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( sin

الگرانژی ( )1( _ )4و استفاده از پيمانه کولمب
و انتگرال گيری جز به جز به عبارت زیر برای الگرانژی کل
سيستم می رسيم:
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n 2
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اکنون با داشتن متغيير های هميوغ کل سيستم در معادالت

که در آن

( )14و ( )15روابط جابجایی زیر روی آنها اعمال می شود:

مو لفه های دکارتی ویژه بردارهای
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و روابط جابجایی ( )16می توان نشان داد معادله ماکسول
( )6و معادالت ساختارمندی ( )10در تصویر هایزنبرگ
معتبر باقی می مانند .بسط متغيرهای دیناميکی هميوغ
ميدان الکترومغناطيس وماده مغناطودی-الکتریک بر حسب
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در این مقاله با تعميم روش ارائه شده در مراجع یک کوانتش
کامال کانونيک از ميدان الکترومغناطيس در حضور یک تيغه
نامتناهی ماده مغناطو-دی الکتریک جاذب دو ناهمسانگرد
قرار داده شده بين دو رسانای کامل تخت و موازی ارائه شده
است.
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عمود هستند.

در بسط های ()17و()18عملگرهای نردبانی متغيرهای
دیناميکی ميدان الکترومغناطيس و ماده در روابط جابجایی
زیر صدق می کنند:

مدهای ناحيه بين دو رسانا درشکل ( )1به شکل زیر است:
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بررسی و شبیهسازی انتشار سیگنال فوتوآکوستیکی در محیط ناهمگن سر انسان با
استفاده از روش المان محدود
2اوانکی

 و محمدرضا نصیری1 مرتضی حاجی محمودزاده،1 حمیدرضا فالح،1سیدمحسن رنجبران
 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم،گروه فیزیک1
 دانشگاه وین دیترویت امریکا،دانشکده مهندسی پزشکی2

 بافتهای سرطانی و موارد مشابه مطرحشده،چکیده – تاکنون روشهای مختلفی برای تصویربرداری از بافتهای مختلف بدن مانند تومورها
 یکی از نوینترین این روشها تصویربرداری فوتوآکوستیک است که در آن بافت موردنظر تحت تابش لیزر مناسب قرارگرفته و موج.است
 در این مقاله این روش برای تومور داخل مغز شبیهسازی شده است و اثر. ثبت میشود،آکوستیک تولیدشده ناشی از انبساط گرمایی بافت
. در موج آکوستیک ثبتشده با روش اجزاء محدود در حوزهی زمانی مورد بررسی قرارگرفته است، عمق تومور و ضخامت جمجمه،اندازه

فوتوآکوستیک،تصویربرداری پزشکی،انتشار موج سهبعدی، اجزاء محدود در حوزه زمانی-کلیدواژه

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

2

Biomedical 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
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 aضریب جذب و   sضریب پراکندگی کاهشیافتهی
بافت است[ .]7 ,4عمق نفوذ ،   1 / eff ،به مقدار
زیادی به طولموج وابسته است و در ناحیهی طیفی فروسرخ
نزدیک ممکن است به چندین سانتیمتر برسد[.]9 ,8

 -1مقدمه
برای تصویربرداری از بدن و بافتهای مرتبط با آن،
روشهای مختلفی مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی،
تصویربرداری پرتو ایکس ،توموگرافی گسیل پوزیترون،
سونوگرافی ،توموگرافی همدوس اپتیکی،تصویربرداری
فوتوآکوستیک و  ...مطرحشدهاند[.]1
در تصویربرداری فوتوآکوستیک زیستپزشکی ،بافت با یک
لیزر تپی نانوثانیهای مورد تابش قرار میگیرد که نتیجهی
آن تولید یک موج صوتی به دلیل جذب اپتیکی و انبساط
گرمایی سریع بافت خواهد بود[ .]3 ,2سپس این موج توسط
حسگرهای فشار تعبیهشده ثبت میگردد و با استفاده از
الگوریتمهای بازسازی تصویر ،تصویر بافت تولیدکنندهی
موج آکوستیکی بازسازی میشود[.]4

 -3شبیهسازی عددی
در این شبیهسازی مدل تقریبی مغز ،بافت میان مغز و
استخوان سر به نام سختشامه و استخوان سر شبیهسازی
و یک تومور کروی بهعنوان منبع تولد فشار در سر در نظر
گرفتهشده است .انتشار امواج ناشی از این چشمهی فشار در
زمانها و مکانهای مختلف با استفاده از روابط ریاضی
بیانشده در بخش قبل و حل مسئله با روش المان محدود
در حوزهی زمانی و تعیین عاملهای چگالی و سرعت صوت
مواد مختلف ،با استفاده از نرمافزار کامسول بررسی و شدت
سیگنال فوتوآکوستیکی توسط چهار حسگر واقع بر روی سر
اندازهگیری شده است .بازهی زمانی بررسی این تغییرات
 250میکروثانیه برای تپی با نمایه زمانی گاوسی با مرکزیت
 30میکروثانیه و انحراف از معیار  2میکروثانیه در نظر گرفته
شد .شکل شمارهی 1طرحواره بافتهای ذکرشده همراه
باضخامتهای آنهاست که با استفاده از متغیرهای  aقطر
تومور b ،ضخامت جمجمه سر و  cفاصلهی مرکز تومور تا
سطح داخلی جمجمه مشخصشده است.

 -2روش انجام تحقیق
برای بررسی نحوهی انتشار موج آکوستیکی در سر انسان
ابتدا روابط ریاضی حاکم بر انتشار موج آکوستیکی بیان و
سپس با استفاده از نرمافزار کامسول انتشار موج آکوستیکی
در شرایط مختلف شبیهسازیشده است .فشار اولیهی p 0
که بهوسیلهی یک جذبکنندهی اپتیکی تولید میشود را
میتوان بهصورت  p 0  T a Fنشان داد که در آن  ، Fشار
لیزر در مادهی جاذب a ،ضریب جذب اپتیکی و  Tعامل
گرینزین بافت است که توانایی بافت برای تبدیل شار لیزر
به فشار مکانیکی را نشان میدهد و معموالً بهصورت تجربی
مشخص میشود[ .]5در حالت کلی تولید و انتشار امواج
فوتوآکوستیک با استفاده از معادلهی زیر در زمانها و
مکانهای مختلف به دست میآید[:]6
() 1
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 2 1 2 
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 p (r , t )  
2
2

c p t
v s t 


که  ،ضریب انبساط حرارت حجمی برای بافت تحت تابش
لیزر v s ،سرعت موج صوتی در بافت c p ،ظرفیت گرمایی

شکل  :1موقعیت مکانی حسگرها ،بافتها و متغیرهای b ،a

ویژهی بافت و  Hتابع گرمایش است .در تصویربرداری
فوتوآکوستیک به این دلیل که نور لیزر فرودی و موج
آکوستیکی تولیدشده ،در بافت اتالف خواهند داشت عمق
تصویربرداری بهوسیله عمق نفوذ نور و اتالف آکوستیکی
محدود میشود .عمق نفوذ نوری با ضریب خاموشی مؤثر،

و

c

با توجه به محیط ناهمگن در نظر گرفتهشده برای انتشار
امواج صوتی ،با برخورد موج به مرزهایی که چگالی و سرعت
صوت در آن عوض میشود ،بازتابهایی داریم که توسط
حسگرها قابلاندازهگیری است .شکل شمارهی 2فشار

، eff  (3a ( a  s ))1/2مشخص میشود که در آن
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ثبتشده ناشی از یک تومور با قطر  1سانتیمتر برای ،b
 14mmو  5/5cm ،cرا نشان میدهد .قلههای اولیه بهصورت
مستقیم از بافت تومور و نوسانات بعدی ناشی از بازتاب موج
صوتی از مرزها هست.
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کرد و با استفاده از دادههای این خط زینهبندی مناسبی
انجام داد که به نظر میرسد حداقل تا دقت  0/1سانتیمتر
قطر تومور قابلاندازهگیری باشد .با افزایش تعداد حسگرها
و افزایش تعداد گامهای اندازهگیری ابعاد تومور ،این
زینهبندی بهمراتب دقیقتر و دقت اندازهگیری قطر تومور
بهبود مییابد.
در ادامه اثر ضخامت جمجمه در شدت سیگنال
فوتوآکوستیک بررسیشده است (شکل .)4در اینجا 2cm ،a
 5/5cm ،c،و برای  bاعداد 14 ،11/5، 9 ،6/5و17/5
میلیمتر در نظر گرفتهشده است .همانطور که مشخص
است با افزایش ضخامت جمجمه که یک عامل مؤثر در
تضعیف شدت سیگنال فوتوآکوستیکی است ،دامنهی
سیگنال دریافتی در حسگرها کاهشیافته است.

شکل  :2سیگنال فوتوآکوستیک ثبتشده توسط حسگرهای
روی سر

حسگر1
حسگر2
حسگر3
حسگر4

17
15
13

در ابتدا متغیر  5/5cm ،c ، 1/4cm ،bو برای متغیر
اعداد 2 ، 1/5 ،1 ،0/5و  3سانتیمتر در نظر گرفتهشده است.
شکل شمارهی 3بیشینهی فشار ثبتشده توسط حسگرها را
در این حالتها نمایش میدهد.
a

حسگر1
حسگر2
حسگر3
حسگر4

11
9
17

)Skull thickness(mm

شکل  :4اثر ضخامت جمجمه بر روی فشار دریافتی توسط
حسگرها

30
25

5

)Pressure(pa

20
10

شکل  5اثر عمق تومور در شدت سیگنال فوتوآکوستیکی را
برای هر  4حسگر نشان میدهد .در این شکل 2cm،a
 9mm،b،و  6 ،5/5 ،cو  7سانتیمتر در نظر گرفتهشده است.
با توجه به شکل 5با جابهجایی محل تومور ،شدت سیگنال
دریافتی در حسگرها عوضشده است .برای حسگر ،1شدت
سیگنال ناشی از بازتاب از مرزها در بعضی از زمانها بیشتر
از شدت سیگنال اولیهای ایست که بهصورت مستقیم به
حسگر میرسد .برای حسگر  2و  3شدت سیگنال بازتابی از
بافتهای مختلف در زمانهای مشخص با شدت سیگنال
اولیه نیز تقریباً برابر میشود .انتقال زمانی قلههای دریافتی
نیز در هر سه مرحله حاکی از افرایش عمق تومور است.

0
3.5

3

2.5

2

1.5

1

15

13

11

9

7

5

35

15

0.5

)Pressure(pa

در این مقاله به اثر متغیرهای ذکرشده بر اولین قله موج
صوتی ثبتشده توسط حسگرها پرداختهشده است.

19

0

)Tumor diameter(cm

شکل  :3بیشینهی فشار دریافتی توسط حسگرها نسبت به
قطر تومور
همانطور که مشخص است با افزایش قطر تومور فشار
رسیده به حسگرها افزایش مییابد .بین ابعاد  1تا 3
سانتیمتر برای قطر تومور ،میتوان خطی بر منحنی برازش
275

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
بنابراین مختصات دقیق محل حسگرها و عمق تومور عامل
تأثیرگذار بر روی شدت سیگنال محسوب میشود که با
افزایش تعداد این حسگرها میتوان محل تومور را با
زینهبندی مناسب مشخص نمود.
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است .با افزایش اندازهی تومور شدت سیگنال دریافتی
توسط حسگرها بیشتر شده است که با استفاده از زینهبندی
مناسب و افزایش تعداد حسگرها میتوان ابعاد تومور را با
دقت  0/1سانتیمتر مشخص نمود .با افزایش ضخامت
جمجمه ،فشار حس شده توسط حسگرها نیز کاهشیافته
است .با جابهجا کردن محل تومور شکل سیگنالهای
دریافتی نیز دچار تغییرات عمده و با افزایش عمق تومور در
نمودار فشار دریافتی ،انتقال زمانی رخداده است که میتوان
عمق تومور را با مشخص بودن سرعت صوت در بافت
مشخص نمود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت میتوان از
روش تصویربرداری فوتوآکوستیک برای تصویربرداری از
بافتها و تومورهای سر بهمنظور تعیین اندازهی تومور و
مشخص کردن محل آنها استفاده نمود .در آینده نیز
الگوریتم مناسب برای استفاده از این دادهها بهمنظور
بازسازی تصویر طراحی و ارائه میگردد.
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شکل :5فشار ثبتشده توسط حسگرها برای عمق
تومور( 6 )II( ،5/5)Iو ( 7)IIIسانتیمتر

 -4نتیجهگیری
در این مقاله نحوهی انتشار یک سیگنال فوتوآکوستیک
ناشی از یک تومور کروی در محیط غیر همگن مدل تقریبی
سر انسان و اثر عاملهای تأثیرگذاری همچون ابعاد تومور،
ضخامت جمجمه و عمق تومور بررسی و شبیهسازیشده
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 ساخته شده به روشCuO  وCu / Cu2O خواص نوری و ساختاری نانوذرات
Ce:Nd:YAG کندگی لیزر تپی
 مرضیه اسماعیل زاده و رسول ملک فر، هاجر آزادی،حسین دیزجقربانی اقدم
14115-175  تهران صندوق پستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک،گروه فیزیک اتمی و مولکولی

 ساخته شدند و سپس به روشCe:Nd:YAG ) به روش کندگی لیزر تپی1( اکسید مس/ در این مقاله نانوذرات مس- چکیده
 محیط کندگی و پارامترهای، نوع هدف.) شدند2(حرارت دهی در حضور اکسیژن نانوذرات سنتز شده تبدیل به نانوذرات اکسید مس
) در محیط آب تثبیت شده و در معرض تابش99/%98(  صفحه مس خالص.لیزری میتوانند درترکیب نانوذرات نهایی سنتز شده موثر باشند
 نتایج نشان. هرتز قرار داده شد10 نانوثانیه و نرخ تکرار8  پهنای تپ، نانومتر1064  با طول موجCe:Nd:YAG تپی هماهنگ اصلی لیزر
 روش حرارت.) در آب می باشد1( اکسید مس/ نانومتر روش مناسب و قابل انعطافی برای تهیه نانوذرات مس1064 می دهد تابش لیزری
 نانوذرات ساخته شده با روش های طیف سنجی جذب.) می باشد2(دهی یک روش ساده برای تبدیل این نوع نانوذرات به اکسید مس
گاف نوار انرژی نانوذرات. مشخصه یابی شدند، (SEM( ( و میکروسکوپ الکترونی روبشیXRD)  پراش پرتو ایکس،)UV-Vis( فرابنفش/مرئی
 شکلXRD  طیف جذبی و الگوهای پراش. نانومتر میباشد45  نشان داد که اندازه میانگین نانوذرات حدودSEM  تصاویر.نیزتعیین شد
. در نمونه را تائید میکندCuO  و نانوذراتCu / Cu2O گیری نانوذرات
)2(  اکسید مس،)1(  اکسید مس/ نانوذرات مس، یاگ- سریوم –نئودیمیوم، کندگی لیزر تپی-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 UVVisible 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)
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 10هرتز استفاده شد .برای این منظور ورقه صفحه مس
خالص( )Sigma Aldrich 99/98%در یک ظرف حاوی آب
دو بار یونیزه قرار داده شد حجم آب  8میلی لیتر و ارتفاع
آن روی هدف  2میلیمتر تنظیم شد ،پرتو لیزر به قطر 2
میلیمتر و انرژی  480میلی ژول بر تپ توسط یک عدسی
همگرا به فاصله کانونی 10سانتیمتر روی هدف متمرکز شده
و به مدت  30دقیقه تحت تابش لیزری قرار داده شد .تصویر
محلول نانوذرات در شکل  1-bنشان داده شده است .در
مرحله بعد محلول نانوذرات ساخته شده را داخل دستگاه
سانتریفیوژ قرار داده و نرخ چرخش آن 14000دور بر دقیقه
و به زمان چرخش  20دقیقه تنظیم شد .در این مرحله
نانوذرات جمع آوری شده و داخل آون خالء با دمای 40
درجه سانتیگراد به مدت  6ساعت خشک گردید .در مرحله
بعدی برای ساخت نانوذرات  CuOاین نانوذرات به مدت 30
دقیقه درون کوره قرار داده شد .دمای کوره  300درجه
سانتیگراد و نرخ افزایش و کاهش دمای کوره  1/25درجه
سانتیگراد بردقیقه تنظیم شد .برای اندازه گیری طیف
جذبی ذرات در محدوده  NIR -Vis-UVاز طیف سنج PG
مدل  ، T80پراش اشعه ایکس نمونه ها با دستگاه XRD
فیلیپس مدل  ،Xpertبرای اندازه گیری اندازه و ریخت
شناسی (مورفولوژی) ذرات از دستگاه  SEMشرکت
فیلیپس مدل XL30استفاده شد.

 -1مقدمه
در سال های اخیر نانوذرات اکسید فلزی با توجه به خواص
منحصربفردی که در زمینه های اپتیکی ،مغناطیسی،
الکترونیکی ،مکانیکی و فوتوکاتالیستی دارند ،توجه بسیاری
از محققان را به خود جلب کرده است] .[1در این میان
نانوذرات اکسید مس به خاطر اهمیت آنها در فناوری مدرن،
دستیابی آسان به آنها ،مقیاسپذیری ،خواص ضدباکتریایی،
ضد زنگ ،خاصیت ابرآبدوستی ،غیر سمی بودن و داشتن
مقاومت الکتریکی باال بسیار مورد توجه می باشد .نانوذرات
اکسید مس نیم رسانای نوع p-بوده و گاف نواری آن در
محدوده نور مرئی می باشد توجه به گاف نواری در محدوده
مرئی میتواند کارایی فوتوکاتالیستی باالیی را در حضور نور
طبیعی داشته باشد .تا کنون روش های مختلفی برای
ساخت نانوذرات اکسید مس استفاده شده است .از میان این
روشها  ،کندگی لیزری تپی بر روی یک هدف فلزمس در
محیط مایع در سالهای اخیر قابل توجه محققان بوده
است] .[2-5در این روش نانوذرات فلزاتی مانند مس بدون
بجا گذاشتن پسماند شیمیایی تولید می شوند و با کنترل
مشخصات پرتو لیزر از جمله طول موج ،فرکانس ،اندازه لکه
و شدت لیزر می توان به کنترل مشخصات نانوذرات
پرداخت .نتایج تحقیقات نشان می دهد که اکسید مس() 1
و اکسید مس ( )2را می توان از محیط مایعی که دارای
اکسیژن هستند به دست آورد .البته مقدار  pHمایع و اندازه
لکه لیزر می تواند فاز نانوذرات اکسید مس را از  CuOبه
 Cu2Oو بالعکس تغییر بدهد] .[6-7در این پژوهش برای
ساخت نانوذرات  ،Cu/Cu2Oورقه مسی خالص در محیط
آب دوبار یونیزه شده ،تحت تابش لیزر تپی Ce:Nd:YAG
قرارگرفت .نانوذرات آماده شده با روش حرارت دهی ،به
نانوذرات  CuOتبدیل شدند و در نهایت ویژگی های نوری
و ساختاری نانوذرات ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت و
با روش های طیف سنجی جذب مرئی /فرابنفش (UV-
 ،)Visپراش پرتو ایکس ) (XRDو میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( ، (SEMمشخصه یابی شدند.

 -3نتایج و بحث
طیف جذبی نانوذرات به محض ساخته شدن گرفته شد و
همانگونه که در شکل  1طیف جذبی نانوذرات Cu/Cu2O
و  CuOنشان داده شده است .در شکل  ،1-aقله پالسمونی
نانوذرات مس ( )1در حوالی  640نانومتر به چشم می خورد
همچنین قله اکسایتونی مربوط به نانوذرات اکسید مس ()1
در  235نانومتر شکل گرفته است .قله های نرمی که در
 275تا  345مشاهده می شود مربوط به انتقالهای بریلوئنی
در اکسید مس ( )1هستند] .[8برای نانوذرات اکسید مس
( )2پیک پالسمونی کامال از بین رفته و پیک اکسایتونی در
 275نانومتر مشاهده میشود .این موضوع بیانگر تغییرفاز
نانوذرات مس /اکسید مس ( )1به اکسید مس ( )2می باشد
و دلیل آن می تواند اکسیداسیون حرارتی نانوذرات در اثر
باال رفتن دما باشد .شکل  1-bنمونه محلول ساخته شده با

 -2نحوه تهیه نانوذرات
برای ساخت نانوذرات  Cu2Oاز تپ پایه  8نانوثانیه لیزر
 Ce:Nd:YAGبه طول موج  1064نانومتر و فرکانس تکرار
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در شکل  2گاف نواری انرژی نانوذرات ساخته شده ،رسم شده است که
به کمک رابطه تاک ] [9محاسبه شده است .همانگونه که دیده می شود
گاف نواری انرژی نانوذرات با حرارت دادن از 2.5 eVبه 5.5 eV
افزایش یافته است و دلیل آن می تواند تغییر فاز و افزایش اندازه
نانوذرات در اثر چسبندگی در اثر دمای باال و در نتیجه بزرگ شدن
نانوذرات باشد .الگوی پراش اشعه  Xورقه مسی بعنوان هدف و نانوذرات
ساخته شده ( استفاده از PDFکارتهای04-0836 48- 1548 ،
 ) ،78-2076در آب تحت تابش لیزر تپی با انرژی  480میلی ژول بر
هرتپ در شکل 3نشان داده شده استکه این الگو بعد از آماده سازی و
خشک کردن سوسپانسیون در آون خال به مدت  6ساعت در دمای 40
درجه سانتیگراد گرفته شد.

لیزر تپی در آب دوبار یونیزه شده میباشد که رنگ سبز
زیتونی دارد.

شکل  )a( :1طیف جذبی نانوذرات  Cu/Cu2Oو نانوذرات CuO
( )bرنگ زیتونی محلول نانوذرات ساخته شده با کندگی لیزر تپی

()a

شکل  :3طیف پراش اشعه  (a) Xورقه مس خالص ( )bنانوذرات
 Cu/Cu2Oو ( )cنانوذرات  CuOساخته شده ،با لیزر تپی

صفحات بلوری و قله های مربوط به  Cu/Cu2Oدر شکل3
 bنشان میدهند که نانوذرات دارای دو فاز مس و اکسیدمس ( )1می باشند .شکل  c-3نیز ،فاز بعد از حرارت دهی
در دمای  300درجه سانتیگراد نانوذرات ساخته شده با لیزر
تپی در مرحله قبلی(  ) Cu/Cu2Oرا نشان میدهد و بیانگر
این مسئله هست که این نوع نانوذرات با توجه به پایداری
کم نانوذرات مس و اکسید مس ( )1با افزایش دما به
نانوذرات پایدارتر اکسید مس ( )2تبدیل می شوند .به این
صورت که ابتدا نانوذرات مس به اکسید مس ( )1و در
نهایت به نانوذرات مس ( )2تغییر فاز می دهند .همچنین
برای تعیین شکل ،اندازه و توزیع نانوذرات از میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEMکمک گرفته شد .در شکل  4که
مربوط به تصاویر  SEMاست همانگونه که دیده می شود
شکل نانوذرات کروی بوده و میانگین اندازه نانوذرات

()b

شکل  )a( :2گاف نواری انرژی نانوذرات  Cu/Cu2Oو ( )bنانوذرات
 CuOساخته شده با کندگی لیزر تپی
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 Cu/Cu2Oحدود  45نانومتر می باشد و میانگین اندازه
نانوذرات  CuOنیز حدود  55نانومتر بوده که در شکل به
صورت توده هایی بزرگتر از  55نانومتر دیده می شوند.
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پارامترهای لیزری و همچنین پارامترهای محیطی می توان
اندازه و ساختار نانوذرات را کنترل کرد.

)(a

-1
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 -4نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از لیزر تپی  1064نانومتر لیزر
 Ce:Nd:YAGو به روش کندگی لیزری مبادرت به
ساخت نانو کامپوزیت  Cu/Cu2Oدر آب دی یونیزه شد.
سپس با استفاده از این نانوذرات و افزایش دمای آن در
معرض اکسیژن و در نتیجهی تسریع اکسیداسیون نانوذرات
کم پایدار مس و اکسید مس ( ،)1نانوذرات پایدار CuO
شکل گرفتند .خواص ساختاری ،اپتیکی و همچنین اندازه
نانوذرات با دو دستگاه متفاوت مورد بررسی و مقایسه قرار
گرفت .نتایج نشان داد ،از لیزر تپی  1064نانومتر میتوان
برای ساخت نانو ذرات مس /اکسید مس( )1استفاده کرد.
استفاده از آب دی یونیزه به عنوان محیط کندگی که منجر
به اکسایش نانوذرات می شود ،میتواند محیط مناسبی را
برای ساخت نانوذرات اکسیدی مس فراهم آورد .با تغییر
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بررسی حدهای باال و پایین مقیاس درهمتنیدگی رنی
 حمیدرضا باغشاهی و سید یحیی میر افضلی،محبوبه مصلحی
 رفسنجان، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم،گروه فیزیک

 از آنجاکه محاسبهی آن برای یک حالت آمیختهی دلخواه مشکل، مقیاس تالقی است، یکی از مقیاسهای درهمتنیدگی- چکیده
 در این مقاله با استفاده از این. برای آن معرفی شده است، یکسری حدهای باال و پایین که بهراحتی قابل محاسبه باشند،است
 حدهای، به نام مقیاس درهمتنیدگی رنی،حدها و همچنین با استفاده از ارتباط بین این مقیاس و مقیاس درهمتنیدگی دیگری
 حدهای باال و پایین این، بعدی2 3  سپس با درنظرگرفتن یک سامانهی.باال و پایینی برای درهمتنیدگی رنی معرفی میشود
.دو مقیاس و کارآیی این حدود مورد بررسی قرار میگیرد

 حدهای باال و پایین درهمتنیدگی، مقیاس درهمتنیدگی رنی، مقیاس درهمتنیدگی تالقی، درهمتنیدگی-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
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 -1مقدمه

)(4

درهمتنیدگی کوانتومی یکی از غیرکالسیکیترین
پدیدههای فیزیک کوانتومی است .حالت آمیخته را
درهمتنیده گویند اگر نتوان آن را بصورت جمع محدبی از
حالتهای ضربی نوشت ،در غیر اینصورت حالت را جداپذیر
گویند .از آنجا که با این تعریف به سختی میتوان جداپذیری
یک حالت را بررسی کرد ،یافتن معیاری برای تشخیص
جداپذیری حالتهای کوانتومی از اهمیت ویژهای برخوردار
است .برای بعضی اهداف الزم است که مقدار درهمتنیدگی
یک حالت را بدانیم و از آنجا که معیارهای جداپذیری تنها
درهمتنیده بودن یا نبودن یک حالت کوانتومی را تعیین
میکنند ،یافتن مقیاسی برای تعیین میزان درهمتنیدگی
یک سامانهی مرکب بسیار مهم است .مقیاس درهمتنیدگی
رنی یکی از این مقیاسهاست که بر اساس آنتروپی رنی
تعریف میشود .برای یک حالت خالص دو جزئی ،ارتباط
بین درهمتنیدگی و آنتروپی رنی بصورت زیر است [:]1
()1
( )2

S ( B ),
1
log 2 (tr B ),

)

1

AB

) pi E (| i AB

min

) pi C ( AB

)(6
2
F (c ( AB )),
] )

( E

)S ( B

x

1
2

1

(

)

x

1
2

1

([ log 2

) E ( AB

1
1

)F ( x

برای حالت حالتهای آمیخته  2 2بعدی محاسبهی
مقیاس تالقی ))  (c 2 (  ABبه صورت تحلیلی کار سادهای
است ،ولی برای حالتهای با ابعاد باالتر محاسبه آن به طور
تحلیلی امکانپذیر نیست .از این رو ،برای در دست داشتن
تقریبی از میزان درهمتنیدگی برای حالتهای با ابعاد باالتر،
حدهای باال و پایین گوناگونی برای مقیاس تالقی در مراجع
] [5,4به صورت زیر معرفی شده است:
()7

) E ( AB









2
2 tr  AB
 tr  B 2  c 2 (  AB )  2 1  tr  B 2

که میتوان آنها را بصورت چشمداشتی مشاهدهپذیرهای
فیزیکی به صورت زیر نمایش داد:

که در آن کمینه روی تمامی بسطهای ممکن  ABبر
بصورت
خالص
حالتهای
حسب
i AB

) C ( AB

که در آن کمینه به مانند رابطهی ( )3تعریف میشود.
کمینهی مورد نظر در رابطهی ( )3در محدودهی
] ، [0.82,1.3برای حالتهای آمیختهی  2 dبعدی
به رابطهی زیر بین مجذور مقیاس تالقی و درهمتنیدگی
رنی منجر میشود ]:[2,3

)(3

pi

ماتریس چگالی کاهشیافتهی زیر سامانهی B

) (5

i

AB

2(1 tr

i

برای یک حالت آمیختهی دو جزئی ،رابطهی ( )1بصورت
زیر بسط داده میشود:
min

)

AB

(C

که
است .برای یک حالت آمیختهی دو جزئی نیز به مانند
مقیاس درهمتنیدگی رنی ،تعریف مقیاس تالقی بصورت زیر
بسط داده میشود:
B

 ،و  Bماتریس چگالی
و 0
که در آن 1
کاهشیافتهی زیر سامانهی  Bاست .وقتی که به سمت
یک میل میکند ،آنتروپی رنی به آنتروپی فون نویمن همگرا
میشود.

i

2
)B
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2 1  tr  B 2   tr   AB   AB k  ,
v  4 p(1)   p(2)  p (2)  ,
k  4  I (1)  p(2)  ,

2
2 tr  AB
 tr  B 2  tr   AB   AB v  ,

گرفته میشود .برای حالت-

i

های آمیختهی دلخواه کمینهسازی رابطهی ( )3کار چندان
سادهای نیست.
یکی از مقیاسهای پرکاربرد درهمتنیدگی ،مقیاس تالقی
است که برای یک حالت خالص دو جزئی بصورت زیر تعریف
میشود:

و از اینرو دارای این مزیت هستند که
)(8
میتوان آنها را بطور مستقیم اندازهگیری کرد.
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در این مقاله یک حد باال و پایین برای درهمتنیدگی رنی،
با استفاده از ارتباط آن با مقیاس تالقی (رابطه ( ،))6برای
حالتهای آمیخته  2 dمعرفی میکنیم .سپس با محاسبه
حدهای باال و پایین مقیاس تالقی و درهمتنیدگی رنی برای
یک سامانه  2 3بعدی ،میزان کارآیی حدهای باال و پایین
معرفیشده را مورد بررسی قرار میدهیم.

نشاندهندهی واهمدوسی دو اتم به صورت جداگانه است:
2 0 0

()12







در شکلهای ( )1و ( )2اختالف بین حدهای باال و پایین
مقیاس تالقی و درهمتنیدگی رنی به صورت تابعی از زمان،



2
F 2(tr  AB
)  tr  B 2 )  F c 2 (  AB )  F 2(1  tr  B 2





اکنون چون تساوی )  F c 2 (  AB )  E (  ABبرقرار





است لذا )  F 2(1  tr  B 2و





2
F 2(tr  AB
)  tr  B 2

به ترتیب حدهای باال و پایین درهمتنیدگی رنی خواهند
بود .حال با درنظرگرفتن یک سامانهی  2 3به بررسی این
نکته میپردازیم که آیا اختالف حدهای باال و پایین مقیاس
درهمتنیدگی رنی از اختالف حدهای باال و پایین
متناظرشان برای مقیاس تالقی کمتر است یا بیشتر؟

و 1.2

بر حسب زمان

مشخصهی  tرسم شده است .در این شکلها با توجه به
اینکه مقیاس تالقی برای سامانه مورد بررسی ،هیچگاه
بزرگتر از یک و کوچکتر از صفر نیست ،بنابراین در
زمانهایی که حدهای باال و پایین آن بزرگتر از یک و
کوچکتر از صفر شدهاند ،مقدار آنها را به ترتیب برابر با یک
و صفر قرار دادهایم.
1.0

0.6
0.4
0.2

در این مثال یک سامانه دو جزئی ،شامل یک زیر سامانهی
دو ترازی ( )Aبا ترازهای  1و  0و یک زیر سامانهی سه
ترازی ( )Bبا ترازهای  1 ، 0و  2با حالت اولیهای به
صورت زیر در نظر میگیریم:
1
) ( 11  12
2

1

00 

2

2.0

1.5

شکل  :1اختالف حدهای باال و پایین مقیاس تالقی (نمودار خط
.
چین) و درهمتنیدگی رنی (نمودار توپر) به ازای 0.82

 AB (0) 

تحول زمانی این سامانه با معادله اصلی مارکوفی به صورت
   L داده میشود که در آن عملگر لیندبالند L
شامل دو جمله متناظر با برهمکنشهای موضعی برای دو
اتم به طور جداگانه و به صورت زیر است:
()11

A, B

با انتخاب

,i
A

i

و

B

†

i

i

†

i

†

i

2 i

2

1.0
t

0.5

0.0
0.0

Li

به صورت زیر ،تحول زمانی باال
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Entanglement

0.8

 -3مثال

)(10

0 0

A

مقیاس تالقی و درهمتنیدگی رنی را برای )  AB (tبه
صورت تابعی از زمان محاسبه و به ازای های مختلف
نمودارهای آنها را در شکلهای زیر رسم مینماییم.

به ترتیب برای 0.82



1 0

اکنون با استفاده از رابطههای ( )7و ( )9حدهای باال و پایین

با توجه به خاصیت یکنوا صعودی بودن ) F ( xدر بازه
(رابطه ( ،))6میتوان از رابطه ( )7به
ذکر شده برای
نامساوی زیر دست یافت ]:[3



0 1 0

B

,

0 0 0

 -2معرفی حدهای باال و پایین مقیاس درهمتنیدگی رنی

()9
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پایین (تفاضل حد باال و پایین تقسیم بر حد باال) مقیاس-
های تالقی و درهمتنیدگی رنی به صورت تابعی از زمان ،به
بر حسب زمان
ترتیب برای 0.82
و 1.2
مشخصهی  tرسم شده است .با استفاده از این نمودارها
میتوان تشخیص داد که کارآیی حدهای باال و پایین برای
کدام مقیاس درهمتنیدگی مورد بررسی بهتر است .چنانچه
که به شکلهای ( )3و ( )4توجه کنیم خواهیم دید که
اختالف نسبی رسم شده برای مقیاس درهمتنیدگی رنی
کوچکتر از اختالف نسبی رسم شده برای مقیاس تالقی
است ،در نتیجه کارآیی این حدود برای مقیاس درهم-
تنیدگی رنی بهتر است .همچنین بررسیها نشان داد که
نمودار اختالف نسبی برای های کوچکتر نسبت به
های بزرگتر پایینتر قرار میگیرد و این یعنی اینکه کارآیی
حدهای باال و پایین مقیاس درهمتنیدگی رنی برای های
کوچکتر بهتر است.

1.0

0.6
0.4

Entanglement

0.8

0.2
2.0

1.5

1.0
t

0.5

0.0
0.0

شکل  :2اختالف حدهای باال و پایین مقیاس تالقی (نمودار خطچین)
.
و درهمتنیدگی رنی (نمودار توپر) به ازای 1.2

و
باتوجه به شکلهای ( )1و ( )2به ازای 0.82
اختالف حدهای باال و پایین مقیاس درهمتنیدگی
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
مقدار واقعی مقیاسشان نزدیکترند.

0.8
0.6
0.4
0.2
2.0

1.5

1.0
t

0.5

 -4نتیجهگیری

Relative Entanglement

1.0

در این مقاله یک حد باال و پایین برای درهمتنیدگی رنی
(بر اساس حد باال و پایین مقیاس تالقی و ارتباط آن با
درهمتنیدگی رنی) معرفی شد .سپس در یک مثال نوعی،
کارآیی این حدها در تعیین مقدار دقیق درهمتنیدگی رنی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که در مثال
ذکر شده برای بازهی 1.3
 0.82کارآیی این حدها
در مقایسه با حد باال و پایین تالقی بهتر است.

0.0
0.0

شکل  :3اختالف نسبی حدهای باال و پایین مقیاس تالقی (نمودار خط-

0.8
0.6
0.4
0.2
2.0

1.5

1.0
t
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اندازهگیری ناهمسانگردی تابش فلورسانس متیلنبلو
۲

 محمد شجاعی،۱زینب مالزهی

 کرمان، ماهان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته۱
 کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فیزیک2

 این کمیت حاوی اطالعات مفیدی در رابطه با ساختار و.چکیده – ناهمسانگردی فلورسانس بیانگر قطبش گسیل فلورسانس در فضاست
 در کار تجربی حاضر مقدار این کمیت برای ترکیب شیمیایی متیلنبلو.دینامیک مولکول و برهمکنش آن با مولکولهای محیط جانبی است
 دو مورد از کاربردهای مهم این دارو یعنی استفاده از آن به عنوان حساسگر نوری در درمانهای فوتودینامیکی و.اندازه گیری شده است
دیگری رنگآمیزی تشخیصی سلول و بافت به برهمکنش آن با نور مرتبط است که باعث میشود ویژگیهای نوری متیلنبلو اهمیت نظری
 مقدار ناهمسانگردی متیلنبلو در دو حالل مختلف با چسبندگی متفاوت بدست، با طراحی و ساخت یک چیدمان اپتیکی.و عملی پیدا کند
. عالوه بر این وابستگی ناهمسانگردی متیلن بلو به طولموج تحریک نیز اندازهگیری شد.آمد
 ناهمسانگردی فلورسانس، متیلنبلو، قطبش نور، حساسگر نوری-کلید واژه

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
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چسبندگی غشاها و سنجش ایمنی بسیاری از مواد مفید
واقع شود [ 2و .]4

 -1مقدمه
ناهمسانگردی فلورسانس بیانگر جهتمندیِ میدان
الکتریکی تابش فلورسانس است که بصورت قطبش آن ظاهر
می شود .این ویژگی ممکن است از قطبش نور تحریک به
ارث رسیده باشد و یا از ویژگیهای جهتی مولکول گسیلندة
تابش ناشی شود .بررسی این کمیت اطالعات مفیدی در
رابطه با ساختار و دینامیک مولکول بهدست خواهد داد.
قطبش تابش فلورسانس معموالً بصورت اختالف نسبی
مؤلفههای عمود و موازی میدان الکتریکی بیان میشود که
میزان قطبش را درصفحة عمود بر جهت انتشار بیان میکند.
اما کمیت ناهمسانگردی ،قطبش آن را در کل فضا نشان
میدهد و بصورت
()1

I II  I 
I II  2 I 
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متیلن بلو یا متیل تیوتینیوم کلراید ترکیبی شیمیایی است
که عمدتاً به عنوان دارو در درمان بیماریهایی چون
متهموگلوبینمی و به عنوان پادزهر مسمومیتهای
سیانیدی استفاده میشود[ .]6,5این ترکیب در درمانهای
فوتودینامیکی یکی از حساسگرهای نوری متداول است
[ .]8,7عالوه بر این در رنگآمیزی تشخیصی سلول و بافت
نیز مورد استفاده قرار میگیرد[ .]8نحوة رفتار نوری متیلن
بلو بخصوص در دو حوزة اخیر مهم است .به همین دلیل
بررسی ویژگیهای جذب و گسیل این ماده مورد توجه
است .اثر دما ،حالل ،مواد فعال سطحی و پیوند با
ماکرومولکولها بر طیف جذب وگسیل و نیز تأثیر آنها بر
ناهمسانگردی فلورسانس از آن جمله است [.]9

r

بر این اساس چیدمانی اپتیکی به منظور اندازهگیری
ناهمسانگردی فلورسانس متیلن بلو طراحی و پیادهسازی
شد .در این چیدمان سعی شد از ساختاری ساده و قابل
دسترس استفاده شود.

تعریف میشود .در این رابطه  I IIشدت نور خروجی در
حالتی است که قطبشگر و تحلیلگر هر دو در حالت عمودی
باشند و  I شدت نور خروجی مربوط به حالت قطبشگر
عمودی و تحلیلگر افقی است ] .[1ناهمسانگردی
فلورسانسی درعدم حضور عوامل واقطبشی ،ناهمسانگردی
فلورسانسی پایه ( )r0نام دارد که ناشی از گزینش نوری و
زاویة ذاتی بین ممان دوقطبیهای جذب و گسیل است ].[2
بازتاب ،پراکندگی ،پخش چرخشی و انتقاالت انرژی
غیرتابشی از جمله عوامل مؤثر بر ناهمسانگردی هستند.
زمانی که آهنگ چرخش مولکول ،آهستهتر از آهنگ گسیل
فلورسانس باشد پخش چرخشی باعث واقطبش ناچیزی
میشود .برای کمکردن اثر پخش چرخشی در اندازهگیری
ناهمسانگردی از منجمد کردن محلول یا افزایش چسبندگی
حالل استفاده میشود [ 1و .]2

 -2چیدمان
طرحوارة چیدمان اندازهگیری ناهمسانگردی فلورسانس در
شکل  1نشان داده شده است .از لیزرهای دیودی و دیودهای
گسیلندة نور ( )LEDبه عنوان منبع استفاده شد که با توجه
به تکفامی نسبی و مزیتهای LEDاز ترکیب دیودهای
گسیلندة نور (رنگهای بنفش ،آبی ،سبز ،کهربایی و قرمز)
در طرح نهایی استفاده شد که تقریباً کل طیف مرئی را
پوشش میدهند و امکان بررسی وابستگی طولموجی را
فراهم میکرد .بدلیل پهنای باند طیفی کوچک LEDها
نیازی به تکفامکننده نبود .عدسی استوانهای و شکاف و
حائلها ،توزیع نور مناسب را برای تابش تحریک بر کووت
محتوی محلول تولید میکرد.

از سویی در مواد نوردستگونه ،جفت ایزومرهای دستگونه با
وجود خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه تنها در برهمکنش
با نور قطبیده خواص متفاوتی را نشان میدهند [ .]3بنا بر
این مطالعة ناهمسانگردی فلورسانس این مواد میتواند
کاربردهای نظری و عملی بسیاری داشته باشد .بعالوه
بررسی ناهمسانگردی فلورسانسی میتواند در تعیین اندازه
و شکل پروتئینها یا اندازهگیری حجم ظاهری ،صلبیت
محیطهای مولکولی مختلف ،ارتباط بین پروتئینی ،تعیین

حالت قطبش نور تحریک توسط قطبشگر دورنگی تعیین
میشد .این قطبشگر درست قبل از ورود به محفظه قرار
داده شده بود تا اثر واقطبش نور توسط قطعات دیگر حذف
شود .بدلیل تغییر قطبش نور در عبور از دیوارههای
کووتهای پالستیکی ،از نمونههای شیشهای و کوارتز
بیشکل استفاده شد که اندازهگیریها نشان میداد در
286
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 -3نتایج
محلول متیلنبلو در دو حالل اتانول و گلیسیرین در
طولموجهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت .از آنجایی که
ناهمسانگردی تنها به نسبت شدتها ربط دارد و مستقل از
شدت کلی نور و متعاقباً غلظت است ،غلظتی انتخاب شد
که در آن بهینة تابش فلورسانس بدست آید .در شکل 2
طیف تحریک و فلورسانس متیلنبلو در گلیسیرین نشان
داده شده است .این طیف دو باند گسیلی اصلی در 700nm
و  740nmرا نشان میدهد.
شکل  :1طرحوارة چیدمان اندازهگیری ناهمسانگردی فلورسانس

حالت قطبش تغییری ایجاد نمیکنند .تابش فلورسانس در
بازوی عمود بر جهت تابش (چیدمان موسوم به چارچوب
 )Lاندازهگیری شد .نور تابشی بالفاصله پس از خروج از
محفظه از تحلیلگر در حالت قطبش معین عبور و سپس از
فیلتر نوری که طیف تحریک را حذف میکرد رد میشد.
یک جمعکننده نور را بر روی آشکار ساز که فوتودیود و یا
ورودی فیبر نوری برای اتصال به طیفنگار بود ،متمرکز
میکرد .بدلیل تکفامی منابع و فاصلة مناسب بین طیف
تحریک و تابش متیلن بلو ،غالب ًا طیف گسیل براحتی ازطیف
تحریک قابل تفکیک بود.

شکل  :2طیف تحریک و گسیل متیلنبلو در گلیسیرین (طولموج
تحریک  )630nmبازای زوایای افقی و عمودی قطبشگر و تحلیلگر

برای اندازهگیری ناهمسانگردی ،شدت باند گسیلی در چهار
حالت قطبشی در نظر گرفته شد IHH :شدت بازای قطبشگر
و تحلیلگر افقی IHV ،شدت بازای قطبشگر افقی و تحلیلگر
عمودی IVH ،شدت بازای قطبشگر عمودی و تحلیلگر افقی
و  IVVشدت بازای تحلیلگر و قطبشگر عمودی (شکل .)2
مقدار ناهمسانگردی از رابطة

از نظر اپتومکانیکی ،برای حذف نورهای سرگردان و
بخصوص بازتابی که میتوانست اندازهگیریهای قطبش را
مختل کند هر عنصر در داخل جعبههای کوچک سیاهرنگی
قرار گرفت .شکافها و حایلهای روی این محفظهها ورود
نورهای سرگردان و بازتابی را محدود میکرد .محفظهای
برای نگهداری نمونه طراحی و ساخته شد .نگهدارندههای
قطبشگر و تحلیلگر قابلیت تنظیم زاویه را نسبت به خط
عمود بر محور چیدمان فراهم میکردند .با توجه به لزوم
تعویض منابع ،فیلترها ،قطبشگرها و محفظة نمونه
قالبهایی تعبیه شد که ایجاد پایداری مکانیکی عناصر و
قابلیت تکرار وضعیت فضایی آنها را فراهم میکرد .کل
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
هر یک از بازوها از چند سانتیمتر تجاوز نمیکرد.

IVV  GI VH
IVV  2GI VH

()2

بدست میآید که در آن

I HV
I HH

r

 G میزان عدم یکنواختی

حساسیت آشکارساز به قطبش را نشان میدهد .مقادیر فوق
بازای طولموجهای مختلف تحریک در دو حالل اندازهگیری
شده و مقدار ناهمسانگردی محاسبه گردید .نتایج در جدول
 1درج شده است .مقادیر ناهمسانگردی در حالل گلیسیرین
بدلیل چسبندگی باال و کاهش پخش چرخشی به مقدار
ناهمسانگردی پایه ( )r0نزدیکتر هستند.
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جدول :1مقادیر اندازهگیری شدة ناهمسانگردی فلورسانس متیلنبلو
در حالل گلیسیرین

در حالل اتانول

گسیل تغییر میکند .اگر طولموجهای تحریک و گسیل به
هم نزدیکتر باشند ،ممان دوقطبیهای گذار جذب و گسیل
همجهتتر خواهند بود و در نتیجه مقدار  r0بزرگتر میشود.
با افزایش فاصلة طولموج تحریک و طولموج گسیل،
ناهمسانگردی کاهش مییابد ،بطوری که در 395nm
کمترین مقدار خود را پیدا می کند.

طول موج
()nm

باند 2

باند 1

باند 2

باند 1

0.016

-0.018

-0.005

-0.018

0.213

0.256

0.047

0.047

395
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

 10-12بهمن 1396

ناهمسانگردی فلورسانسی متیلن بلو با افزایش چسبندگی
حالل ،افزایش یافته است .دلیل این امر را میتوان در آن
دید که مماندوقطبی گذار گسیل با وجود عوامل واقطبشی
از جمله پخش چرخشی قبل از فلورسانس جابهجا میشود
و هر چه میزان چرخش بیشتر باشد زاویه بزرگتر و
ناهمسانگردی ( )rکمتر خواهد شد .با افزایش چسبندگی
حالل ،میزان چرخش مولکول در طی زمان گذار کمتر و در
نتیجه ناهمسانگردی بزرگتر میشود .این مقدار به
ناهمسانگردی پایه نزدیکتر است.

نحوة تغییر مقدار ناهمسانگردی با طول موج تحریک بازای
دو باند مختلف تابش فلورسانس بترتیب در شکلهای  3و
 4دیده می شود.
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شکل  :3ناهمسانگردی متیلنبلو بر حسب طولموج تحریک در باند
فلورسانس 700nm

شکل  :4ناهمسانگردی متیلنبلو بر حسب طولموج تحریک در باند
فلورسانس 740nm

 -4نتیجهگیری
ناهمسانگردی فلورسانسی متیلنبلو در دو حالل با
چسبندگی متفاوت برای دو باند گسیلی  700و  740نانومتر
اندازهگیری شد .وابستگی مقدار ناهمسانگردی به طولموج
تحریک بدست آمد.
ممان دوقطبی گذار جذب با تغییر طولموج تحریک تغییر
میکند .بنابراین زاویة بین ممان دوقطبیهای جذب و
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Ce:Nd:YAG به روش کندگی لیزرتپیTiN ساخت نانوذرات
 هاجر آزادی و رسول ملکفر، حسین دیزجقربانی اقدم،مرضیه اسماعیل زاده
14115-175  تهران صندوق پستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، بخش فیزیک،گروه فیزیک اتمی و مولکولی
) در99/%99( TiN  قرص خالص.( مورد بررسی قرار گرفتTiN)  ساخت نانوذرات نیترید تیتانیوم، Ce:Nd:YAG  در این مقاله به روش کندگی لیزر تپی- چکیده
 هرتز قرار10 نانوثانیه و نرخ تکرار8  با پهنای تپ، نانومتر1064  با طول موجCe:Nd:YAG محیط تولوئن تثبیت شده و در معرض تابش تپی هماهنگ اصلی لیزر تپی
 طیف سنجی پراکندگی، )FTIR(  طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ،)UV-Visible(  فرابنفش/ نانوذرات سنتزشده با روش های طیف سنجی جذب مرئی.داده شد
 شکل گیریFTIR  و طیف هایXRD  الگوهای پراش. مشخصه یابی شدند،)TEM ( ( و میکروسکوپ الکترونی عبوریXRD)  پراش سنجی پرتو ایکس،رامان
 نشان داد کهUV-Vis  پالسمونی بودن این نوع نانوذرات می باشد ولی طیفسنجی، TiN  یکی از مهمترین خواص نانوذرات. در نمونه را تائید میکنندTiN نانوذرات
نانوذرات سنتز شده خاصیت پالسمونی از خود بروز نمیدهند و مشخص شد عدم وجود قله پالسمونی در طیف جذبی بخاطر شکل گیری هالهی ماتریس کربنی است که
 طیف رامان نیز وجود هاله. را احاطه می کنندTiN در نتیجه اندرکنش لیزر با پیوندهای هیدروکربنی موجود در تولوئن بوده و در نهایت این بافت های کربنی نانوذرات
.کربنی به صورت ماتریس گرافیتی روی نانوذرات را تایید کرد
 تولوئن، یاگ- لیزر تپی سریوم –نئودیمیوم، کندگی لیزری، نانوذرات نیترید تیتانیوم-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
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 -1مقدمه

 -2مواد و روشها

نیترید فلزات واسطه برای برخی کاربردهای خاص در
پالسمونی به جای فلزات نجیب پیشنهاد شده اند.
نیتریدهای فلزی ( )TiN, ZrN, HfNموادی جدید از
نظر خصلت پالسمونی هستند .این مواد خواص پالسمونی
مشابه طال دارند .این مواد دیرگداز بوده و خواص
پالسمونی آنها با استفاده از استوکیومتری نیتروژن /فلز
قابل تنظیم است و میتواند تغییر کند[ .]1دیرگداز بودن
به این معناست که این مواد میتوانند دماهای باال را بدون
ذوب شدن تحمل کنند .این خاصیت مهم آنها را برای
کاربردهایی مانند ثبت و ضبط مغناطیسی به کمک
حرارت [ ]2و ترموفوتوولتایی سلول های خورشیدی []3
مناسب ساخته است .این مواد دارای خواص پالسمونی در
طول موجهای بلند ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک
هستند] .[3نانوذرات نیترید تیتانیوم به صورت پودر با
استفاده از نیتریداسیون تیتانیوم ) (Tiیا دی اکسید
تیتانیوم ( )TiO2در دماهای باال تولید میشوند [ .]4از
دیگر روشهای تولید نانوذرات تیتانیوم نیترید میتوان به
کندگی لیزری تیتانیوم یا دی اکسیدتیتانیوم ،آلیاژهای
مکانیکی و تکنیک پالسمای مایکرویو اشاره کرد [.]5
روش کندگی لیزری پالسی در محیط مایع یکی از
مهمترین روشهای دستیابی به مواد نانوساختاری در
محیط مایع است .کندگی لیزری روشی نسبتا ساده،
ارزان ،موثر و زیست سازگار است .کنترل پارامترهایی
مانند طولموج لیزری ،انرژی تپ ،نرخ تکرار ،تعداد تپ ها
و محیط مایع ساخت نانوذرات کلوئیدی با مشخصات
مطلوب را ،برای کاربردهای مختلف مناسب میسازد.
تاکادا ( )Takadaو همکارانش نانوذرات نیترید تیتانیوم
را در اندازهی  800نانومتر به روش کندگی لیزری در
محیط نیتروژن مایع ساختند.
در این تحقیق سنتز نانوذرات نیترید تیتانیوم در محیط
تولوئن با کندگی لیزری تپی انجام گرفته و به منظور
مشخصهیابی نانوذرات کلوئیدی از طیف سنجی جذب
مرئی /فرابنفش( ، )UV-Visطیف سنجی فروسرخ
( ،)FTIRپراش اشعه ایکس ( ،)XRDطیفسنجی
پراکندگی رامان و تصویر  TEMاستفاده شد.

برای ساخت نانوذرات نیترید تیتانیوم از تپ پایه 8
نانوثانیه لیزر  Ce:Nd:YAGبه طول موج  1064نانومتر
و فرکانس تکرار  10هرتز استفاده شد .بدین منظور
پودر نیترید تیتانیوم (  Sgma-Aldrichبا خلوص
 ) 99/99%تهیه و به روش تفجوشی پالسما ( Spark
 )Sintering Plasmaبه صورت قرص ساخته شد .برای
این کار ابتدا  20گرم پودر نیترید تیتانیوم را در یک
پوشش کربنی قرار داده ،سپس به طور همزمان تا
دمای  2000درجهی سلسیوس با نرخ 60 C/min
تحت گرمادهی و فشار 40 MPقرار گرفت .پس از
گذشت مدت زمان  10دقیقه ،اعمال فشار متوقف و
در مدت زمان  10دقیقه دما به  300درجه سلسیوس
کاهش یافت .برای انجام فرآیند کندگی لیزری قرص
نیترید تیتانیوم در یک بشر حاوی تولوئن قرار داده
شد .حجم تولوئن  7میلی لیتر و ارتفاع آن روی هدف
 5میلیمتر تنظیم شد .پرتو لیزر با انرژی 200میلی
ژول بر تپ توسط روی هدف متمرکز شده و هدف به
مدت  10دقیقه تحت تابش لیزری قرار داده شد.
تصویر محلول نانوذرات در شکل  3-bنشان داده شده
است .برای اندازه گیری طیف جذبی ذرات در
محدوده  UV-Visاز طیف سنج  PGمدل  ، T80پراش
اشعه ایکس نمونه ها با دستگاه  XRDفیلیپس مدل
 ،Xpertساختارهای مولکولی نانوذرات نیز با استفاده از
طیفسنج فروسرخ مدل  NEXUS 670 FTIRدر دمای
اتاق مشخصهیابی شده است .طیف پراکندگی رامان
نمونهها نیز با استفاده از طیف سنج رامان Thermo
 Nicolet Almega Dispersive Ramanثبت و ضبط
شده است.
نتایج و بحث
در شکل  1الگوی پراش پرتو  Xقرص نیترید تیتانیوم
مورد استفاده و صفحات بلوری نانوذرات ساخته شده
در حالل تولوئن نشان داده شده است.
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مربوط به تولوئن و پیوند کششی ) )C-Hهستند .نوار
) (C-Cوجود ماتریس کربن گرافیتی را نشان میدهد.
نوار مشاهده شده در  1030 cm−1نیز به نانوذرات
نیترید تیتانیوم اختصاص داشته و تاییدی بر حضور
نانوذرات نیترید تیتانیوم است.

-1-2
-1-3
-1-4
-1-5
-1-6
-1-7
-1-8
-1-9
شکل  :1الگوی پراش پرتو

X

( )aنانوذرات نیترید

تیتانیوم سنتز شده به روش کندگی لیزری ( )bقرص
نیترید تیتانیوم استفاده شده

در این الگو سه قله پراش در  49.89° ،42.84°و
 73.23°متناظر با صفحات بلوری ( )111( ،)200و
( )220قرص  TiNمشاهده میشود .موقعیت و شدت
قلههای پراش در شکل a-1نشاندهندهی شکلگیری
نانوذرات نیترید تیتانیوم با ساختار  FCCو ثابت
شبکهی  a= 0.0424 nmهستند.

شکل  :3طیف جذبی  UV-Visو محلول کلوئیدی
نانوذرات نیترید تیتانیوم ساخته شده در حالل تولوئن به
روش کندگی لیزری.

در شکل  3طیف جذبی  UV-Visنانوذرات نیترید
تیتانیوم که در حالل تولوئن به روش کندگی لیزری
ساخته شده اند ،نشان داده شده است .این طیف بر
خالف انتظار پیک تشدید پالسمون سطحی مربوط به
نانوذرات نیترید تیتانیوم در محدودهی فروسرخ وجود
ندارد .عدم وجود قله پالسمونی در طیف جذبی
بخاطر شکل گیری هالهی ماتریس کربنی است که در
نتیجه اندرکنش لیزر با پیوندهای کربنی موجود در
تولوئن بوده که در دما و فشار باالی ایجاد شده توسط
تپ های لیزری از هم گسسته شده و سپس بصورت
ماتریس کربنی گرافیتی تغییر فاز داده و در نهایت
این بافت های کربنی گرافیتی نانوذرات  TiNرا
احاطه می کنند .این هاله های کربنی باعث حذف قله
پالسمونی در محدوده فروسرخ نزدیک طیف جذبی
 UV-Vis-NIRنانوذرات  TiNمی شود.

-1-10

شکل  :2طیف  FTIRنانوذرات نیترید تیتانیوم.

طیف  FTIRنانوذرات سنتز شده در شکل  2نشان
داده شده است .در این طیف نوار  3423 cm−1به
پیوند کششی ( )H–O–Hناشی از رطوبت و بخار آب
جذب شده اختصاص دارد.نوارهای  1603 cm−1و
 2960 cm−1به ترتیب متناظر با پیوندهای )(C-C
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نتیجهگیری
در این پژوهش نانوذرات نیترید تیتانیوم به روش
کندگی لیزری تپی در حالل تولوئن ساخته شد .نتایج
نشان می دهد که با روش لیزر تپی نئودیمیوم -یاگ
و با طول موج  1064نانومتر هماهنگ اصلی میتوان
نانوذرات نیترید تیتانیوم با اندازه های مطلوب در
مقیاس نانو متری ساخت .نتایج مشخصه یابی های
انجام شده در این تحقیق موید این حقیقت می باشند
که نانوذرات ساخته شده دارای پوششی گرافیتی می
باشند که باعث حذف خاصیت پالسمونی نانوذرات
نیترید تیتانیوم می شود و برای کاربردهای پالسمونی
این نوع نانوذرات مناسب نمیباشند .اندرکنش لیزر با
محیط تولوئن که همراه با ایجاد دما و فشار باال
(دمای  3000درجه سلسیوس ) بوده پیوندهای
هیدروکربنی ساختار محلول تولوئن را از هم گسسته
و در حضور دما و فشار باال ،کربن های تولوئن به
شکل ماتریس گرافیتی تغییر فاز داده و در نهایت این
بافت های گرافیتی ،نانوذرات  TiNرا پوشش می
دهند.

شکل  :4طیف پراکندگی رامان نانوذرات نیترید تیتانیوم
ساخته شده در حالل تولوئن به روش کندگی لیزری.
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] [5

ساخت لیزرهای تصادفی بر پایهی نانو صفحات اکسید روی رشد یافته به روش
الکتروشیمیایی
 پيمانه رفيعی پور،عباس قاسمپور اردکانی
 بخش فيزیک، دانشکدهی علوم، دانشگاه شيراز، شيراز،ایران
 نانو صفحات اکسید روی با استفاده از. یک لیزر تصادفی بر اساس نانو صفحات اکسید روی ساخته میشود،چکیده – در این مقاله
 به عنوان محیط بهرهی لیزرB  از محلول رنگدانهی رودامین. رشد داده میشوندFTO تکنیک الیه نشانی الکتروشیمی بر روی شیشههای
 مشاهده میکنیم که تابش. تأمین میشودZnO  بازخورد اپتیکی از طریق پراکندگی نور توسط نانو صفحات.تصادفی استفاده میکنیم
 و رنگدانهی آلی دارای چند مد است و مدهای مجزا از هم به ازای انرژیهای دمش باالتر ازZnO لیزری تصادفی حاصل از نانو صفحات
 انرژی دمش آستانه را برای هر یک از مدهای لیزری برانگیخته شده در، ما در این بررسی.انرژی آستانه در طیف تابشی ظاهر میشوند
، همچنین نتایج بررسیهای ما نشان میدهند که تابش لیزری تصادفی حاصل از نانو صفحات اکسید روی.نانو ساختار اندازه میگیریم
.جهتمند نیست و همچنین به محلی از نمونه که تحت دمش قرار میگیرد؛ وابسته است
. نانو صفحات اکسيد روی، ليزرهای تصادفی، روش رشد الکتروشيمی-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.
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 -1مقدمه

 -2روش آماده سازی مواد و چیدمان آزمایش

در ليزرهای تصادفی بازخورد اپتيکی از طریق چند
پراکندگی نور تأمين میشود .اگر ميزان پراکندگیها
ضعيف باشد و نور پس از چند مرتبه پراکندگی از محيط
خارج شود ،ليزر تصادفی را ناهمدوس مینامند .به این
علت که مدهای ليزری رزونانسی در طيف تابشی آنها
مشاهده نمیشود .اما اگر ميزان پراکندگیها قوی باشد،
آنگاه این امکان وجود دارد که نور درون محيط به دام
بيفتد .به دام افتادن نور و باقی ماندن آن درون محيط که
مستلزم شرط تداخل سازنده است ،باعث میشود که
تعدادی مد ليزری رزونانسی به صورت قلههای بسيار
باریک در طيف تابشی مشاهده شود .این دسته از ليزرهای
تصادفی ،ليزرهای تصادفی همدوس ناميده میشوند.
ليزرهای تصادفی میتوانند در شناسایی سرطانها،
تراشههای نورتاب ،حسگرها و...کاربرد داشته باشند [.]1
در سال  1968لتوخوف برای اولين بار وجود ليزرهای
تصادفی را به صورت تئوری پيش بينی کرد [ .]2در سال
 1998نيز اولين ليزر تصادفی همدوس به صورت تجربی
توسط کائو و همکارانش ساخته شد [ .]3در آن بررسی
تابش ليزر تصادفی از پودر اکسيد روی که هم بهره و هم
بازخورد اپتيکی را فراهم میکرد مشاهده شد .در سال
 2007نيز تابش ليزری تصادفی از نانو ساختارهای اکسيد
روی به شکل نانو دیوار که به روش تبخير حرارتی ساخته
شده بودند ،به دست آمد [ .]4برانگيختگی اپتيکی نانو
ساختارها توسط هارمونيک سوم ليزر پالسی  Nd-YAGبا
طول موج  355نانومتر صورت گرفت.
در این مقاله ،از نانو صفحات اکسيد روی که به روش
الکتروشيمی رشد داده شدهاند برای ساخت ليزرهای
تصادفی استفاده میکنيم .ضخامت صفحات  ZnOدر ابعاد
نانومتر است .از آنجایی که نانو صفحات رشد یافتهی
اکسيد روی ،شکل و اندازهی نامنظم و کاتورهای دارند،
بنابراین انتظار داریم که این نانو صفحات بتوانند به عنوان
مراکز پراکننده در ليزرهای تصادفی استفاده شوند .محلول
رنگدانهی رودامين  Bرا به نانو ساختار رشد داده شده
اضافه میکنيم تا به عنوان محيط فعال ليزر عمل کند .از
هارمونيک دوم ليزر پالسی  Nd-YAGبا طول موج 532
نانومتر ،پهنای زمانی  10نانو ثانيه و نرخ تکرار  5هرتز
برای دمش اپتيکی نمونهها استفاده میکنيم.

محلولی شامل غلظت  0/0073موالر از رنگدانهی رودامين
 Bرا در اتانول و اتيلن گليکول با نسبت حجمی برابر آماده
میکنيم  .برای دست یابی به یک محلول همگن ،نمونه را
به مدت  30دقيقه بر روی دستگاه استيرر (هم زن
مغناطيسی) قرار میدهيم.

 -2-1رشد نانو صفحات اکسید روی
الیه نشانی الکتروشيمی در دمای  70درجهی سانتيگراد و
پتانسيل  -1/1ولت نسبت به پتانسيل الکترود کلرید جيوه
اشباع انجام شده است .از یک شيشه که بر روی آن الیهی
نازك اکسيد قلع آالیيده به فلور ( )FTOالیه نشانی شده
است ،به عنوان الکترود کار و شمارنده در یک سلول
سه الکترودی استفاده میکنيم .در این سلول ،از 20
ميلیليتر محلول آبی  0/1موالر کلرید پتاسيم و 0/08
موالر نيترات روی به عنوان الکتروليت استفاده میکنيم.
زمان الیه نشانی دو دقيقه است و توسط دستگاه پتانسيو
استات انجام میشود .سپس نمونهها به مدت یک ساعت
در هوا در دمای  200درجهی سانتيگراد حرارت داده
میشوند .در شکل 1تصویر ميکروسکوپ الکترونی ()SEM
نانو صفحات  ZnOرشد یافته نشان داده شده است.

شکل  :1تصویر  SEMاز نانو صفحات .ZnO

 -2-2چیدمان آزمایش
در شکل  2چيدمان آزمایش را مشاهده میکنيم:

شکل  :2طرحوارهای از چيدمان آزمایش.

از چپ به راست ،به ترتيب ليزر پالسی ،Nd-YAG
دیافراگم ،عدسی و نمونه روبروی یکدیگر قرار گرفتهاند.
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از دیافراگم برای تنظيم اندازهی لکهی پمپ بر روی نمونه
استفاده میکنيم .عدسی نيز نور ليزر پمپ را بر روی
نمونه متمرکز میکند .با استفاده از یک فيبر نوری که در
زاویهی  نسبت به راستای فرودی ليزر پمپ قرار گرفته
است ،تابش ليزر تصادفی گسيل شده از نمونه را
جمعآوری کرده و به طيف سنج منتقل میکنيم .طيف
تابشی نيز با استفاده از یک کامپيوتر ثبت میشود.
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ژول است .بنابراین آستانهی مد دوم نسبت به مد اول
کمتر است .دليل این امر آن است که ضریب کيفيت
کاواك تصادفی مد دوم نسبت به مد اول بيشتر میباشد.

 -2-3بحث و نتایج آزمایش
ابتدا مقداری از رنگدانهی رودامين  Bرا بر روی ساختار
رشد داده شده ،الیه نشانی غوطه وری میکنيم .سپس
نمونهی آماده شده را در مقابل تابش هارمونيک دوم ليزر
پالسی  Nd-YAGقرار میدهيم .طيف تابشی از نمونه به
ازای انرژیهای مختلف پالس پمپ در شکل  3نشان داده
شده است.

شکل  :4منحنی شدت قلهی تابشی بر حسب انرژی هر پالس پمپ
برای دو مد تابشی با طول موجهای  599و  622نانومتر.

در مرحلهی بعدی از بررسیها موقعيت لکهی پمپ بر
روی نمونه را تغيير میدهيم و مشاهده میکنيم که طيف
تابشی نيز تغيير میکند (شکل :)5

شکل  : 3تغيير طيف تابشی با افزایش انرژی دمش بر حسب ميلی
ژول بر پالس.

مشاهده میکنيم که در انرژیهای دمش باال ،دو قله در
طيف تابشی ظاهر میشود .اولين قله از سمت چپ در
طول موج  532نانومتر ،مربوط به موج پمپ است که برای
دمش اپتيکی ساختار به کار رفته است .قلهی دوم از
سمت چپ را مد تابشی اول میناميم .طول موج مرکزی و
پهنای آن به ازای انرژی دمش  6/85ميلیژول بر پالس ،به
ترتيب برابر با  599و  6نانومتر است .قلهی سوم از سمت
چپ را مد تابشی دوم میناميم .طول موج مرکزی و
پهنای آن به ترتيب برابر با  622و  7/5نانومتر میباشد.
اختالف طول موجی این دو مد برابر با  23نانومتر است.
حال انرژی دمش آستانه را برای هر یک از دو مد تابشی
اندازهگيری میکنيم .برای این منظور ،منحنی بيشينهی
شدت تابشی بر حسب انرژی دمش را برای هر کدام از دو
مد در شکل  4رسم میکنيم .از روی شکل ،انرژی دمش
آستانه برای مد اول و دوم به ترتيب برابر با  4/5و  3ميلی

شکل  :5تغيير طيف گسيل بر حسب طول موج با تغيير موقعيت
لکهی پمپ بر روی نمونه.

در شکل  ،5مکانهای مختلف لکهی پمپ را با شمارههای
 2 ،1و  3از یکدیگر متمایز کردهایم .انرژی دمش در تمام
حالتها برابر با  6/85ميلیژول بر پالس است .مشاهده
میکنيم زمانی که موقعيت شمارهی  1از نمونه پمپ شود،
هر دو مد در ساختار برانگيخته میشوند .همچنين در
موقعيت  2فقط مد با طول موج  622نانومتر برانگيخته
شده است .بنابراین با تغيير محل پمپ میتوانيم تنها یکی
از مدهای ليزری را تحریک کنيم .در موقعيت  3مشاهده
میکنيم که شدت تابشی مد اول نسبت به مد دوم بيشتر
شده که بر خالف موقعيت  1است .بنابراین با تغيير مکانی
از نمونه که تحت دمش قرار میگيرد ،میتوانيم طيف
تابشی و شدت مدهای تحریک شده در ساختار را کنترل
کنيم .این نتایج به صورت تجربی تأیيد میکنند که طيف
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تابشی ليزرهای تصادفی به محلی از نمونه که در آن دمش
صورت میگيرد وابسته است .این ویژگی پيش از این به
صورت تئوری و با استفاده از روش تفاضل محدود در
حوزهی زمان نشان داده شده است [.]5
یکی از ویژگیهای تابشی ليزرهای تصادفی ،جهتمند
نبودن آن است .ما برای تحقيق این ویژگی ،فيبر نوری را
در زاویههای ˚ 42˚ ،38˚ ،35و ˚ 46نسبت به خط عمود
بر نمونه قرار میدهيم و تغيير طيف تابشی را با تغيير
زاویهی فيبر ثبت میکنيم (شکل  .)7نتيجهی به دست
آمده نشان میدهد که تابش حاصل از ساختار ،تابش
ليزری تصادفی است.
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نصف بيشينه تقریباً برابر با  20نانومتر و طول موج مرکزی
نيز  628نانومتر است .برای رنگدانهی قرار داده شده بر
شيشهی تنها نيز پهنا در نصف بيشينه تقریباً برابر با 55/5
نانومتر و طول موج مرکزی نيز  595نانومتر به دست
میآید .بنابراین نتيجه میگيریم که تابش ليزری چند مد
که پيش از این به دست آوردیم ،تابش ليزری تصادفی
مربوط به پراکندگی نور از نانو صفحات  ZnOاست.

 -3نتیجهگیری
در این مقاله ،از نانو صفحات اکسيد روی به عنوان مراکز
پراکننده در ليزرهای تصادفی استفاده شد .نانو صفحات
 ZnOبا استفاده از روش الکتروشيمی بر روی شيشههای
 FTOرشد داده شدند .سپس مقداری از محلول رنگدانهی
رودامين  Bرا به عنوان محيط بهره بر روی آن الیه نشانی
غوطهوری کردیم .با دمش اپتيکی نمونهها مشاهده کردیم
که در طيف تابشی ليزر تصادفی حاصل از نانو صفحات
 ،ZnOدو مد مجزا از هم در طول موجهای  599و 622
نانومتر برانگيخته میشوند .انرژی دمش آستانه را برای
این دو مد اندازهگيری کردیم .نتایج بررسیها نشان میداد
که طيف تابش ليزر تصادفی حاصل از نانو صفحات ZnO
جهتمند نيست و با تغيير زاویهی فيبر نسبت به راستای
فرودی ليزر پمپ تغيير میکند .عالوه بر آن مشاهده
کردیم که با تغيير محلی از نمونه که تحت دمش قرار
میگيرد ،طيف تابشی نيز تغيير میکند و به این شيوه
میتوانيم تعداد مدهای تحریک شده در ساختار را کنترل
کنيم.

شکل  : 7تغيير طيف گسيل بر حسب طول موج با تغيير زاویهی
قرارگيری فيبر و به ازای انرژی پمپ  6/85ميلیژول بر پالس.

سپس مقداری از محلول رنگدانهی رودامين  Bرا به ترتيب
بر روی یک شيشهی الیه نشانی شده با  FTOو سپس
یک شيشهی تنها قرار میدهيم .طيف تابشی از آنها در
شکل  6نشان داده شده است.

سپاسگزاری
از خانمها نيلوفر صادقی و پریا کشاورز که در انجام
پژوهش حاضر ما را یاری نمودند ،سپاسگزاری میکنيم.

مراجع
F. Luan, B. Gu, A. S. L. Gomes, K. Yong, Sh. Wen, P. N.
Prasad, “Lasing in nanocomposite random media”, Nano
Today, Vol. 10, pp. 168-192, 2015.
V. S. Letokhov, “Generation of light by a scattering
medium with negative resonance absorption”, Sov. Phys.
JETP., Vol. 26, pp. 835-840, 1968.
H. Cao, Y. G. Zhao, S. T. Ho, E. W. Seelig, Q. H. Wang,
R. P. T. Chang, “Random Laser Action in Semiconductor
Powder”, Phys. Rev. Lett., Vol. 82, pp. 2278-2281, 1998.
L. Miao, S. Tanemura, Y. Ieda, M. Tanemura, Y. Hayashi,
H. Y. Yang, S. P. Lau, B. K. Tay, Y. G. Cao, “Synthesis,
morphology and random laser action of ZnO
nanostructures”, Surface Science, Vol. 601, pp. 26602663, 2007.
C. Vanneste, P. Sebbah, “Selective excitation of localized
modes in active random media”, Phys. Rev. Lett., Vol. 87,
pp. 1839031-1839034, 2001.

شکل  :6طيف گسيل بر حسب طول موج به ازای انرژی پمپ 6/85
ميلیژول بر پالس.

مشاهده میکنيم نه تنها مدهای رزونانسی در طيف ظاهر
نشدهاند ،بلکه شدت قلهی ظاهر شده نيز بسيار کمتر و
پهنای آن بيشتر شده است .زمانی که رنگدانهی قرار داده
شده بر شيشهی  FTOتحت دمش قرار بگيرد ،پهنا در
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 شکل ساندویچ شده بینL کوکپذیری دایکرویزم دایروی در آرایهای از نانومیلههای
دو تک الیهی گرافن
 خاطره مرادی،عباس قاسمپور اردکانی
 شيراز، دانشگاه شيراز، دانشکده علوم،بخش فيزیک

 یک فراسطح کایرال پیشنهاد، شکل از جنس نقره بین دو تک الیهی گرافنL  با قرار دادن یک آرایه از نانومیلههای، در این مقاله- چکیده
 به این منظور نور با قطبشهای دایروی راستگرد و چپگرد به صورت عمودی و مایل.میشود که دایکرویزم دایروی در آن قابل کنترل است
 نتایج شبیهسازی.به ساختار مورد نظر تابیده شده و طیف دایکرویزم دایروی آن به ازای انرژیهای فرمی متفاوت گرافن محاسبه میشود
 بیشینه مقدار طیف دایکرویزم دایروی و طول موجی که در آن بیشینه رخ میدهد را تنظیم،نشان میدهد که میتوان با تغییر انرژی فرمی
.کرد
. نانوساختار، کایرال، دایکرویزم دایروی، تک الیه ی گرافن، 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.
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بين نواری در رسانندگی گرافن مشارکت دارند .همچنين
گرافن در فرکانسهای حدود چند تراهرتز رفتارهای
پالسمونی قوی از خود نشان میدهد .خواص اپتيکی گرافن
با یک رسانندگی سطحی توصيف میشود که با استفاده از
فرمول شناخته شدهی کوبو به دست میآید و به صورت زیر
بيان میشود:

 -1مقدمه
فرامواد الکترومغناطيسی که از ساختارهای مصنوعی
متناوب تشکيل شدهاند ،ویژگیهای خارقالعادهای مانند
ضریب شکست منفی و ابرلنزها از خود نشان میدهند که
در مواد عادی دیده نمیشوند .فرامواد که از واحدهای
ساختاری زیر طول موج فلز-دیالکتریک تشکيل شدهاند،
به علت کاربرد در کنترل انتشار امواج الکترومغناطيس،
توجهات زیادی را در دههی اخير به خود جلب کردهاند.
فرامواد کایرال دستهی جدیدی از فرامواد هستند که سلول
واحد آنها بر روی تصویر آینهای خود منطبق نمیشود و
بخاطر غير متقارن بودن ذاتيشان ،پاسخهای متفاوتی به موج
قطبيدهی دایروی راستگرد و چپگرد میدهند که دایکرویزم
دایروی نام دارد [ .]1دایکرویزم دایروی به صورت اختالف
عبور موج فرودی قطبيدهی دایروی راستگرد و چپگرد
تعریف میشود و برای مشخص کردن ميزان آن ،پارامتر
دایکرویزم دایروی به صورت    T RCP T LCPتعریف
میشود که  TRCPو  TLCPبه ترتيب ضرایب عبور برای نور با
قطبش دایروی راستگرد و چپگرد میباشند .دایکرویزم
دایروی یکی از روشهای اسپکتروسکوپی است که میتواند
برای آشکارسازی و توصيف مولکولهای آلی و زیستی
استفاده شود [ .]2در سالهای اخير پدیدهی دایکرویزم
دایروی در هر دو فرامواد کایرال ذاتی [ ]3و غيرذاتی []4
مشاهده شده است .در فرامواد کایرال ذاتی برای هر دو فرود
عمودی و مایل پدیدهی دایکرویزم دایروی رخ میدهد در
حالی که در فرامواد کایرال غيرذاتی که از سلولهای واحد
غيرکایرال تشکيل شدهاند ،این اثر فقط تحت فرود مایل رخ
میدهد .فرامواد دو بعدی یا تخت که به آنها فراسطوح
گفته میشود ،دارای افت کمتر و ساخت آسانتر نسبت به
فرامواد سه بعدی هستند [.]5
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در این رابطه e ،بار الکترون kB ،ثابت بولتزمن ħ ،ثابت پالنک
کاهش یافته ω ،فرکانس زاویهای فرودی T ،دما μc ،انرژی

c
فرمی،
e f

  زمان واهلش حاملها μ ،تحرک پذیری

حاملها و  vfسرعت فرمی است .در رابطهی ( ،)1جمله اول
و دوم به ترتيب مربوط به گذارهای درون نواری و بين نواری
هستند.
به الیهی گرافن یک ضریب دیالکتریک نسبت داده میشود
که رابطهی آن بر حسب رسانندگی گرافن به صورت زیر
بيان میشود:
()2

i  g  K , 

 0 d g

  K ,    2.5 

در این رابطه dg ،ضخامت گرافن است که حدود 0/35
نانومتر است [.]6
در این مقاله ،یک فراسطح کایرال کوکپذیر شامل آرایهای
از نانوميلههای  Lشکل از جنس نقره که بين دو تک الیهی
گرافن ساندویچ شده است ،پيشنهاد میشود .طيف
دایکرویزم دایروی ناشی از این ساختار تحت تابش عمودی
و مایل به ازای انرژیهای فرمی متفاوت گرافن محاسبه می-
شود .نتایج شبيهسازی نشان میدهد که از این ساختار می-
توان برای کنترل طيف دایکرویزم دایروی استفاده کرد.

در سالهای اخير ،گرافن به عنوان جانشينی برای فلزات در
ساخت تراشههای پالسمونی مورد توجه قرار گرفته است.
گرافن یک الیهی دو بعدی از اتمهای کربن با ضخامت یک
اتم است که در یک شبکهی شش ضلعی النهی زنبوری قرار
گرفته است .این ماده دارای ویژگیهای اپتيکی و
الکترونيکی منحصر به فردی است .با اعمال ولتاژ گيت ،می-
توان انرژی فرمی گرافن و در نتيجه خواص اپتيکی آن را
کنترل کرد .الزم به ذکر است که هر دو گذار درون نواری و

 -2طراحی ساختار و شبیهسازی
یک الیهی نازک گرافن به ضخامت  1نانومتر روی یک
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زیرالیه از جنس شيشه با ضریب شکست  1/5و با ضخامت
 azالیه نشانی شده است .بر روی این الیهی گرافن ،یک
الیهی نقره به ضخامت  tقرار میگيرد که در آن آرایهای از
نانوميلههای  Lشکل به گونهای ایجاد میشود که بين
نانوساختارهای  Lشکل هوا باشد .به عالوه الیهی گرافن
دیگری به ضخامت  1نانومتر روی آرایهی نانوميلههای L
شکل قرار میگيرد .طرحوارهای از سلول واحد این فراسطح
در شکل  1نشان داده شده است که در آن  axو  ayثابتهای
شبکه dy ،dx ،و  wبه ترتيب طول بازوی افقی و عمودی و
پهنای بازوهای نانوميلهی  Lشکل و  θزاویهی نور فرودی
میباشند.
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میشود .نتایج مربوطه در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  :2طيف دایکرویزم دایروی برای فرود عمودی ( )θ=0°یک موج
قطبيدهی دایروی راستگرد و چپگرد به نانوساختار طراحی شده به ازای
انرژی های فرمی مختلف؛ (الف) در بازهی  0/1تا  0/7الکترون ولت و
(ب) در بازهی  0/93تا  0/99الکترون ولت.

همانگونه که در شکل  2دیده میشود ،با تغيير انرژی فرمی
گرافن ،طيف دایکرویزم دایروی تغيير میکند .در شکل 2
(الف) دیده میشود وقتی انرژی فرمی از  0/1به  0/4الکترون
ولت افزایش مییابد ،طيف دایکرویزم دایروی بدون تغيير
باقی میماند و در ناحيهی طول موجی  750تا  850نانومتر
تقریباً  Δ=0است (منحنی آبی رنگ) .با افزایش انرژی فرمی
تا  0/7الکترون ولت ،درههایی در طيف دایکرویزم دایروی
مشاهده میشود .در شکل ( 2ب) ،به ازای انرژی فرمی 0/93
الکترون ولت ،بيشينه مقدار  0/6برای دایکرویزم دایروی در
طول موج  786نانومتر رخ میدهد .همچنين قلههای سمت
راست طيف دایکرویزم دایروی در این شکل ،با افزایش
انرژی فرمی از  0/93به  0/99الکترون ولت ،به سمت طول
موجهای کوتاهتر جابجا میشوند.

شکل  :1طرحوارهای از سلول واحد نانوساختار طراحی شده؛ (الف) یک
نانوميلهی  Lشکل قرار گرفته بر روی تک الیهی گرافن( .ب) نانوميلهی
 Lشکل ساندویچ شده بين دو تک الیهی گرافن.

ساختار مفروض تحت تابش موج تخت قطبيدهی دایروی
راستگرد و چپگرد با فرود عمودی ( )θ=0°و مایل ()θ=60°
قرار میگيرد .برای مطالعهی انتشار نور از این ساختار ،از
نرم افزار  CSTاستفاده میشود که اساس آن روش انتگرال
محدود است .مقادیر استفاده شده برای پارامترها در شبيه-
سازی به صورت ،dx=260 ،az=200 ،ay=250 ،ax=450
 t=30 ،dy=100و  w=30نانومتر هستند.

حال یک موج قطبيدهی دایروی راستگرد و چپگرد تحت
فرود مایل با زاویهی  60درجه به ساختار تابيده و طيف
دایکرویزم دایروی به ازای انرژیهای فرمی متفاوت الیههای
گرافن محاسبه میشود .نتایج مربوطه در شکل  3نشان داده
شده است.

 -3بحث و نتایج عددی
ابتدا یک موج قطبيدهی دایروی با قطبشهای راستگرد و
چپگرد به صورت عمودی به این ساختار تابيده و طيف
دایکرویزم دایروی به ازای انرژیهای فرمی متفاوت محاسبه
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تأثير تغييرات انرژی فرمی قرار میگيرند و با افزایش انرژی
فرمی ،به سمت طول موجهای کوتاهتر جابجا میشوند.
همچنين در شکلهای ( 3ب) و ( 3پ) مقدار دایکرویزم به
ازای بعضی از طول موجها و انرژیهای فرمی نزدیک  1می-
باشد که یکی از بيشترین مقادیر به دست آمده برای
دایکرویزم دایروی محسوب میشود.
علت بستگی منحنی دایکرویزم دایروی به انرژی فرمی
گرافن از این حقيقت ناشی میشود که دوقطبیهای
الکتریکی و مغناطيسی القا شده در نانوميلههای فلزی به
ضریب شکست محيط اطراف آنها وابسته است .با توجه به
اینکه الیههای گرافنی در اطراف نانوميلهها قرار دارند و
ضریب شکست آنها به رسانندگی گرافن بستگی دارد،
انتظار داریم که طبق رابطهی ( )1با تغيير انرژی فرمی
منحنی دایکرویزم دایروی در ساختار طراحی شده تغيير
کند.
شکل  :3طيف دایکرویزم دایروی برای فرود مایل ( )θ=60°یک موج
قطبيدهی دایروی راستگرد و چپگرد به نانوساختار طراحی شده به ازای
انرژیهای فرمی متفاوت الیهی گرافن؛ (الف) در بازهی  0/1تا 0/7
الکترون ولت( ،ب) در بازهی  0/75تا  0/9الکترون ولت و (پ) در بازهی
 0/93تا  0/99الکترون ولت.

 -4نتیجه گیری
یک فراسطح کایرال شامل آرایهای از نانوميلههای  Lشکل
از جنس نقره که بين دو تک الیهی گرافن ساندویچ شده
است ،پيشنهاد شد .طيف دایکرویزم دایروی برای هر دو
فرود عمودی و مایل و به ازای انرژیهای فرمی متفاوت
گرافن ،محاسبه شد .نتایج محاسبات نشان داد که طيف
دایکرویزم دایروی در ساختار طراحی شده شدیداً به انرژی
فرمی بستگی دارد .بنابراین با تغيير انرژی فرمی در این
ساختار میتوان دایکرویزم دایروی و عبور نور با قطبش
دایروی را کنترل کرد.

همانگونه که در شکل ( 3الف) دیده میشود به ازای انرژی-
های فرمی که در بازهی  0/1تا  0/5الکترون ولت قرار دارند،
طيف دایکرویزم دایروی نسبت به تغييرات انرژی فرمی
تغييراتی از خود نشان نمیدهد .با افزایش انرژی فرمی از
 0/5تا  0/7الکترون ولت منحنی دایکرویزم دایروی تغيير
خواهد کرد و مقدار دایکرویزم در طول موجهای  925و 960
نانومتر افزایش مییابد .مطابق با شکل ( 3ب) ،وقتی انرژی
فرمی از  0/75تا  0/9الکترون ولت افزایش مییابد ،قلههای
مشاهده شده در منحنی دایکرویزم در اطراف طول موج
 850و  950نانومتر به سمت طول موجهای کمتر جابجا
میشوند .همچنين درههای مشاهده شده در این شکل در
اطراف طول موج  900نانومتر نيز با افزایش انرژی فرمی به
سمت طول موجهای کوتاهتر ميل میکنند .مقایسهی شکل
( 3الف) با ( 3ب) نشان میدهد که به ازای انرژیهای فرمی
بزرگتر ميزان بيشينه و کمينه در منحنی دایکرویزم
افزایش مییابد .با بررسی شکل ( 3پ) به این نتيجه می-
رسيم که هنگامی که انرژی فرمی از  0/93تا  0/99الکترون
ولت افزایش مییابد ،درههای مشاهده شده در منحنی
دایکرویزم در اطراف طول موج  875نانومتر بيشتر تحت
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بررسی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی الیه نازک بر پایه اکسید روی با
استفاده از فولرن و فتالوسیانین مس
جهانبخشیزاده2و1

حمید مهرنژاد2و ،1عباس بهجت2و،1نعیمه ترابی2و 1و ناصر
 1گروه پژوهشی فوتونیک ،مرکز تحقیقات مهندسی ،دانشگاه یزد
 2گروه اتمی و مولکولی ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه یزد

چکیده  -سلولهای خورشیدی پروسکایتی یکی از فناوریهای پیشرو در زمینه تولید ارزان برق خورشیدی میباشند .سلولهای
خورشیدی الیه نازک و دما پایین یکی از انواع این سلولها هستند که برای تولید در ابعاد بزرگ مناسب میباشند .در این مقاله ،بهمنظور
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
سلول بررسی گردید .پس از ساخت و مشخصهیابی صورت گرفته مشخص شد در نمونهای که در آن از فولرن و فتالوسیانین مس استفاده
شده است ،عملکرد سلول خورشیدی بهبود یافته است.
کلید واژه -اکسید روی ،انتقال دهنده الکترون ،انتقال دهنده حفره ،سلول خورشیدی پروسکایتی ،فتالوسیانین مس ،فولرن

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
Photonics Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd, Iran
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd, Iran

a

b

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
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خانواده فتالوسیانینهای فلزی است که کاربردهای فراوانی
دارد .فتالوسیانین مس دارای پایداری گرمایی و شیمایی
مناسبی میباشد [ .]7شکل  1ساختار شماتیک سلولهای
ساخته شده و شکل  2مولکول های اکسید روی ،فولرن و
فتالوسیانین مس را نشان میدهد.

 -1مقدمه
استفاده از پروسکایت در سلولهای خورشیدی ،اولین بار در
سال  2009میالدی توسط میاساکا گزارش شد .از
ویژگیهای این ماده میتوان به گاف انرژی مناسب (eV
 )1/55ضریب جذب باال و طول پخش زیاد الکترون-حفره
اشاره کرد [ .]2 ,1رایجترین ماده پروسکایت مورد استفاده
در ساختار سلولهای خورشیدی ،ترکیب آلی-معدنی متیل
آمونیوم لید تری هالید است .فرمول شیمیایی این ترکیب
 CH3NH3PbX3است .اتم  Xمیتواند یونهای هالوژنی
مانند برم ،ید یا کلر باشد .گاف انرژی این ترکیب بین 1/6
تا  2/2الکترون ولت قابل تغییر است [ .]4 ,3این مقدار گاف
انرژی میتواند منجر به جذب بخش عمدهای از نور خورشید
شود .از دیگر خصوصیات ترکیبات پروسکایت متیل آمونیوم
لید تری هالید این است که طول پخش الکترونها و
همچنین حفرهها در محدوده یک میکرون است [ .]5طول
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
حاملهای بار و انتقال حاملهای بار را بر عهده دارد .به طور
کلی سلولهای خورشیدی مسطح برای ساخت دستگاههای
قابل انعطاف بسیار مفید هستند.
در این تحقیق ابتدا سلول خورشیدی پروسکایت با ساختار
 FTO/ZnO/CH3NH3PbI3/Auبه عنوان سلول مرجع
ساخته و مشخصهیابی شد .از اکسید روی ( )ZnOدر این
نوع ساختار که به ساختار الیه نازک نرمال شناخته میشود
در نقش انتقالدهنده الکترون و سدکننده حفره ،و جایگزین
 TiO2که به شکل رایج استفاده میشود ،استفاده شده است.
اکسید روی دارای گاف نواری  3/37الکترون ولت است و از
جمله ویژگیهای آن میتوان به تحرک پذیری باالی
الکترونها ،شفافیت زیاد ،پایداری محیطی و نیاز نداشتن به
دمای پخت باال اشاره کرد [.]6
در ادامه برای بهبود عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی
از فولرن ( )C60به عنوان انتقال دهنده الکترون و
فتالوسیانین مس ( )CuPcبه عنوان انتقال دهنده حفره
استفاده شد .فولرن ،یکی از دگرشکلهای مصنوعی عنصر
کربن است که از گرما دادن به گرافیت ساخته میشود.
فولرن خود انواع مختلفی دارد و می تواند به شکلهای
متفاوتی باشد .اما فتالوسیانین مس ،یکی از ترکیبات مهم

(الف)

(ب)
شکل  :1ساختار سلول خورشیدی الیه نازک بر پایه الف:
اکسید روی ب :اکسید روی ،فولرن و فتالوسیانین مس

(ج)
(ب)
(الف)
شکل :2مولکول الف :اکسید روی ب :فولرن ج :فتالوسیانین
مس

فولرن دارای تحرک پذیری الکترونی 1/6 Cm-1VS-1و
رسانندگی  2/3 * 103 S Cm-1میباشد [ .]8همین امر
استفاده از فولرن در سلولهای خورشیدی در نقش انتقال
دهنده الکترون را ممکن میسازد .فتالوسیانین مس هم یک
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انتخاب خوب به عنوان انتقالدهنده حفره برای سلولهای
خورشیدی پروسکایتی میباشد .از ویژگی های مهم آن می-
توان به تحرکپذیری باالی الکترونها و قیمت نسبتاً ارزان
آن اشاره کرد .شکل  3گاف نواری فولرن و فتالوسیانین مس
را نشان میدهد.

 10-12بهمن 1396

مای 635 ،میکرولیتر  DMFو  71میکرولیتر  )DMSOبه
روش الیهنشانی چرخشی بر روی زیرالیه ،الیهنشانی شد .در
نهایت الیه نازک طال با ضخامت  40نانومتر با روش تبخیر
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 تا قبل از الیهنشانی فولرن مانند آنچه گفته شد انجام
میگیرد .سپس برای الیهنشانی فولرن مقدار  10میلی گرم
فولرن در  1میلیلیتر دیکلرو بنزن حل شد و بعد از آن
الیه نشانی با استفاده از دستگاه الیه نشانی چرخشی
(سرعت  2000دور بر دقیقه و به مدت  40ثانیه) انجام
گرفت .بعد از الیهنشانی نمونه ها به مدت  2ساعت تحت
دمای  70درجهسانتی گراد پخت داده شدند .در مرحله بعد،
فتالوسیانین مس (به ضخامت  10نانومتر) با روش تبخیر در
خالً ،الیهنشانی شد .در نهایت الیه طال با ضخامت 40
نانومتر با روش تبخیر در خالً بعنوان الیه الکترود مقابل الیه
نشانی شد .سلولهای ساختهشده با استفاده از دستگاه
 Keithley 2400و شبیهساز خورشیدی  100Mw/Cm2با
 AM 1,5 Gمشخصهیابی شدند .شکل  4و جدول  1به
ترتیب نمودار جریان-ولتاژ و مشخصات فوتوولتاییکی
سلولهای ساخته شده را نشان میدهند.

(ب)
(الف)
شکل  :3گاف نواری الف :فولرن ب :فتالوسیانین مس

 -2روش تجربی
به منظور ساخت سلول از  FTOبا مقاومت  15اهم بر
سانتیمتر مربع به عنوان زیرالیه استفاده شد .سلولهای
خورشیدی الیه نازک و نانو ساختار ،نسبت به آلودگیهای
سطحی زیرالیه ،بسیار حساس است .بنابراین زیر الیه مورد
استفاده باید عاری از هر گونه چربی ،رسوبات و سایر
آلودگیها باشد .به همین منظور زیرالیهها در چندین مرحله
شستشو میشود .ابتدا شیشههای  FTOبا آب و صابون
شستشو داده شده و درون یک بشر قرار داده میشود و با
محلول آب دو بار تقطیر ،استون و اتانول به ترتیب هر کدام
به مدت  15دقیقه در حمام فراصوت شستشو داده میشود.
سپس زیرالیهها با جریان هوا خشک شده و در آون ،تحت
دمای  100درجه سانتیگراد قرار داده میشود تا مرحله
شستشو به اتمام برسد .در ادامه برای الیهنشانی  ،ZnOابتدا
مقدار  6میلیگرم اکسید روی در  1میلیلیتر بوتانول72 ،
میکرولیتر کلروفرم و  72میکرولیتر متانول حل شد ،سپس
الیهنشانی با استفاده از دستگاه الیهنشانی چرخشی (سرعت
 3000دور بر دقیقه و به مدت  30ثانیه) برای سه مرتبه
تکرار شد و نمونهها بعد از هر مرحله الیهنشانی در دمای
 100درجه سانتیگراد و به مدت  15دقیقه پخت داده
شدند .در مرحله بعد به منظور تشکیل پروسکایت به روش
تک مرحلهای بر روی الیههای اکسید روی ،محلول PbI2
(متشکل از  461میلی گرم سرب یدید 159 ،میلیگرم پودر
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سپاسگزاری
از همکاری اعضای محترم گروه پژوهشی فوتونیک دانشگاه
یزد و شرکت ادوات نوری نانوساختاری ایساتیس که در
 تشکر و قدردانی،انجام این آزمایشات به ما یاری رساندند
.میشود
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ولتاژ سلولهای خورشیدی- مقایسه نمودار جریان:4شکل
پروسکایتی ساخته شده

 مشخصات فوتوولتاییکی سلولهای خورشیدی:1جدول
پروسکایتی ساخته شده
Jsc(mA/c
m2)

Voc(
v)

FF(
%)

Eff(
%)

ZnO

5/58

0/73

41

1/69

ZnO+C60+
CuPc

12/7

0/83

53

5/62

 نتیجهگیری-3
 دو نوع سلول خورشیدی پروسکایت با،در این پژوهش
 پس از ساخت و بررسیهای.ساختار الیهنازک ساخته شد
صورت گرفته مشخص شد در نمونهای که در آن از فولرن و
 عملکرد سلول،فتالوسیانین مس استفاده شده است
 فولرن به دلیل تحرک پذیری.خورشیدی بهبود یافته است
باالیی که برای الکترون دارد در انتقال سریعتر الکترون از
.الیه پروسکایت به فوتوآند نقش موثری را ایفا میکند
،همچنین فتالوسیانین مس به دلیل گاف نواری مناسب
 وجود این دو.نقش الیه انتقال دهنده حفره را ایفا میکند
حفره) از الیه- سرعت انتقال حاملهای بار (الکترون،الیه
جاذب نور (پروسکایت) به فوتو آند و الکترود مقابل را
 این موضوع باعث افزایش چگالی جریان.افزایش میدهد
سلولهای ساخته شده و کاهش بازترکیب حاملهای بار
میشود که این خود منجر به بهبود عملکرد سلول
خورشیدی پروسکایتی الیه نازک بر پایه اکسید روی خواهد
.شد
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طراحی و شبیه سازی فیلتر پالسمونیکی چند الیه مبتنی بر آرایه ای از نانوذرات نقره
جاسازی شده در الیه ژرمانیوم در طول موج مخابراتی
 سعید گلمحمدی، آیدین امینی،سیده زینب ابراهیمی
 ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده مهندسی برق
 هدف طراحی و شبیه سازی.تحت عنوان فیلتر پالسمونیکی ارائه شده است،  در این مقاله عملکرد آرایه متناوبی از نانوذرات کروی از جنس نقره-چکیده
 آرایه نانوذرات در بستری از جنس نانوساختار پیشنهادی بهعنوان فیلتر تنظیم پذیر نوری برای کاربردهای مخابراتی می، در ساختار ارائه شده.باشد
 هدف از این ترکیب مواد افزایش شدت میدان محلی در حد فاصل آرایهی نانوذرات و الیهی پوششی ژرمانیوم بوده که به.ژرمانیوم قرار داده شده است
 تابش نور در محدودهی مادون قرمز منجر به تحریک.نوبه خود افزایش چشمگیری را دراندازه میدان جایگزیده توسط این آرایه را به دنبال خواهد داشت
. فرکانس رزونانس این امواج سطحی به پنجره مخابراتی انتقال یافته است،پالسمونهای سطحی موضعی در نانوذرات شده و با هیبریداسیون بین ذرات
تزویج نور به این امواج سطحی موضعی باعث حبس شدن نور بصورت میدان محلی در حدفاصل بین نانوذرات شده و عملکرد فیلتری را در پنجره
(  به منظور مدل سازی و بررسی عملکرد ساختار ارائه شده از روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان.مخابراتی بهبود میبخشدFDTD ) استفاده شده
. مورد مطالعه قرار گرفته است، تاثیر ابعاد الیه ها و نانوذرات بر کیفیت حبس میدان محلی و طیف فیلترینگ، در این بررسی.است
. ژرمانیوم، نانو ذرات نقره، طول موج مخابراتی، فیلتر پالسمونیکی: کلید واژه

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
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فیلتری که در این مقاله به طراحی و شبیه سازی آن
پرداختهایم ،دامنه انتقالی تقریبی  %80با قله رزونانسی
بیشینه در طول موج مخابراتی را دارد.

 -1مقدمه
از فیلترهای نوری در سیستم های تصویربرداری رنگی و
طیفی برای جداسازی نور طول موجهای مختلف استفاده
میشود] .[1فیلترهای نوری معمولی با استفاده از تکنیک
الیههای نازک ساخته میشوند .همچنین این فیلترها
مشکالتی چون :ابعاد بزرگ و توان مصرفی باال حین فرآیند
ساخت دارند .بنابراین اخیراً بهجای فیلترهای معمولی،
فیلترهای چند الیه پالسمونیکی بدلیل مزایایی همانند ابعاد
کوچک ،تلورانس نسبتاً کم زاویهی فرودی و توانایی هدایت
مؤثر نور مورد توجه زیادی قرار گرفته اند .همچنین برای
این فیلترهای ابعاد کوچک کاربردهای بسیاری مانند،
انتخاب پهنای باند گسترده ،باند باریک ،باند میانگذر و باند
کناری را ذکر نمود ].[1
در ادامه به خالصهای از کارهای انجام شده در این زمینه
اشاره خواهیم نمود.
کارتیک کومار و همکارانش آرایه های مختلفی از نانودیسک
های فلزی نقره و طال بر روی یک سطح بازتابنده قرار دادند
تا بتوانند با استفاده از آن ساختار تصویری رنگی در حد
پراش نوری چاپ کنند].[2چندی بعد ،گوانگ یوان و
همکارانش نیز با استفاده از آرایهای از نانومیلههای نقره،
فیلترهای رنگی بازتابنده طراحی کردند که با تغییر هندسه
آرایهها ،طول موج فیلتر حاصل نیز متغیر بود] .[3فیلترهایی
با خواص بازتابندهگی مطلوب در طول موج طیف مرئی برای
آرایه ای از نانوذرات هسته-پوستهدار نقره وسیلیکا جاسازی
شده درون ماتریکس پلیمری هم در مقاله] [4توسط چیا
وی هسو و همکارانش ساخته شد.
در مقالهی ] [5خواص فیلترینگ برای شبکه ای از نانوذرات
فلزی با مقطع بیضوی که بر روی الیهای از  ITOالیهنشانی
شده و کل ساختار داخل مادهی سیلیکا جاسازی شده در
بازهی مرئی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .ساختار
طوری طراحی شدهاست تا قله بازتاب با حداقل تلفات جذب
و حداکثر میانگین سطح گذار بهدست آید.
در این مقاله طراحی و شبیه سازی فیلترهای نوری بر اساس
آرایهای متناوب از نانوذرات نقره کروی مدفون در ژرمانیوم
که مابین دو الیه از جنس سیلیکا قرار گرفتهاست ،انجام
شده است .هدف طراحی فیلتر برای کارکرد در طول موج
 1550نانومتر می باشد.

 -2ساختار و روش شبیه سازی
در ساختار پیشنهادی آرایهای متناوب از نانوذرات کروی از
آلیاژ نقره با شعاع  11نانومتر و ضخامت ( )hAgو ثابت شبکه
متناوب  44نانومتر در راستای محورهای مختصاتی  xو  yرا
درون الیهای از جنس ژرمانیوم با ضخامت بهینه ( )hGeدر
حدود  355نانومتر بر روی بستری از جنس سیلیکا با
ضخامت ( 1000 )hsio2نانومتر قرار میدهیم .شرایط مرزی
در راستای عمود بر ساختار بصورت الیههای جاذب PML
و در راستای موازی با آن بصورت شرایط مرزی متناوب در
نظر گرفته شده است .بهمنظور تحریک ساختار از یک منبع
موج تخت با شدت  1وات بر میکرومتر مربع در جهت  -zبا
گسترهی طول موجی  1200تا  2000نانومتر از باالی
ساختار و عمود بر آن استفاده شده است .دقت فضایی در
هر سه راستا  0/5نانومتر مد نظر گرفته شده است .ساختار
فیلتر پالسمونیکی پیشنهادی در این مقاله در محیط نرم
افزار  FDTD SOLUTIONشبیه سازی و مورد ارزیابی قرار
گرفتهاست ].[6

شکل .1شماتیک دو و سه بعدی از ساختار پیشنهادی

306
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 10-12بهمن 1396

در انتها به بررسی تاثیر تغییر جنس الیهی نیمههادی
استفاده شده در ساختار شکل 2میپردازیم .در این بررسی،
از نیمههادیهای دیگری مانند  GaSbو  InSbبا حفظ
مقادیر اولیه برای ابعاد ساختار به جای الیه ژرمانیوم استفاده
میکنیم(شکل.)4

شکل  .2نمودار طیف عبور هنگامیکه از آرایه متناوب با ثابت شبکه 44
نانومتر از نانوذراتی کروی از جنس نقره با شعاع  11نانومتر داخل الیهای
از ژرمانیوم با ضخامت  355نانومتر قرار داده ایم.

طیف عبور حاصل از شبیه سازی برای ساختار پیشنهادی
در شکل 2نشان داده شدهاست .همانطور که مالحظه می-
شود ،ژرمانیوم با شیفت فرکانس پالسمون سطحی منجر به
تشکیل قله رزونانسی در طول موج مخابراتی شده است.
بهمنظور مقایسه کیفیت رزونانس پالسمونیکی نانوذرات
فلزی و نیمههادی ،از طیف شدت محلی در مرز بین
نانوذرات بهره میگیریم زیرا میزان میدان محلی گویای
میزان تزویج نور ورودی به مد پالسمونیکی میباشد .شکل3
میدان محلی ایجاد شده در حد فاصل بین نانوذرات نقره در
یک سلول واحد از شبکه را نشان میدهد .همانطور که
مالحظه میشود ،به هنگام استفاده از الیه ژرمانیوم و
نانوذرات نقره بدلیل باال بودن ضریب گذردهی منفی فلزات
نسبت به نیمههادیهای آالیش شده ،شدت میدان در مرز
بین نانوذرات و الیه ژرمانیوم نسبتا شدید بوده و بین
نانوذرات و الیه ژرمانیوم تزویج شدیدتری رخ داده است .که
البته بدلیل خاصیت فلزی ،بخشی از نوسانات بصورت تلفات
اهمی میرا شده و از اینرو دامنه طیف انتقال کمتر از حالتی
است که از نانوذرات نیمههادی استفاده کردیم.

شکل .4مقایسهی طیف انتقال به ازای سه عنصرInSb ،GaSb ،Ge :

با این تغییرات ،تغییر شدت میدان محلی در مرز بین
نانوذرات نقره در الیهای از نیمههادی  InSbو  GaSbبترتیب
در شکلهای 5و  6قابل مشاهده است.

شکل .5طیف شدت میدان محلی در صفحه  x-yدر مرز بین نانوذرات
واقع در الیه  InSbدر طول موج  1550نانومتر

شکل .6طیف شدت میدان محلی در صفحه  x-yدر مرز بین نانوذرات
واقع در الیه  GaSbدر طول موج  1550نانومتر
شکل .3طیف شدت میدان محلی در صفحه  x-yدر مرز بین نانوذرات
نقره واقع در الیه ژرمانیوم در طول موج  1550نانومتر.
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از آنجایی که فرکانس پالسمون سطحی نقره در طول موج
 در واقع این،های پایین تر از پنجرهی مخابراتی قرار دارد
ژرمانیوم است که منجر به شیفت قله رزونانسی به سمت
طول موج های بزرگتر شده و در نهایت باعث تشکیل بیشینه
 عالوه بر. نانومتر میشود1550 قله رزونانسی در طول موج
 وجود مقطع دایروی شکل نانوذرات باعث عملکرد تک،این
.[7]مدی نانوذرات در واکنش به میدان ورودی میشود
بطوریکه این مدها همگی از نوع مد نوسانی بوده و بسادگی
 ژرمانیوم بدلیل تلفات ذاتی.توسط میدان تحریک میشوند
پایین و همچنین قابلیت دوپینگ شدید برای کاربردهای
 انتخاب مناسبی برای افزارههای فتونیکی در،پالسمونیکی
 همپنین بدلیل پایین.[8]ناحیه مادون قرمز میانی است
 ژرمانیوم قابلیت،) m *  0.12 ( بودن جرم مؤثر ژرمانیوم
تولید فرکانس پالسمای بزرگتری را برای سطح دوپینگ
 گاف غیر مستقیم ژرمانیوم از، عالوه بر این.یکسان دارد
-بازترکیب سریع حاملهای برانگیخته نوری جلوگیری می
.[8]کند
استفاده از نانوذراتی مثل نقره و در ساختارهایی مشابه با
ساختار پیشنهادی ما در این مقاله منجر به رزونانس های
پالسمونیکی میشود که این نیز خاصیت فیلترینگ را در
 با این تفاوت که نانوذرات نقره، ساختار ایجاد می کند
 ایجاد میUV-plasmonic خاصیت فیلترینگ در ناحیه
.[9] کنند
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اًذازُگیری ّن زهبى طَل هَج ًَر ٍ زاٍیِ رأس دٍ آیٌِ فرًل
بب استفبدُ از پراش فرًل
3 ٍ1

 احغبى احذی اخالقی،2 احذ صبثز،1سّزا عجبعی

66731-45137  سًزبى کذ پغتی، داًؾگبُ تحصيالت تکويلی علَم پبیِ سًزبى،داًؾکذُ فيشیک1
11367-56199  کذ پغتی، اردثيل، داًؾگبُ هحقق اردثيلی،داًؾکذُ علَم2
66731-45137  سًزبى کذ پغتی، داًؾگبُ تحصيالت تکويلی علَم پبیِ سًزبى،هزکش پضٍّؾی اپتيک3

 در ایي پژٍّش از.بب استفبدُ از طرح تذاخلی دٍآیٌِ فرًل بب هشخص بَدى زاٍیِ رأس دٍآیٌِ هیتَاى طَلهَج ًَر فرٍدی را تعییي کرد
 تغییر ًبگْبًی گرادیبى فبز.طرح پراش فرًل دٍآیٌِ فرًل برای تعییي ّنزهبى طَلهَج ًَر فرٍدی ٍ زاٍیِ رأس دٍآیٌِ استفبدُ کردُاین
. کیرشْف هحبسبِ شذُ است- تَزیع شذت پراشیذُ بب استفبدُ از اًتگرال فرًل.در رأس دٍآیٌِ ببعث ایجبد الگَی پراش هی شَد
 بب اًذازُگیری گبم تَزیع.ّوچٌیي ًشبى دادُ شذُ است کِ ایي تَزیع شذت در راستبی اًتشبر هیبًگیي بب فرکبًس ثببتی تغییر هیکٌذ
 بب تحلیل. بِطَر ّنزهبى تعییي شذُ است،ٌِ طَل هَج ًَر ٍ زاٍیِ رأس دٍآی،شذت در راستبی اًتشبر هیبًگیي ٍ در صفحِ عوَد بر آى
. ًبًَهتر بِدست آهذ6۶۶±۱ ًتبیج تجربی طَلهَج لیسر ّلیَم ًئَى
 گزادیبى فبس،  دٍ آیٌِ فزًل، پزاػ فزًل-ُکليذ ٍاص

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
Department Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran
2
Department of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 56199-11367, Iran
3
Optics Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran
1

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.
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تغييزات ؽذیذ در داهٌِ ٍ فبس رجِْ هَد عجت ایزبد
الگَی پزاػ هیؽَد .در عبلّبی اخيز هغبلعبت ًظزی ٍ
کبرثزدی سیبدی در هَرد پزاػ ثِ دليل تکيٌگی در فبس
رجِْ هَد صَرت گزفتِ اعت .پزاػ اس پلِ فبسی در
هذّبی ثبستبثی ٍ عجَری فزهَلثٌذی ؽذُ اعت [ .]1-4ثب
اعتفبدُ اس پبراهتزّبیی ًظيز ًوبیبًی فزیشّبی پزاػ ٍ
تَسیع ؽذت در راعتبی لجِ پلِ ،پبراهتزّبی هختلف
اپتيکی اس رولِ ضخبهت الیِّبی ًبسک ،ضزیتؽکغت
هَاد ًَرگذر ،عَل هَد ًَر فزٍدی ،گزادیبى دهب در اعزاف
عين داغ ٍ فبصلِ کبًًَی عذعیّب اًذاسُگيزی ؽذُ اعت
[ّ .]5-9وچٌيي ًؾبى دادُ ؽذُ اعت کِ تغييزات تٌذ در
فبس رجِْهَد ثبعج تؾکيل الگَی پزاػ هیؽَد [.]10

𝑟p

𝑅p

𝑟

𝑟

𝑅

y

x

ؽکل ٌّ :1ذعِ پزاػ فزًل اس دٍ آیٌِ فزًل

ثب اعتفبدُ اس اًتگزال فزًل -کيزؽْف هيذاى پزاؽيذُ در
( هحبعجِ هیؽَد:
ًقغِ دلخَاُ  ،ثِ هختصبت )
)

() 1

رٍػّبی گًَبگًَی ثزای اًذاسُگيزی عَلهَد ًَر ٍرَد
دارد؛ ثِعَر هخبل هیتَاى ثِ رٍػّبی تذاخلی کِ ثب
تحليل فبس یب تحليل دٍرُ فزیشّبی تذاخلی عَلهَد ًَر را
هحبعجِ هیکٌٌذ اؽبرُ کزد .رٍػ دیگز اًذاسُگيزی عَل
هَد ،اعتفبدُ اس سًؼ ًَری اعتّ .وچٌيي اس تغييز
قغجؼ ًَر ثزای اًذاسُگيزی عَلهَد ًَراعتفبدُ ؽذُ
اعت [ .]11عالٍُ ثز ایي ،ثب ثزرعی پزاػ اس پلِفبسی،
عَلهَد ًَر اًذاسُگيزی ؽذُ اعت [.]7

(

√

√

∫[

√
)

]

(

) (

∫

کِ داهٌِ اٍليِ هيذاى ،پٌْبی دٍ آیٌِ فزًل ٍ فبصلِ
چؾوِ ٍ ًقغِ اس ًقبط رٍی عغح دٍآیٌِ ثزاثز ثب

(

)

(

)

()2

)

ٍ

اعت .در تقزیت فزًل خَاّين داؽت:

()3

در ایي کبر ،اًتگزال پزاػ فزًل -کيزؽْف ثزای دٍآیٌِ
فزًل حل ؽذُ اعت ٍ تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ثِدعت آهذُ
اعتً .ؾبى دادُ هیؽَد کِ علیرغن پيَعتگی در داهٌِ ٍ
فبس رجِْ هَد ،ثِدليل تکيٌگی در گزادیبى فبس ،عزح پزاػ
فزًل ایزبد هیؽَدّ .وچٌيي تَسیع ؽذت در راعتبی
اًتؾبر هيبًگيي ثزرعی ؽذُ ٍ ًؾبى دادُ هیؽَد کِ ثب
فزکبًظ تقزیجب حبثتی تغييز هیکٌذ .ثب اًذاسُگيزی گبم ایي
تغييزات ٍ ًيش اًذاسُگيزی گبم فزیشّبی تذاخلی ثِعَر
ّنسهبى عَلهَد ًَر فزٍدی ٍ ساٍیِ رأط دٍآیٌِ اًذاسُ-
گيزی هیؽًَذ.

(

)

(

)
)

کِ

(
(

ثِصَرت سیز تعزیف ؽذُاًذ:

() 4

ثب تعزیف کيوتّبی رذیذ:
)

()5

 -2فرهَلبٌذی پراش فرًل از دٍ آیٌِ فرًل

)

در عزح کلی اس دٍ آیٌِ فزًل در ؽکل ً 1وبیؼ دادُ ؽذُ
اعت .هحَر  ،در راعتبی ًيوغبس دٍ آیٌِ ٍ هحَر در
راعتبی هحل اتصبل دٍ آیٌِ اعت .یک هٌجع خغی عوَد
ثز صفحِ در قزار دارد.

)
)
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(
(

(
(

ثيغت ٍ چْبرهيي کٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ٍ دّويي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَيک ایزاى
ٍ
√

()6
)

)
(

(

را ًوبیؼ هیدّذ .ثب تَرِ ثِ ؽکل ،ثيؾيٌِّبی تَسیع
ؽذت در راعتبی هحَر تغييز هیکٌذ کِ هٌحصزا ثِ
علت پزاػ ًبؽی اس تکيٌگی در گزادیبى فبس اعت.

√

√
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√

(الف)

هيذاى پزاؽيذُ ؽذُ ثِصَرت
)

()7
])

(

)

([

)

(

هحبعجِ هیؽَد .تبثع
صَرت
()8

(

√

]) (

ثز حغت اًتگزالّبی فزًل ثِ
]) (

) ( [

)

) ( [

(

تعزیف هیؽَد .ؽذت هيذاى ثٌْزبر ؽذُ در ًقغِ
اعت ثب:
|)

() 9

(

(

)

)

(ة)

P

ثزاثز

(د)

(|

(د)

تَسیع ؽذت در اهتذاد هحَر  zثِصَرت سیز ثيبى هیؽَد:
()10

] )

)

( (

)

)

( ([

)

ؽکل ( :2الف) تَسیع ؽذت پزاؽيذُ اس دٍآیٌِ فزًل در صفحِ xz؛ (ة)
ًوبیِ ؽذت پزاؽيذُ در راعتبی هحَر z؛ (د) ٍ (د) ًوبیِ ؽذت در

(

راعتبی  xثزای

فبصلِ هبکشیون ؽذتّب در اهتذاد هحَر  ،zثزاثز اعت ثب:
()11

.

ً -4تبیج تجربی
عزح کلی اس چيذهبى آسهبیؼ در ؽکل ً 3وبیؼ دادُ
ؽذُ اعت .اس ليشر ّليَمً -ئَى ثب عَلهَد ً 632/8بًَهتز،
ثِ عٌَاى چؾوِ اعتفبدُ ؽذُ اعت .ثبریکِ ليشر ثب اعتفبدُ
اس یک پبالیِ فضبیی ( ٍ )SFیک عذعی هَاسیکٌٌذُ )(C
هَاسی هیؽَد .ثبریکِ هَاسی ؽذُ ثِ عَر عوَد دٍآیٌِ
فزًل را رٍؽي هیکٌذ ٍ ثبریکِ پزاؽيذُ ؽذُ تَعظ
ثبریکِؽکي ) (BSثِ عوت دٍرثيي (Basler, daA2500-
ّ )14umذایت ؽذُ ٍ تَسیع ؽذت پزاؽی تَعظ دٍرثيي
حجت هیؽَد .دٍرثيي رٍی یک ریل اپتيکی قزار گزفتِ
اعت کِ هیتَاًذ دٍرثيي را در فبصلِ  10تب  250هيلیهتز
اس دٍ آیٌِ ثب گبم  1هيلیهتز حزکت دّذ .در ّز گبم ؽذت
ثِ
ٍ
حجت هیؽَد .ثب ثزرعی تَسیع ؽذت،
33/82±0/02mm ٍ 51/74±0/01
تزتيت ثزاثز
هحبعجِ ؽذًذ .در ؽکل ،4تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ؽذُ ٍ
ًوبیِ هتٌبظز ثب آىّب ثزای دٍ آیٌِ فزًل ثزای ثزاثز ثب

در
ثٌبثزایي ثب داؽتي گبم فزیشّبی تذاخلی
اهتذاد عوَد ثز اًتؾبر هیتَاى عَل هَد ًَر فزٍدی ٍ
ساٍیِ دٍ آیٌِ را ثِعَر ّوشهبى اًذاسُ گزفت:
()12

.

ً -۶تبیج شبیِسبزی
تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ؽذُ اس دٍ آیٌِ ثب ساٍیِ رأط 0/2
دررِ ،کِ تحت تبثؼ عوَد هَد تخت ثب عَل هَد
ً 632/8بًَهتز هحبعجِ ؽذُ اعت .ؽکل (2الف) تَسیع
ؽذت پزاؽيذُ اس دٍآیٌِ در صفحِ  xzرا ًوبیؼ هیدّذ،
کِ ًَعبًبت دٍرُای ؽذت در راعتبی ٍ ثِ خَثی قبثل
هؾبّذُ اعت .ؽکل (2ة) ًوبیِ ؽذت در راعتبی هحَر
را ًوبیؼ هیدّذّ .وچٌيي ؽکلّبی (2د) ٍ (2د) ًوبیِ
ؽذت در راعتبی

ثزای

20

ٍ

100

.

20

ٍ

100
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ثيغت ٍ چْبرهيي کٌفزاًظ اپتيک ٍ فَتًَيک ٍ دّويي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌبٍری فَتًَيک ایزاى

) عَل هَد ًَر12( ِثب داؽتي ٍ ٍ اعتفبدُ اس راثغ
0/3506±0/0008 ٌِ ًبًَهتز ٍ ساٍیِ دٍ آی633±2 فزٍدی
 عذم قغعيت تعييي ٍ ثِ تزتيت.دررِ ثِدعت آهذ

. هيلیهتز ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت56 ٍ 39 ،22
دٍرثيي

 کِ فبصلِ ثيي دٍ ًقغِ ثب، اعت2
ٍ
ثيؾيٌِ ؽذت در دٍ اًتْبی ًبحيِ هَرد ثزرعی در اهتذاد
.هحَر اعت
پبالیِ فضبیی

 ًتیجِگیری-5

C

BS

دٍآیٌِ فزًل

(SF)

ليشر

 کيزؽْف تَسیع- ثب اعتفبدُ اس اًتگزال فزًل،ِدر ایي هقبل
ؽذت پزاؽيذُ اس دٍ آیٌِ فزًل هحبعجِ ٍ ًؾبى دادُ ؽذ
کِ ثب هغبلعِ تغييزات ؽذت در اهتذاد اًتؾبر ٍ اًذاسُگيزی
ٍ فبصلِ فزیشّبی تذاخلی هیتَاى عَلهَد ًَر فزٍدی
 ّوچٌيي ًتبیذ تئَری.ساٍیِ دٍ آیٌِ را اًذاسُگيزی ًوَد
.ثِعَر تززثی هَرد تبئيذ قزار گزفت

 عزح کلی اس چيذهبى آسهبیؼ ثزای اًذاسُگيزی تَسیع ؽذت:3 ؽکل
.پزاؽيذُ اس دٍ آیٌِ فزًل
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 کٌفزاًظ،پزاػ فزًل اس هحيغی ثب تکيٌگی در گزادیبى فبس
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: تَسیع ؽذت پزاؽيذُ ٍ ًوبیِ فبس هتٌبظز ثزای دٍ آیٌِ فزًل:4 ؽکل
 (ث) ٍ (د) ًوبیِ فبس هتٌبظز،) (ح) تَسیع ؽذتّب ٍ (ت،) (ة،)(الف
. هيلیهتز56 ٍ 39 ،22 آىّب ثِ تزتيت ثزای فَاصل
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 آالیش شده با نانو ذرات نقرهPMMA-R6G بررسی عملکرد فیلتری فیلم پلیمری
 جواد خليل زاده و رستم ادیبی،ایوب صادقی
 تهران،)دانشکده علوم پایه دانشگاه جامع امام حسين (ع

 آالیش شده با نانو ذرات نقره از لحاظ عملکرد فیلتری مورد بررسی قرارPMMA-R6G  در این مقاله خواص اپتیکی فیلم پلیمری- چکیده
 نانو ذرات نقره استفاده شده بهصورت محلول جوهری (قابل پخش در حاللهای آلی و غیر آلی) با روش احیایی شیمیایی با.گرفته است
 تأثیر غلظت رنگینه بر توان عبوری از نمونهها در. تعیین شدTEM  اندازه و شکل نانو ذرات با استفاده از تصاویر.پایداری باال تهیه گردید
 بهمنظور بررسی طیف. مورد ارزیابی قرار گرفت50 mW  و توان532 nm حضور و عدم حضور نانو ذرات نقره با استفاده از لیزری با طولموج
 نتایج حاکی از آن بود که این ترکیب میتواند بهعنوان فیلتری. استفاده شدCCD-S100  از طیفسنجAgNPs-R6G-PMMA عبوری فیلم
. مورد استفاده قرار گیرد532±50 nm مناسب در محدوده مرئی بویژه در محدود طولموجی
 محدودکننده اپتيکی، جوهر نانو ذرات نقره، فيلتر ليزری-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

313
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
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باریکه با انرژی باال اجازه عبور نمیدهند .مایر و همکارانش
[ ]5نشان دادند با پخش کردن رنگينههای آلی R6Gدر
( PMMAپليمر شفاف) میتوان به یک فيلتر اپتيکی بر
اساس جذب نور و تابش فلورسانس دست پيدا کرد .یان و
همکارانش [ ]6خواص فلورسانسی و خواص اپتيکی
غيرخطی فيلم پليمری  R6G-PMMAبا تأثير حضور نانو
ذرات نقره مورد بررسی قرار دادند .آنها مشاهده کردند با
افزودن نانو ذرات نقره به فيلم پليمری ميزان جذب و
فلورسانس اپتيکی نمونه حاصل به طور محسوسی افزایش
مییابد .

 -1مقدمه
از زمان اختراع منابع نوری با شدت باال و بویژه ليزر در سال
 1960م نياز به محافظت از چشم و حسگرهای اپتيکی در
برابر نور با توان باال بهصورت تصادفی و یا خصمانه تحقيقات
قابلتوجهی را به خود اختصاص داده است .در سالهای اخير
مواد و تجهيزاتی برای مقابله با این چالش ارائه شده و توسعه
یافته است .بهمنظور حفاظت از چشم انسان و سيستمهای
اپتيکی حساس از اثرات مخرب تابش ليزری ،شدت نور ليزر
فرودی باید بهموقع کاهش یابد .مواد محدودکننده نوری1
( ) OLکه عمل فيلتر کردن را بالفاصله با ورود نور انجام
میدهند؛ یکراه حل مناسب برای حفاظت از گيرندههای
حساس اپتيکی بهحساب میآیند .در این مواد نور شدید
وارد شده با فرایند هایی همچون جذب ،شکست و
پراکندگی تا حد زیادی دچار تضعيف شده و در نتيجه شدت
تابش منتقل شده کاهش مییابد[ .]1توسعه سریع علوم و
بویژه فناوری نانو فرصت جدیدی به سنتز مواد محدودکننده
نور بخشيد .در همين راستا نانو مواد  OLتوليد و مورد
ارزیابی قرار گرفتند و نتایج مطلوبی از خود نشان داده و
بهعنوان کالس جدیدی از مواد  OLدر دو نوع آلی و معدنی،
در زمينه حفاظت در برابر ليزر ایفای نقش کردند[ .]2از
جمله این مواد میتوان به فتالوسيانين ها ،پورفيرین ها ،
رنگينههای آلی  ،کربن نانو تيوبها  ،گرافنها و  ...اشاره
کرد که دارای ماهيت OLهستند[ . ]3در این ميان نانو
ذرات فلزی دارای خواص منحصر به فردی بوده و از جذابيت
بيشتری برخوردار هستند زیرا پایداری بيشتری نسبت به
نانو مواد دیگر داشته و اغلب با روشهای شيميایی کنترل
شده به سادگی قابل سنتز میباشند .از طرف دیگر پاسخ
اپتيکی سریع این نانو ساختارها ناحيه وسيعی از طيف مرئی
و فرابنفش را پوشش میدهد .محلولهای کلوئيدی این
ذرات بویژه نانو ذرات نقره در ابعاد  1تا  100 nmعالوه بر
رفتارهای اپتيکی خطی ،در حالتی دیگر رفتار اپتيکی
غيرخطی هم بروز میدهند که ناشی از شدتهای باالی
ليزری میباشد [ . ]4محدودکنندگی اپتيکی پدیدهای است
که بيانگر مرز بين این دو حالت است .طراحی محدودکننده
نوری به گونهای است که در ضمن شفافيت باال ،برای
انرژیهای ورودی کم عبور باالیی دارند در حالی که به

در این پژوهش ،ترکيب نانو ذرات نقره و  R6Gبه دليل
داشتن خواص منحصر به فرد بهعنوان گزینه مناسب برای
این هدف مورد بررسی قرار میگيرد .نانو ذرات استفاده شده،
به روش احيای شيميایی تهيه شده و خواص آنها مورد
ارزیابی قرار گرفت .نمونههای تهيه شده با این مواد در بستر
پليمری تحت آناليزهای الزم قرار گرفته و خواص اپتيکی
آن ها مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج حاکی از این بود که
این ترکيب میتواند بهعنوان یک کاندیدای مناسب جهت
استفاده در ادوات حفاظت کننده در مقابل باریکه ليزر مورد
استفاده قرار گيرد.

 -2مواد و روش ها
در این کار ابتدا محلول  R6Gدر کلروفرم در دو غلظت
متفاوت تهيه و در ظروف جداگانه با محلول( PMMAدر
کلروفرم) با غلظت  50mg·ml-1مخلوط گردید .جوهر نانو
ذرات نقره استفاده شده در این آزمایش به صورت محلول
(در تولوئن) با غلظت  ،50mg·ml-1با روش احيای شيميایی
که قبالً گزارش شده است تهيه گردید[ ]7و سپس با افزودن
مقدار معينی از این جوهر درکلروفرم ،محلول 20mg·ml-1
از این جوهر آماده شد .اندازه و توزیع نانو ذرات با استفاده
از تصویر  TEMمشخص گردید .اندازه این نانو ذرات نقره
در حدود  5 nmو شکل آنها نيز کروی بوده است (شکل.)1

Optical limiting materials1
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عبور دهی نمونه کاهش مییابد .افزایش مقدار رنگينه
استفاده شده باعث افزایش ميزان جذب و پراکندگی شده و
در نتيجه عبور نور را کاهش میدهد .در مواد  OLميزان
عبور با افزایش غلظت رنگينه تا حد یک آستانهای کاهش
یافته و در توان عبوری مشخصی به اشباع میرسد .بهعالوه
مشاهده شد نمونههایی که دارای نانو ذرات نقره هستند،
سریعتر به اشباع رسيده و ميزان افت آنها در مقایسه با
نمونهها ی بدون نقره بيشتر است .این افت توان تا مقدار
 3mWکاهش پيدا کرده و پس از آن به اشباع میرسد.

شکل  :1تصویر  TEMجوهر نانو ذرات نقره

محلول رودامين بدون حضور نانو ذرات نقره در غلظت
 0.024mg/mlو در حضور نانو ذرات نقره (با افزودنµ20L
از محلول  20mg·ml-1جوهر نقره) در غلظت 0.020mg/ml
به اشباع می رسد.

به منظور تهيه فيلم  AgNPs-R6G-PMMAمقادیر معينی
از جوهر رقيق شده به ژل پليمری  R6G-PMMAافزوده و
به منظور یکنواختی محصول نهایی ،نمونهها تحت
اولتراسونيک و همزن مغناطيسی قرار گرفتند .نمونهها پس
از آماده سازی در ظروف شيشهای مناسب ریخته شده و در
دمای اتاق خشک شده و از ظرف جدا گردیدند.

شکل  :3بررسی اثر غلظت رنگينه بر توان خروجی فيلم پليمری-
نمودارها در توان  )a 3mWدر غلظت (0.024mg/mlبدون حضور نانو
ذرات نقره) و  )bدر غلظت( 0.020 mg/mlدر حضور نانو ذرات نقره) به
اشباع میرسند.
شکل  :2مراحل ساخت فيلتر پليمری

به منظور بررسی طيف عبوری و محدودهی طولموجی
کارایی فيلترهای ساخته شده ،از طيف سنج  CCD-S100و
یک منبع نور با گستره وسيع (المپ زنون) استفاده
مینمایيم .در این آزمایش تأثير افزایش مقدار نانو ذرات
استفاده شده بر ميزان برهم کنش بين رنگينه رودامين و
نانو ذرات نقره و همچنين بر طيف عبوری فيلم پليمری
جامد مورد بررسی قرار میگيرد .در این نمونهها مشاهده
می شود که حضور رنگينه ها باعث افت قوی شدت نور در
محدود طولموج  532±50 nmشده و شدت نور در سایر
طولموجهای مرئی را به طور محسوسی کاهش میدهد.
افزودن نقره به فيلم  R6G- PMMAباعث افزایش ميزان
افت شدت نور شده و با افزایش نقره ميزان عبور نور نيز

 -3نتایج و بحث
یکی از مهمترین پارامترهایی که در خواص اپتيکی و بویژه
توان عبوری نمونههای پليمری تأثيرگذار است غلظت
محلول رنگينه و مقدار رنگينهای است که در آن وجود دارد.
شکل  3نشان دهنده اثر غلظت رودامين در فيلم PMMA
بر توان عبوری از آن فيلم در حضور نانو ذرات نقره (نمودار
 (aو در عدم حضور نانو ذرات نقره (نمودار  )bمیباشد .برای
این منظور از ليزر دیودی با طول موج  532 nmو توان mW
 50به عنوان چشمه اپتيکی استفاده نموده و توان خروجی
را با استفاده از آشکارساز تعيين نمودیم .در این آزمایش
مشاهده گردید با افزایش غلظت محلول رودامين ،ميزان
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کاهش مییابد .با مقایسه دو طيف عبوری (طيف سبز و زرد
در شکل  )4با مقادیر یکسان نانو نقره و مقادیر متفاوت
رودامين میتوان نتيجه گرفت که نمونهای شامل رنگينه
بيشتر در محدود طولموج  532±50 nmجذب مؤثریتری
را داشته و در سایر طولموجها تفاوت اندکی با نمونهی دیگر
دارد .این پدیده میتواند ناشی از برهمکنش بيشتر نانو ذرات
نقره با  R6Gباشد که منجر به جذب بيشتر نور گردیده
است .در واقع برهمکنش مقدار خاصی از رودامين با مقدار
معينی از نقره جذب بهينه از خود نشان میدهد.
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شکل  :4طيف عبوری از فيلمهای تهيه شده با جوهر نانو ذرات نقره

 -4نتیجهگیری
در این مقاله نانو ذرات نقره با مکانيزم ساده و با پایداری باال تهيه
شده و تأثير آنها بر خواص اپتيکی فيلم پليمری R6G-PMMA
مورد بررسی قرار گرفت .مشخص شد افزودن نانو نقره به این
ترکيب باعث افزایش کارایی فيلم در کاهش عبور دهی نوری
نمونه میشود .همچنين مشاهده گردید ترکيب -R6G-PMMA
 AgNPsدر محدوده طولموجی مرئی بویژه محدوده nm
 50±532به طور مؤثر توان ليزری را کاهش میدهد .از ميان
پارامتر گوناگون غلظت گونههای حاضر در  PMMAبارزترین
نقش را در افت توان عبوری ایفا میکنند .به منظور تهيه فيلتر
ليزری با کيفيت باال میبایستی از کمينه مقادیر مؤثر در این فيلم
استفاده نمود.
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بررسی اثر تغییر حالل بر مشخصات فوتوولتایی سلول خورشیدی پروسکایتی با روش
الیهنشانی چرخشی دومرحلهای
1امير حسين مردی، 1 سبا نظامی نژاد،2 سارا عباسيان، 1 احمد مشاعی، 1 زهرا باقری، 1مجيد خدابنده
 بخش فيزیک، دانشکده فيزیک،دانشگاه تربيت مدرس1
 پژوهشکده فيزیک،  پژوهشگاه دانشهای بنيادی2
.چکیده – الیه پروسکایت نقش مهمی در بهبود عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی دارد و در واقع الیه جاذب نور خورشید است
حاللهایی که برای ساخت الیه پروسکایت مورد استفاده قرار می گیرند در کیفیت و عملکرد سلولهای خورشیدی ساخته شده تاثیرگذار
 برای الیهنشانی. در این پژوهش پارامترهای فوتوولتایی سلولهای خورشیدی ساخته شده در دو حالل آلی مورد بررسی قرار گرفت.است
) وDMF( در مرحله اول سربیدید در دو حالل مختلف دیمتیلفرمامید.پروسکایت از روش الیهنشانی چرخشی دومرحلهای استفاده شد
 در مرحله دوم محلول.) حل شد و به روش الیهنشانی چرخشی بر روی الیه تیتانیومدیاکسید قرار گرفتDMSO(دیمتیلسولفوکسید
 نتیجه این دو مرحله الیهنشانی قرار گرفتن الیه.) به روش الیهنشانی چرخشی بر روی سربیدید نشانده شدMAI(متیلآمونیوم یدید
 نتایج نشان میدهد که پارامترهای فتولتایی و نیز مورفولوژی الیه به دست آمده از. استTiO2  بر روی الیه متخللMAPbI3 پروسکایت
. مطلوب تر استDMF حالل
 الیه نشانی چرخشی دو مرحله ای- حالل های آلی- دیمتيلسولفوکسيد- دیمتيلفرماميد،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.
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 -1مقدمه

 -2روش انجام آزمایش

در سالهای اخير استفاده از ترکيبات پروسکایت آلی-
معدنی به عنوان جاذب نور در زمينه ساخت سلولهای
خورشيدی افزایش چشمگيری داشته است .به موادی با
ساختار شيميایی  ABX3پروسکایت میگویند A .کاتيون
تک ظرفيتی آلی یا معدنی ( CH(NH2)2+ ، CH3NH3+و
 B ، )Cs+کاتيون فلزی دو ظرفيتی ( )Pb2+,Sn2+,Ge2+و X
آنيون تک ظرفيتی ( هالوژنهای  ) Cl-,Br-,I-است .ساختار
کریستالی آن همانند شکل 1است[ .]1اولين بار در سال
 2009مياساکا و همکارانش[ ،]21از پروسکایت به عنوان
رنگدانه در سلولهای خورشيدی حساس شده به رنگدانه
استفاده کردند و به بازده  3.8درصد رسيدند .از آن زمان
پژهش های زیادی در این زمينه انجام شده است و بازدهی
سلول های خورشيدی پروسکایتی اخيرا به بيش از 22
درصد رسيده است[ .]3پروسکایتها ویژگیهای اپتيکی و
الکتریکی مطلوبی دارند که از آن جمله می توان ضریب
جذب باال[ ،]4تحریک پذیری زیاد حاملهای بار[ ،]5گاف
نواری مستقيم[ ،]6طول نفوذ زیاد[ ]7را میتوان نام
برد.

 -1-2مواد موردنیاز

شکل :1ساختار کریستالی
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شيشه رسانا ) ،(FTOهيدروکلریک اسيد ،پودر روی ،اتانول،
استون ،محلول تيتانيوم ایزوپروپوکسيد ،خمير نانوساختار
تيتانيوم دیاکسيد ،پودر سرب یدید ،پودر متيل آمونيوم
یدید ،دی متيل فرماميد) ، (DMFدیمتيل
سولفواکسيد()DMSO
 -2-2روش ساخت سلول
برای ساخت سلول خورشيدی پروسکایتی ،ابتدا قسمتی از
زیرالیه شيشه رسانا ( )FTOتوسط پودر روی و محلول 2
موالریته هيدروکلریک اسيد الیه برداری شد .سپس شيشه
رسانا ابتدا با کف صابون و آب دیونيزه شستشو شد و سپس
به ترتيب  15دقيقه در حمام اولتراسونيک با استون و اتانول
قرار گرفت .پس از خشک شدن زیرالیه ها ،الیه سدکننده
حفره  TiO2با استفاده از الیه نشانی چرخشی محلول
اسيدی تيتانيوم ایزوپروپوکسيد در اتانول و پخت در 500
درجه سانتیگراد به مدت  30دقيقه به دست آمد .برای به
دست آوردن الیه متراکم یکنواخت ،زیر الیه ها در محلول
 40ميلیموالر تيتانيوم تتراکلرید به مدت  30دقيقه در
دمای  70درجه سانتیگراد غوطهور گردید و سپس با آب
دیونيزه شسته شده و به مدت  30دقيقه تحت دمای 500
درجه سانتیگراد قرار گرفت .الیه متخلل  TiO2با الیه
نشانی چرخشی محلول خمير نانوساختار  TiO2رقيق شده
در اتانول و قرارگيری در دمای  500درجه سانتیگراد به
مدت  30دقيقه تشکيل شد .دوباره الیه متخلل در محلول
تيتانيوم تتراکلرید  40ميلی موالر به مدت  30دقيقه تحت
دمای  500درجه سانتیگراد قرار گرفت .برای
پروسکایت  ، MAPbI3از روش الیهنشانی چرخشی
دومرحلهای استفاده شد ،برای پروسکایت نوع اول ،محلول
 1موالر سرب یدید در دی متيل فرماميد ( )DMFو برای
پروسکایت نوع دوم ،محلول  1موالر سرب یدید در دی متيل
سولفوکسيد ( )DMSOتهيه شدند و در دمای  70درجه
سانتیگراد تحت چرخش قرار گرفتنند سپس هر دو محلول
حاصل به روش چرخشی الیه نشانی شدند و مدت  3دقيقه

پروسکایتABX3 ،

حاللهایی که برای ساخت الیه پروسکایت مورد استفاده قرار می گيرند
در کيفيت و عملکرد سلولهای خورشيدی ساخته شده تاثيرگذار
است[ . ]8در این پژوهش اثر تغيير حالل بر عملکرد سلول خورشيدی
پرو سکاتی مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت که در مرحله
ساخت الیه پروسکایت از دو نوع حالل دی متيل فرماميد) (DMFو
دیمتيل سولفواکسيد ( )DMSOمورد استفاده قرار گرفت.
پارامترهای فوتوولتایی سلولهای خورشيدی ساخته شده با دو حالل
مذکور اندازهگيری و مقایسه شد.

Miyasaka et al 1
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در  40درجه سانتیگراد و  5دقيقه در  100درجه سانتی-
گراد خشک شدند .پس از خشک شدن زیرالیهها محلول
متيل آمونيوم یدید در ایزوپروپانول به صورت چرخشی روی
زیرالیه سرب یدید الیه نشانی شده و به مدت  5دقيقه در
 100درجه سانتیگراد خشک شد .برای الیه انتقال دهنده
حفره از محلول  Spiro-OMeTADبه روش چرخشی روی
الیه پروسکایت الیهنشانی شد .سرانجام  60نانومتر الیه طال
به روش تبخير حرارتی (  ) PVD2روی الیه Spiro-
 OMeTADالیه نشانی شد.
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پارامترهای ولتاژ مدار باز( ،)Vocچگالی جریان مدار
کوتاه) ،(Jscضریب پرشدگی) (FFو بازده تبدیل توان
سلول) (PCEدر جدول  1گردآوری شده است .همان طور
که نتایج جدول  1و شکل  4نشان میدهد سلول خورشيدی
پروسکایتی ساخته شده با حالل  DMFمشخصات فوتولتایی
بهتری را نشان میدهد.
جدول .1پارامترهای فوتوولتایی به دست آمده برای سلولهای
خورشيدی پروسکایتی ساخته شده بر پایه دو حالل  DMFو DMSO

 -3-2نتایج و نمودارها

jsc

الیه پروسکایت در سلولهای خورشيدی در واقع الیه جاذب
نور خورشيد است .شکل  3نمودار جذب نمونههای
پروسکایت ساخته شده با دو حالل  DMFو  DMSOبا طيف
سنجی  uv-visرا نشان میدهد .همانطور که در شکل
مشخص است در ناحيه طول موجی  400تا  600نانومتر
درصد جذب الیه پروسکایت ساخته شده با حالل DMF
نسبت به  DMSOبيشتر است .البته افزایش جذب در این
حالت لزوما به معنی نتایج بهتر در سلولهای خورشيدی
ساخته شده با این الیهها نيست ،چون فوتون جذب شده
باید بتواند توليد زوج الکترون و حفره کرده و این الکترون و
حفره باید بتوانند از الیهها عبور کرده و جریان بهتری را
برای سلول فراهم کنند.

PCE
%

VOC

Sweep

FF

(mA/c
)m2

)(V

Direction

7.2

0.45

20.8

0.76

FS

8.7

0.69

16.1

0.78

RS

6.8

0.55

17.5

0.71

FS

7.5

0.60

16.9

0.73

RS

پروسکایت
MAPbI3
در حالل

DMF

DMSO

شکل 1نمودار چگالی جریان بر حسب ولتاژ برای سلولهای ساخته شده
در دو حالل  DMFو DMSO
شکل .3نمودار جذب بر حسب طول سلول ساخته شده حالل  DMFو
DMSO

برای بررسی بيشتر کميتهای فووتولتایی سلولهای
خورشيدی ساخته شده ،تغييرات جریان-ولتاژ هر سلول
تحتتابشدهی  AM1.5G, 100mWcm2اندازه گيری شد.

Physical Vapor Deposition 2
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نتیجهگیری
نقش حاللهایی که برای ساخت الیه پروسکایت مورد
استفاده قرار می گيرند در کيفيت و عملکرد سلولهای
خورشيدی ساخته شده غير قابل انکار است .در این پژوهش
پارامترهای فوتوولتایی سلولهای خورشيدی ساخته شده
در دو حالل آلی دیمتيلفرماميد ( )DMFو دیمتيل-
سولفوکسيد( )DMSOمورد بررسی قرار گرفت .برای الیه-
نشانی پروسکایت  MAPbI3از روش الیهنشانی چرخشی
دومرحلهای استفاده شده است .نتایج نشان میدهد
پارامترهای فوتوولتایی و نيز مورفولوژی الیه به دست آمده با
حالل  DMFمطلوب تر است.
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ساخته شده در حالل( DMFالف ،ج) و حالل ( DMSOب ،د)

در شکل  5تصویر  SEMالیه های پروسکایت ایجاد شده با
دو حالل  DMFو  DMSOبا دو بزرگنمایی مختلف نشان
داده شده است .مقایسه الیه پروسکایت ایجاد شده با حالل
( DMFشکل -5الف ) با الیه ایجاد شده با حالل ( DMSO
شکل -5ب) در مقياس  10ميکرومتر نشاندهنده پوشش-
دهی یکنواختتر و ساختار عاری از منفذ الیه پروسکایت
ایجاد شده با حالل  DMFاست .شکل  -5ج و شکل -5د
همين نتایج را با بزرگنمایی بيشتر تایيد میکند .پوشش-
دهی مناسب و بهتر الیه پروسکایت از اهميت زیادی در
سلولهای خورشيدی پروسکایتی برخوردار است .منافذ
ساختار پروسکایت ،احتمال افزایش نفوذ و برخورد الیه
انتقالدهنده الکترون و حفره را بيشتر کرده و باعث کاهش
کارایی سلولهای خورشيدی ساخته شده میگردد.
جدول .2ویژگیهای فيزیکی حالل های  DMFو DMSO

حالل

نقطه
جوش
)(°C

(g/mL, 25
)°C

DMF

153

0.944

73.09

DMSO

189

1.095

78.13

چگالی

وزن مولکولی
)(g/mol

چسبندگی
(mPa·s,
)25 °C
0.8
2.0

با توجه به جدول 2که خواص فيزیکی حاللهای استفاده
شده در این آزمایش را نشان میدهد ،سرعت تبخير باال و
چسبندگی پایين  DMFخالص نسبت به  DMSOخالص
برای تشکيل الیه پروسکایت مناسبتر میباشد.
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MoS2 -افزایش حساسیت بیوسنسور نوری پالسمونی مبتنی بر نانوساختار گرافن
سيروس ندری و حميد واحد
 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی فناوری های نوین
) در حوزه بیوفتونیک بسیار مهم بوده و میتواند جهت مطالعهSPR(  بیوسنسورهای نوری مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی-چکیده
 بیوسنسور نوری، در این مقاله. جهت تشخیص بیماری استفاده گردندDNA  آشکارسازی آنزیمها و هیبریداسیون،پیوندهای پروئتینی
 تاثیر حضور نانوکامپوزیت.گرافن طراحی شده است-دی سولفید مولیبدن- با استفاده ار ساختار الیهای نانوکامپوزیت طال،SPR مبتنی بر
 نتایج ما نشان میدهد که بیشترین میزان حساسیت این بیوسنسور به، همچنین.طال بر میزان حساسیت بیوسنسور بررسی شده است
. محاسبه شده است106/16 deg/RUI  الیه گرافن برابر با3  الیه دی سولفید مولیبدن و9 ،  نانومتری الیه نانوکامپوزیت30 ازای ضخامت
 نانوکامپوزیت، تشدید پالسمون سطحی، حساسيت، بيو سنسور- 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 Biophotonic 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.
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پيشنهادی استفاده شده است .همچنين ،در طراحی ساختار
یکی از بيوسنسورها ،بر روی منشور از الیه فلزی و در
ساختار بيوسنسور دوم از الیه نانوکامپوزیت استفاده شده
است و حساسيت بيوسنسور در هر دو حالت محاسبه و
مقایسه شده است.

 -1مقدمه
در طول دهه های گذشته ،سنسورهای نوری مبتنی بر
تشدید پالسمون سطحی ( ،)SPRبرای کاربردهای

تشخيصی در حوزه پزشکی ،توجه بيشتری به خود جلب
کردهاند[ .]1هيبریداسيون ،DNAبه عنوان یک روش
بيولوژیکی که ارتباط ژنتيکی بين رشتههای  DNAدو

 -2ساختار بیوسنسور پیشنهادی
دو ساختار برای بيوسنسور نوری پيشنهاد شده است .در
ساختار اول ،ابتدا یک الیه طال بر روی منشور رشد داده
شده است و سپس بر روی الیه طال ،به ترتيب  MoS2و
گرافن الیهنشانی شده است .در ساختار پيشنهادی دوم،
بجای الیه طال ،از نانوکامپوزیت طال-دی اکسيد تيتانيوم
( )TiO2استفاده شده است .بنابراین ساختار دوم شامل،
نانوکامپوزیت طال-دی اکسيد تيتانيوم MoS2 ،و گرافن است
که بطور شماتيک در شکل ( )1نشان داده شده است .ضریب
شکست منشور در هر دو ساختار 1/723 ،است .ضخامت
 dMoS2=M×0/65 ،MoS2و ضخامت گرافن
 dGraphene=L×0/34انتخاب شده است که  ،Mتعداد الیه-
های  MoS2و  ،Lتعداد الیههای گرافن است .ضریب شکست
طال MoS2 ،و گرافن در هر دو ساختار به ترتيب برابر با
 5/0+9/8 i ،0/3+1726/4218و  1+3/1487 iاست[.]2

ارگانيسم را ارزیابی میکند ،مورد توجه محققين زیادی قرار
گرفته است .تکنولوژی تشدید پالسمون سطحی،
پيشرفتهای بزرگی در زمينه تصویربرداری و تشخيص های
پزشکی از جمله هيبریداسيون  DNAبه دليل ابعاد
کوچک ،وزن پایين ،قابليت اطمينان باال و حساسيت زیاد
به دنبال داشته است [ .]2برای تحریک پالسمونهای سطحی
در مرز مشترک بين فلز و دیالکتریک ،الکترون های باند
هدایت فلز باید قادر به تشدید با نور فرودی بر سطح در یک
طول موج مشخص باشند .سنسورهای نوری مبتنی بر
تشدید پالسمونهای سطحی ،بر دو ساختار کرتشمن و اٌتو
استوار هستند .در بيوسنسورهای مبتنی بر تشدید پالسمون
سطحی ،معموال طال یا نقره برای جداسازی محيط حسگری
و منشور ،به صورت مستقيم بر روی منشور پوشش داده
میشد .طال به عنوان یکی از مناسب ترین مواد ،به دليل
مقاومت باال در برابر اکسيداسيون و داشتن پایداری
شيميایی باال به عنوان فلز مورد استفاده قرار میگيرد .با این
حال ،قابليت اندرکنش بيومولکولها با طال پایين است،
بنابراین باعث کاهش حساسيت سنسور میشود .برای رفع
این مشکل ،در مطالعات اخير بر روی ساختار بيوسنسورها
از یک یا چند الیه گرافن به دليل باال بودن نسبت سطح به
حجم و تحرک پذیری الکتریکی باال و ساختار اتمی پایدار
استفاده شده است [ .]3عدم وجود گاف باند در گرافن ،از
افزایش قابل مالحظه حساسيت بيوسنسورهای مبتنی بر
گرافن ممانعت میکند .بنابراین ،در جدیدترین طرح
پيشنهادی برای افزایش حساسيت بيوسنسورها ،نانوساختار
هيبریدی مبتنی بر موليبدن دی سولفيد ( – (MoS2گرافن
پيشنهاد شده است[ .]2موليبدن دی سولفيد ) (MoS2نيز
همانند گرافن ميتواند بصورت الیه دوبعدی توسط روش
 CVDسنتز گردد و در مقایسه با گرافن دارای گاف باند( 1.8
 ،)eVجذب نوری باالتر ( )5%و تابع کار بزرگتر ()5.1 eV
میباشد [ .]4در این مقاله ،برای بهره بردن از خواص گرافن
و  ،MoS2از هر دو ماده در طراحی ساختار دو بيوسنسور

ضخامت طال در ساختار اول و ضخامت الیه نانوکامپوزیت
در ساختار دوم برابر  30نانومتر انتخاب شده است.

شکل :1تصویر شماتيک از ساختار پيشنهادی بيوسنسور نوری مبتنی
بر تشدید پالسمون سطحی حاوی الیههای نانوکامپوزیت MoS2 ،و
گرافن.
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ميزبان دی اکسيد تيتانيوم ( )TiO2است .ثابت دیالکتریک
طال طبق مدل  Drudeبرابر است با[:]5

 -3مدلبندی ریاضی از بیوسنسور
در هر دو ساختار برای محاسبه ميزان انعکاسدهی نور از
روش ماتریس انتقال ) (TMMاستفاده شده است .برای هر
الیه ،ماتریس انتقال به صورت مجزا محاسبه شده و سپس
با ضرب کردن ماتریسهای انتقال الیهها ،ماتریس انتقال کل
ساختار به دست میآید [:]3
()1

()2

 (i sin  k ) / qk 

cos  k


()3
()4

 k  (2d k /  )( k  n12 sin 2 1 )1/ 2

موج نور برخوردی است که به ترتيب برابر با
 1.6826  10 7 mو  8.9348  10 7 mاست .ضریب
شکست ماده ميزبان نانوکامپوزیت ،دی اکسيد
تيتانيوم( )TiO2برابر است با:
()7

و در نهایت انعکاسدهی نور پالریزه P-برابر با

2

rp 

 SPR
بر حسب deg/RIUتعریف کرد.
n s

 -4نتایج وبحثها

R p  rp

خواهد بود .در این روابط ،  k ،ثابت دیالکتریک الیه kام،
 d kضخامت الیه kام  1 ،زاویه ورودی ،  ،طول موج و

ميزان انعکاسدهی برای دو ساختار پيشنهادی بعنوان
بيوسنسور به ازای زاویه ورودی در شکل  2رسم شده است.
با مقایسه دو منحنی در شکل  ،2کامال مشخص است که
ساختار شامل نانوکامپوزیت -MoS2-گرافن ،نسبت به
ساختار طال - MoS2-گرافن از لحاظ ميزان انعکاسدهی و
پهنای منحنی از وضعيت بهتری برخوردار است .محاسبات
انجام گرفته نشان میدهد که باالترین حساسيت بيوسنسور
برای ساختار اول شامل طال-MoS2-گرافن ،به ازای دو الیه
از  MoS2و یک الیه از گرافن حاصل شده است که ميزان
حساسيت  89/29 deg/RIUبرای طول موج برخوردی 633
نانومتر به دست آمده است .برای ساختار دوم پيشنهادی
شامل نانوکامپوزیت- MoS2-گرافن ،باالترین ميزان
حساسيت بيوسنسور ،برای تعداد الیه های موليبدن دی
سولفيد  9و تعداد الیه های گرافن  3حاصل شده است که
برابر با 106/16deg/RIUاست .در این ساختار ،ضخامت
نانوکامپوزیت 30نانومتر و طول موج نور برخوردی 600

 ، n1ضریب شکست منشور است.
در ساختار دوم ،از الیه نانوکامپوزیت استفاده شده است.
ماده نانوکامپوزیت چيدمانی از نانوذرات فلزی در یک ماده
ميزبان دیالکتریک است که اگر اندازه نانوذرات از طول موج
نور کوچکتر باشد ثابت دیالکتریک موثر نانوکامپوزیت از
مدل ماکسول-گارنت برابر خواهد بود با[5و:]6
()6

0.2441
  0.0843
2

nTiO2  5.913 

مهم ترین پارامتر برای سنجش یک بيوسنسور ،ميزان
حساسيت آن است .حساسيت را ميتوان بصورت نسبت
تغييرات زاویه تشدید پالسمون سطحی به تغييرات ضریب
شکست محيط حسگری در زوایه برخوردی بصورت =S

که ضریب انعکاس برای نور پالریزه P-برابر است با:

) ( M 11  M 12 q N )q1  ( M 21  M 22 q N
()5
) ( M 11  M 12 q N )q1  ( M 21  M 22 q N

) 2p (c  i

 1 1 

که   pو   cبه ترتيب نشانگر طول موج پالسما و طول

 cos  k
M k  
  iqk sin  k

qk  ( k  n12 sin 2 1 )1 / 2 /  k

2 c

()7

 N 1
 M
M ij    M k    11
 k 2
 ij  M 21

M 12 

M 22 
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  1  2 2  2 f ( 1   2 ) 

  1  2 2  2 f ( 1   2 ) 

 eff   2 

که  ،  1ثابت دیالکتریک نانوذرات فلزی ،  2 ،ثابت دی-
الکتریک ماده دیالکتریک ميزبان و  ، fکسر حجمی
نانوذرات فلزی ،که اینجا برابر با  0/65انتخاب شده است .در
این مقاله ،الیه نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات طال در ماده
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 106/16 deg/RUIبه ازای سه الیه گرافن بدست آمده
است.

نانومتر است.

شکل  : 2مقایسه ميزان انعکاسدهی بيوسنسور نوری که الیه اول
ساختار ،الیه طال (منحنی آبی) یا نانوکامپوزیت (منحنی قرمز) است.
شکل  :4تغييرات ميزان حساسيت بيوسنسور نسبت به تغيير تعداد الیه های
گرافن از  1به .4

در شکل  ،3ميزان انعکاسدهی ساختار پيشنهادی
بيوسنسور حاوی الیه نانوکامپوزیت به ازای مقادیر متفاوت
ضریب شکست محيط حسگری از  1/335به  1/41بر حسب
زاویه ورودی رسم شده است که شيفت قابل مالحظه زاویه
تشدیدی با تغيير ضریب شکست کامال مشهود است .محيط
حسگری در این بيوسنسورها ،محلول نمکِ فسفات با ضریب
شکست  1/335است .زمانی که این ضریب شکست از
 1/335به  1/41تغيير مییابد(  ،) n sزاویه تشدیدی از
 52/30درجه به  58/67درجه افزایش مییابد.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،بيوسنسور نوری  SPRحاوی ساختار
نانوکامپوزیت - MoS2-گرافن طراحی شد و بهبود
حساسيت بيوسنسور به علت حضور الیه نانوکامپوزیت
نسبت به بيوسنسور حاوی الیه فلزی طال نشان داده شد.
نتاج محاسبات نشان داد که بيوسنسور حاوی الیه
نانوکامپوزیت به ضخامت  30نانومتر ،شامل  9الیه MoS2
و  3الیه گرافن دارای بيشترین حساسيت به ميزان
 106/16 deg/RUIاست.
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محيط حسگری.

در شکل  ،4ميزان حساسيت بيوسنسور حاوی الیه
نانوکامپوزیت طال TiO2-به ضخامت  30نانومتر و  9الیه
 MoS2و برای یک  ،دو ،سه و چهار الیه گرافن محاسبه و
رسم شده است که باالترین ميزان حساسيت برابر
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تراگسیل تراهرتزی در نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده
*زاده

 ربابه طالب،اصالن ظهيری شادباد

 ایران، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز،گروه فيزیک
شاره و نیز- انتشار امواج الکترومغناطیسی تراهرتزی در نانوبلورهای فوتونی ابررسانا شامل فرامواد را با بهره گیری از مدل دو- چکیده
 اموج الکترومغناطیسی، فرکانس قطعی را نشان دادند که در فرکانس های باالتر از آن فرکانس، نتایج.روش ماتریس انتقال بررسی کردیم
 اثر برخی از پارامترهای مربوط به فرامواد مانند ضخامت و ضریب گذردهی الکتریکی را.می توانند در این نانو ساختارها منتشر شود
 این نانو ساختارها در. فرکانس قطع را به طور موثر تنظیم می کند، مشاهده کردیم که ضخامت فرامواد همانند دمای اعمالی.مطالعه کردیم
.طراحی ابزارهای اپتوالکترونیکی مفید واقع می شوند
. نانوبلور فوتونی، فرکانس قطع، فراماده، ابررسانا-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.
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 -1مقدمه

 -2ساختار و فرمول بندی مساله

بلورهای فوتونی دارای کاربردهای عملی وسيعی در شاخه
های مختلف از جمله در حوزه الکترونيک و فوتونيک
هستند .با انتشار دو مقاله مهم از یابلونویچ و جان در سال
 1987بلورهای فوتونی معرفی شدند [ .]2-1بلور هایی که
به واسطه آرایش تناوبی شان ،امواج الکترومغناطيسی با
فرکانس های معين در آنها انتشار نمی یابد .این ویژگی
بلورهای فوتونی را برای مطالعه مهم کرده است بلورهای
فوتونی به علت ساختار الیه ای متناوب در یک ،دو و یا
سه بعد خواص اپتيکی منحصر به فرد و بسيار کاربردی از
خود بروز می دهند .قابليت تنظيم پذیری طيف تراگسيلی
بلورهای فوتونی از ویژگی های اساسی آنهاست که با
کنترل خواص اپتيکی مواد استفاده شده در طراحی بلور
فوتونی حاصل می شود .بنابراین مواد با خواص اپتيکی
قابل کنترل بسيار قابل توجه اند از جمله این مواد می
توان به ابررساناها و نيز فرامواد اشاره کرد [.]4-3

یک نانوساختار الیه ای یک بعدی را در نظر می گيریم که
هر تناوب آن شامل یک سلول دوتایی از مواد ابررسانا و
فراماده می باشد که  Nبار در کنار هم قرار داده شده اند.
این نانوبلور فوتونی را به اختصار  (M-S)Nمی ناميم.
طرحواره شماتيک از نانوساختار مورد مطالعه در شکل 1
نشان داده شده است .در ارتباط با الیه های ابررسانا،
بيشتر خواص مواد ابررسانا را می توان توسط مدل دو
شاره ای توصيف کرد [ .]4اگر نمونه را بدون اتالف در نظر
بگيریم رسانندگی کامالً موهومی بوده و به تبع آن ضریب
شکست الیه ابررسانا با استفاده از مدل دو شاره ای و
تقریب های اعمالی و استفاده از عمق نفوذ لندن در حالت
دمای غير صفر و بدون اتالف از رابطه زیر بدست می
آید[:]4
1
 0 0 L2
2

() 1

فرا مواد که اولين با در سال  1967توسط وسالگو پيش
بينی شدند[ ،]3ساختاری مصنوعی دارند و در سال های
اخير در بلورهای فوتونی مورد استفاده قرار گرفته اند .این
مواد دارای ضرایب گذردهی و تراوایی منفی و در نتيجه
ضریب شکست منفی هستند .در این مواد بر خالف مواد
موجود در طبيعت ،بردار ميدان الکتریکی و بردار ميدان
مغناطيسی و بردار موج یک دستگاه چپگرد را تشکيل می
دهند ،که از این رو مطالعه انتشار امواج الکترومغناطيسی
در این مواد حائز اهميت است [ .]3از طرفی با توجه به
جذب پایين ابررساناها نسبت به فلزات و در نتيجه اتالف
پایين آنها ،بلورهای فوتونی حاوی مواد ابررسانا بسيار قابل
توجه اند [.]4

ns ( ,T)   s ( ,T)  1 

T
Tc

که  L  0 / 1  ( )2و  0عمق نفوذ لندن در دمای
صفر درجه کلوین و  Tcدمای بحرانی ابررسانا می باشد.
روش مطالعه ما ،روش ماتریس انتقال است .بر اساس این
روش با استفاده از شرایط مرزی برای پيوستگی مولفه
های ميدان الکتریکی و مغناطيسی ،می توان عناصر دامنه
های تابشی و بازتابشی در دو نقطه به فاصله  zدر هر
یک از الیه های نانوساختار را توسط ماتریسی بهم مربوط
ساخت که این ماتریس مشهور به ماتریس انتقال می
باشد[:]4
()3

هردو نوع بلورهای فوتونی ابررسانا و نيز بلورهای فوتونی
چپگرد به طور مجزا فراوان مطالعه شده اند [ .]5-4با
توجه به خواص اپتيکی منحصر به فرد هر دو گروه مواد
ابررسانا و فراماده ،در این مقاله نانو بلورهای فوتونی با
تناوب دوتایی ابررسانا -فراماده را مطالعه کردیم و طيف
تراگسيل این بلور های فوتونی را با بهره گيری از روش
ماتریس انتقال بررسی کرده و پاسخ اپتيکی این نانو
ساختار های الیه ای را بنا بر نوع و ضخامت الیه ها و ...
مورد بررسی قرار می دهيم.

1


j
j
 cos(k z z ) iq sin(k z z ) 
Mj 
j
,
j
) iq j sin(k z j z

cos(k

z
)
z



که در آن ) k z j  ( / c)  j  j 1  (sin 2  /  j  j

مولفه  zبردار موج در هر یک از الیه ها می باشد و
)  . q j  (  j /  j ) 1  (sin 2  /  j  jبنابراین ماتریس
انتقال کل برای نانوبلور فوتونی دو الیه مورد مطالعه
عبارتست از:
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M  ( M 1M 2 ) N

()4

پایين و نيز گاف باند فوتونی در گستره طيفی
 1200-2036 THzمشاهده کردیم بار دیگر با
جایگزینی دی الکتریکی بجای فراماده با همان ضخامت
طيف را رسم کردیم .نتيجه گرفتيم که نانوساختار مورد

که در آن  M 1ماتریس انتقال مربوط به الیه فراماده و
 M 2ماتریس انتقال مربوط به الیه ابررسانا می باشد.

مطالعه فرکانس قطعی در حوالی  190 THz دارد و

تراگسيلندگی نانوساختار )  T ( , r )  t ( , rمطابق
رابطه زیر وابسته به عناصر ماتریس انتقال کل ساختار
مبی باشد.
2

() 5

2
) ( M 22  M11 )  i( M 12  M 21
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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 نانوبلور فوتونی ابررسانا
شامل فراماده دارد این گاف در گستره

t ( , r ) 

 1266  1776 THz قرار دارد.

شکل  :1نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده(M-S)N

 -3بحث و نتایج
نانوساختار الیه ای  (M-S)Nمتشکل از  N=100تناوب
دوتایی الیه ابررسانا-الیه فراماده مطابق شکل  1در نظر
می گيریم .الیه ابررسانا را از جنس  Nbبا ضخامت

شکل  :3تاثير ضخامت فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
ابررسانا شامل فراماده

 d s  60 nmانتخاب کردیم که دمای بحرانی آن

 TC  9.2 Kو عمق نفوذ الندن آن 0  83.4 nm

با توجه به منشا گاف های فوتونی در بلورهای فوتونی به
نظر می رسد که ضخامت فرامواد گاف های فوتونی را
تحت تاثير قرار دهد بنابراین به ازای ضخامت های مختلف
فرامواد طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی را مطابق شکل 3
رسم کردیم و تغييرات عمده ای را در مقدار فرکانس قطع
ساختار و نيز گستره طيفی گاف بر حسب تغييرات
ضخامت فرامواد مشاهده کردیم طوری که با کاهش
ضخامت فرامواد تا  ،20nmفرکانس قطع تا حوالی
 2300THzجابجا می شود و گاف باند فوتونی دوم دیگر
قابل مشاهده نيست در حالی که با افزایش ضخامت
فرامواد تا  90 nmبر تعداد گاف ها افزوده می شود ضمن
آنکه گاف اولی در حال ناپدید شدن است .بنظر می رسد
افزایش ضخامت الیه فرامواد و به سبب آن تغيير اختالف
راه نوری منجر به تشکيل باند گاف های دیگر و نابودی
گاف اول در طيف تراگسيل نانو بلور فوتونی می شود .به
ازای سایر ضخامت ها ،واضح است که با افزایش ضخامت
فرامواد بر تعداد باند گاف ها افزوده می شود.

می باشد .الیه های فرامواد در نانوساختار را بدون اتالف و

با ضخامت  d m  45 nmدر نظر گرفتيم .فرض کردیم
ضریب گذردهی الکتریکی الیه های فراماده  m  10
و ضریب تراوایی آنها   m  1باشد.

شکل  :2مقایسه طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا  (D-S)Nبا
(M-S)N

مطابق شکل  2با در نظر گرفتن ضخامت های معينی از

الیه ابررسانا  d s  60 nmوالیه فراماده ، d D  45 nm
طيف تراگسيل نانوساختار الیه ای را در دمای اعمالی
 T  4.2Kرسم کردیم .گاف باندی درفرکانس های
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از خواص منحصر بفرد مواد می توان به ضریب شکست
آنها اشاره کرد .بنابراین وابستگی طيف تراگسيل نانوبلور را
به ضریب گذردهی فرامواد مطالعه کردیم و این وابستگی
را مطابق شکل  4رسم نمودیم .ضخامت الیه ها را ثابت در
نظر گرفتيم .تغييرات ضریب گذردهی فرامواد مشابه
ضخامت آن ،تاثير عمده ای در تعداد و نيز فرکانس قطع
نانو بلور فوتونی دارد .از آنجایی که پارامتر ضخامت و
ضریب شکست دو پارامتر و مشخصه مهم بلورهای فوتونی
است که از طریق رابطه براگ ( که تعيين کننده محل
گاف ها ی فوتونی در بلورهای فوتونی می باشد) در محل
تشکيل گاف ها تاثير گذار هستند .در واقع با تغيير ضریب
گذردهی فرامواد ،جنس الیه تشکيل دهنده بلور فوتونی
عوض می شود طوری که بنظر می رسد که با نانوبلور
فوتونی دیگری سروکار داریم.

 10-12بهمن 1396

کافيست که دمای اعمالی را تغيير دهيم .بنابراین با در
نظر گرفتن ضخامت های معين از الیه ابررسانا طيف
تراگسيل نانوبلور فوتونی را بررسی کردیم .نمودار تغييرات
فرکانس قطع نانو ساختار را بر حسب دمای اعمالی در
شکل  5رسم کردیم که این تغييرات افزاینده هست.

شکل  :5تاثير دمای اعمالی در فرکانس قطع نانوبلور فوتونی

 -4نتیجه گیری
حضور فراماده در نانوبلور فوتونی ابررسانا باعث افزایش
پهنای باند گاف های نانوساختار می شود طوری که در

گستره  1266  1776 THz باند گاف های این دو

نانو ساختارها باهم همپوشانی دارند .عالوه بر آن فرکانس
قطعی در چنين ساختارهایی وجود دارد که با افزایش
ضریب گذردهی و ضخامت الیه های فرامواد بسمت
فرکانس های کوچکتر جابجا می شود .اما بسته به
پارامترهای مختلف نانوساختار ،فرکانس قطع آنها در
گستره  570  600 THz رخ می دهد .نتایج نشان

داد که با افزایش دمای اعمالی تا نزدیکی دمای بحرانی
ابررسانا ،فرکانس قطع نانو ساختار به سمت فرکانس های
باالتر جابجا می شود.
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شکل :4تاثير ضریب گذردهی فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور
فوتونی ابررسانا شامل فراماده (M-S)Nبرحسب ضخامت فراماده الف)

  m  10ب)   m  6و ج)  m  2

از آنجایی که ضریب شکست الیه ابررسانا تابعی از دما می
باشد برای بررسی تاثير ضریب شکست الیه ابررسانای
موجود در ساختار بر روی طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
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 با استفاده از نانوساختارپالسمونی دمبلشکلLSPR زیستحسگر
2حيدری

 دکتر علیاکبر ابن علی، 1 دکتر مجيد ابن علی حيدری، 1 محمدجواد باورصادیان خواه، 1محبوبه هاشمی
 دانشگاه شهرکرد – دانشکده فنی و مهندسی – گروه برق1
 دانشگاه فرهنگيان – گروه فيزیک2

 در نانو ساختار پالسمونی ارائه شدهLSPR  طراحی یک زیستحسگر بر اساس تشدید پالسمون سطحی جایگزیده،چکیده – در این مقاله
 با افزایش ضریب شکست. میشودLSPR  تغییر ضریب شکست در محیط پیرامون نانوساختارهای پالسمونی منجر به جابجایی طیف.است
 میتوان اتصال ملکولها در سطح را بدون، با استفاده از این ویژگی. این ساختارها جابجایی قرمز پیدا میکندLSPR  طیف تشدید،محیط
 در این مقاله نانوساختار دمبل شکل جدیدی معرفی و امکان استفاده از آن در زیستحسگر.نیاز به برچسب گذاری قبلی شناسایی کرد
 را نشان5/6  با شاخص شایستگی1323nm/RIU  دستیابی به حساسیتFDTD  نتایج شبیهسازی عددی به روش.نوری بررسی شده است
.داده است
 زیست- نانوساختار کليد واژه، زیست حسگر، تشدید پالسمون سطحی جایگزیده،حسگر پالسمونی

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
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 -1مقدمه
زیستحسگرها با قابليت شناسایی سریع زیستملکولها در کاربردهای
مختلف پزشکی مورد نياز هستند[ .]1زیستحسگرهای نوری به علت
قدرت تشخيص و حساسيت باال ،اندازهی کوچک و صرفهی اقتصادی
جایگزین مناسبی برای روشهای شناسایی سنتی هستند .یکی از زیست
حسگرهای نوری که با پيشرفتهای روز کامال سازگار بوده و میتواند
گام بزرگی در توسعه شناسایی ملکولهای زیستی محسوب شود ،زیست
حسگر مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی است که طی سالهای اخير
توجه بسياری از محققان را به خود جلب کرده است[1و .]2در حوزه نانو
ساختار های های پالسونی ،برهمکنشهای نور و ماده در ساختارهای
فلزی در ابعاد کمتر از طولموج نور بررسی میشود .برهمکنش موج
الکترومغناطيسی با نانوساختار از طریق جفتشدگی با الکترونهای آزاد
سبب القا نوسانات جمعی میشود .هنگامی که بسامد تابش
الکترومغناطيسی با بسامد نوسانهای جمعی همخوانی داشته باشد،
منجر به ایجاد مدهای پالسمون مقيد سطحی موسوم به تشدید
پالسمون سطحی جایگزیده  LSPRمیشود .نانوساختارهای پالسمونی
شامل یک الیه فلز و یک الیه دیالکتریک پوشاننده هستند که در طيف
خاموشی (پراکندگی و جذب) آنها قلههایی دیده می شود .قلههای
تشدید  LSPRبه نوع فلز و دیالکتریک ،شکل نانوساختار و به محيط
پيرامون آن حساس هستند و تغييرات ضریب شکست ناشی از برهم
کنشهای زیستملکولی در سطح حسگر را اندازهگيری میکنند[.]5-2
تغيير ضریب شکست ناشی از برهمکنشهای زیستملکولی در سطح
حسگر نانوساختار پالسمونی باعث جابجایی طيف تشدید  LSPRآن
میشود ،بنابراین اگر بتوان الیهای جاذب بر سطح نانوساختار پالسمونی
نشاند که زیستملکولهای هدف در محلول را جذب کند ،میتوان از
ميزان تغيير ضریب شکست در سطح که وابسته به غلظت زیست
ملکولهای هدف است برای شناسایی و تعيين ميزان غلظت و حتی
برهمکنشهای زیستملکولی در محلول استفاده کرد[ .]6در حوزهی رو
به رشد پالسمونيک ،پژوهشهای گستردهای برای کاربردهای جدید در
حوزه فناوری انجام شده است .از جمله این کاربردها ،میتوان به استفاده
از نانوذرهها و نانو ساختارهای پالسمونی در فناوری سلولهای
خورشيدی ،نانواپتيک ،زیستحسگر ها و بسياری از کاربردهای دیگر
اشاره کرد[. ]9-7در این مقاله ،با بررسی مشکالت پيش رو ،نانوساختار
دمبل شکل جدیدی معرفی و اثرات تقویت ميدان نوری در حسگر نوری
مبتنی بر تغييرات ضریب شکست محيط پيرامون آن بررسی شده است.

شکل  :1نمای سه بعدی مدل زیستحسگر مبتنی بر نانوذرات معلق در محلول d1.قطر
نانوسيم مرکزی ΔR ،اختالف شعاع نانو ميله با نانودیسکهای موضعیL1 ،ضخامت
نانودیسکها و  L2فاصله بين آنها و  tbضخامت الیه اتصال زیستملکولی در سطح
زیستحسگر است .ثابت دیالکتریک هر الیه در شکل مشخص شده است.

 -3شبیه سازی نانوساختار پیشنهادی
برای تحليل آثار ميدان الکترومغناطيسی ،از دادههای تجربی مدل
جانسون و کریستی مربوط به بخشهای حقيقی و موهومی پذیرفتاری
مختلط طال در مدلسازی حسگر پالسمونی به روش تفاضل محدود
حوزه زمان ( (FDTDاستفاده شده است[ .]13-11ضخامت الیهی
اتصال زیستملکولی به طور یکنواخت در سطح زیستحسگر،
 tb=10nmدر نظر گرفته شده است که به طور تقریبی کمتر از طول
محوشوندگی ميدان  LSPRنانوساختار است[ .]14محلولهای زیستی
غيرجاذب و غيرمغناطيسی هستند در نتيجه برای شبيهسازی اثر تغيير
ضریب شکست محيط در اثر برقراری اتصاالت زیستملکولی سطحی،
ضریب شکست کلی محيط پيرامون نانوساختار را در محدودهی ضریب
شکست محلولهای زیستی تغيير می دهيم .شبيهسازی با استفاده از
نرم افزار  ،lumericalبرای حل معادالت ماکسول به روش FDTDدر
حالت سه بعدی و با استفاده از یک منبع موج تخت در گستره طول
موج  400-2200nmانجام شده است .برای محاسبهی طيف خاموشی،
از نمایه ميدان پراکنده شده و شدت ميدان استفاده میکنيم[ .]15برای
اینکه انرژی الکترومغناطيسی تابيده شده به مرز جذب شود و بازتاب
مرز کاهش یابد ،از شرایط مرزی  PMLاستفاده شده است .نوسان
الکترونهای نوار رسانش با بسامدی برابر با بسامد موج الکترومغناطيسی
تابشی منجر به ایجاد یک تشدید قوی  LSPRدر طيف نوری میگردد.
طول موج این تشدید به شکل نانوساختار ،محيط پيرامون آن و جنس
فلز به کار رفته بستگی دارد[ .]16،17تغيير ضریب شکست محلول
پيرامون نانوساختار را میتوان معادل با جابجایی محل طولموج تشدید
 LSPRدر نظر گرفت[ .]17شکل 2مشخصه برانگيختگی نانوساختار با
قطبش TM-موج تخت را نشان می دهد .در این شکل پيکان با رنگ
ارغوانی ،جهت تابش فرودی و پيکان با رنگ آبی ،قطبش ميدان را نشان
میدهد .شکل 3طيف سطح مقطع خاموشی نانوساختار پيشنهاد شده
را با مشخصات d1=40nm , ΔR=60nm , L2=50nm , L1=40 nmو
همچنين برای یک نانوکره طالی منفرد با شعاع  50nmدر هوا ()RI=1
برای مقایسه را نشان میدهد .همانطور که در شکل مشاهده میشود،
در طيف خاموشی نانوساختار طراحی شده یک قله در طولموج 507nm
و یک قلهی قویتر در طول موج  856nmوجود دارد .درحالیکه در
شکل -3ب ،وجود یک تشدید قابل توجه و غالب در محدودهی طول
موجهای بلندتر 1910nm ،کامالً مشهود است .در شکل -4الف نتایج
شبيهسازی جابجایی طيف خاموشی در نانوساختار پيشنهادی نسبت به

 -2ساختار نانوساختار پیشنهادی
شکل  ،1طرح وارهای از حسگر پالسمونی مبتنی بر نانوساختار معلق در
محلول را نشان میدهد .در این ساختار از طال برای مدل سازی زیست-
حسگر پالسمونی استفاده شده است .با وجود این که نانوساختارها از
جنس نقره حساسيت بهتری نسبت به تغيير ضریب شکست محيط
نشان میدهند[ ]10اما به علت این که این فلز در محلولهای آبی
اکسيد می شود و ترکيباتی ایجاد میکند که رفتار پالسمونی قابل
قبولی از خود نشان نمیدهند ،در این زیستحسگر
از نانوساختار از جنس طال استفاده شده است.
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تغيير ضریب شکست محلول زیستی در محدودهی ،1/335 – 1/44
شامل جابجایی قلهی اول و دوم و در شکل-4ب جابجایی قلهی تشدید
سوم ،نشان داده شده است .همانطور که جهت جابجایی طيف نشان
میدهد ،افزایش ضریب شکست محيط سبب جابجایی قلههای تشدید
 LSPRبه سمت طولموجهای بلندتر (جابجایی قرمز) میشود.

LSP
n

() 1

 10-12بهمن 1396

S

در این رابطه ΔλLSP (nm) ،جابجایی قلهی تشدید LSPRناشی از تغيير
ضریب شکست محيط به اندازهی  Δnاست .بيشتر مطالعات در این
زمينه ،نشان دادهاند که جابجایی قلههای تشدید در طول موجهای
مشابه منجر به حساسيت مشابه نسبت به تغييرات ضریب شکست
محيط پيرامون نانوساختار میشوند[ .]18بنابراین پيشبينی میشد که
حساسيت تشدید اول به علت نزدیکی طولموج تشدید آن به طولموج
تشدید نانوکره ،در حدود حساسيت نانوکره طال با شعاع  50nmخواهد
بود و نتایج شبيهسازی نيز این موضوع را تایيد کرد.

شکل :2مدل نانوساختار شبيهسازی شده در نرمافزار  Lumericalهمراه با نمایش جهت
انتشار( )Kو قطبش منبع نوری( .)Eالف) نمای دو بعدی ب)نمای سه بعدی

شکل  :4جابجایی طيف خاموشی نانو ساختار پيشنهادی نسبت به تغيير ضریب شکست
محيط در محدوده  1/335-1/44الف(قلهی اول و دوم تشدید  LSPRدر محدوده طول
موج  1400-400nmب( تشدید سوم  LSPRدر محدوده طولموج  1700-2200 nmنشان
داده شده است.

نمودار حساسيت زیستحسگر طراحی شده نسبت به تغيير ضریب
شکست محلول زیستی پيرامون ،در شکل 5نشان داده شده است .برای
قلهی اول تا سوم در طيف سطح مقطع خاموشی نانوساختار پيشنهادی،
به ترتيب حساسيتهای ( 134nm/RIUخاکستری)652 nm/RIU ،
(آبی) و( 1352 nm/RIUقرمز) محاسبه شده است .برای نانوکره طال با
شعاع  50nmحساسيت ( 162nm/RIUسبز) به دست آمده است که
مطابق با نتایج تجربی میباشد[ .]20-17بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت
که هرچه طولموج تشدید بزرگتر باشد ،حساسيت بهتری را نسبت به
تغيير ضریب شکست محيط پيرامون از خود نشان میدهد .به این
ترتيب نتایج بسيار بهتر در قسمت سوم طيف و در طول موجهای بلندتر
دیده میشود .شکل -3ب محل و شدت این تشدید را نشان میدهد.
اختالف دامنهی طيف سطح مقطع خاموشی سه قله به وضوح مشخص
است و بهبود قابل توجه حساسيت شناسایی ملکولهای زیستی در قله-
ی سوم طيف ،مورد انتظار میباشد .قلهی تشدید سوم به علت دارا بودن
طولموج باال و  FWHMاندک در طيف باعث شده است که این
نانوساختار به شاخص شایستگی ( 5/6 )FOMدست یابد .شاخص
شایستگی ،نسبت حساسيت زیستحسگر به پهنای خط طيف تشدید
( )FWHMاست و از رابطهی زیر حاسبه میشود[:]21

شکل :3الف) نتایج شبيهسازی طيف سطح مقطع خاموشی نانوساختار پيشنهادی (آبی)
و نانوکره با شعاع ( 50nmسبز) ،در هوا( )RI=1با ،ΔR=60nm ،L2=50nm،L1=40nm
 .d1=40nmقلههای تشدید در طول موجهای  ،λ1=507nmو ب) λ2=856nmو سومين
قلهی تشدید  LSPRغالب در  λ3=1460nmرخ می دهد.

 -4حساسیت زیستحسگر طراحی شده
حساسيت زیستحسگر ،نسبت جابجایی قلهی تشدید به ميزان تغيير
ضریب شکست محيط میباشد و طبق رابطه زیر تعریف میشود:

() 2

LSP / n
FWHM

331
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

FOM 

1396  بهمن10-12
[18]
[19]
[20]
[21]

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

Z. Yu and S. Fan, “Extraordinarily high spectral sensitivity in refractive index
sensors using multiple optical modes”, Optics express, vol. 19, pp. 10029-10040,
2011.
A. B. Evlyukhin, et al., “Collective resonances in metal nanoparticle arrays with
dipole-quadrupole interactions”, Physical Review B, vol. 85, pp. 245411, 2012.
Z. Yong, D. Y. Lei, C. H. Lam, and Y. Wang, “Ultrahigh refractive index
sensing performance of plasmonic quadrupole resonances in gold
nanoparticles”, Nanoscale research letters, vol. 9, pp. 1-6, 2014.
Sherry, L.J., et al., “Localized surface plasmon resonance spectroscopy of single
silver nanocubes”, Nanoletters,.(10)5, pp. 2034-2038, 2005.
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 حساسيت50nm  (قرمز) و برای نانوکره طال با شعاع1352nm/RIU ،) (آبی652nm/RIU
. (سبز) به دست آمده است162nm/RIU

نتیجه گیری-5
در این مقاله زیستحسگری مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی
.جایگزیده با استفاده از نانوساختار دمبل شکلی از جنس طال معرفی شد
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تراگسیل تراهرتزی در نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده
*زاده

 ربابه طالب،اصالن ظهيری شادباد

 ایران، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز،گروه فيزیک
شاره و نیز- انتشار امواج الکترومغناطیسی تراهرتزی در نانوبلورهای فوتونی ابررسانا شامل فرامواد را با بهره گیری از مدل دو- چکیده
 اموج الکترومغناطیسی، فرکانس قطعی را نشان دادند که در فرکانس های باالتر از آن فرکانس، نتایج.روش ماتریس انتقال بررسی کردیم
 اثر برخی از پارامترهای مربوط به فرامواد مانند ضخامت و ضریب گذردهی الکتریکی را مطالعه.می توانند در این نانو ساختارها منتشر شود
 این نانو ساختارها در طراحی. فرکانس قطع را به طور موثر تنظیم می کند، مشاهده کردیم که ضخامت فرامواد همانند دمای اعمالی.کردیم
.ابزارهای اپتوالکترونیکی مفید واقع می شوند
. نانوبلور فوتونی، فرکانس قطع، فراماده، ابررسانا-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.
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 -1مقدمه

 -2ساختار و فرمول بندی مساله

بلورهای فوتونی دارای کاربردهای عملی وسيعی در شاخه
های مختلف از جمله در حوزه الکترونيک و فوتونيک
هستند .با انتشار دو مقاله مهم از یابلونویچ و جان در سال
 1987بلورهای فوتونی معرفی شدند [ .]2-1بلور هایی که
به واسطه آرایش تناوبی شان ،امواج الکترومغناطيسی با
فرکانس های معين در آنها انتشار نمی یابد .این ویژگی
بلورهای فوتونی را برای مطالعه مهم کرده است بلورهای
فوتونی به علت ساختار الیه ای متناوب در یک ،دو و یا سه
بعد خواص اپتيکی منحصر به فرد و بسيار کاربردی از خود
بروز می دهند .قابليت تنظيم پذیری طيف تراگسيلی
بلورهای فوتونی از ویژگی های اساسی آنهاست که با کنترل
خواص اپتيکی مواد استفاده شده در طراحی بلور فوتونی
حاصل می شود .بنابراین مواد با خواص اپتيکی قابل کنترل
بسيار قابل توجه اند از جمله این مواد می توان به ابررساناها
و نيز فرامواد اشاره کرد [.]4-3

یک نانوساختار الیه ای یک بعدی را در نظر می گيریم که
هر تناوب آن شامل یک سلول دوتایی از مواد ابررسانا و
فراماده می باشد که  Nبار در کنار هم قرار داده شده اند.
این نانوبلور فوتونی را به اختصار  (M-S)Nمی ناميم .طرحواره
شماتيک از نانوساختار مورد مطالعه در شکل  1نشان داده
شده است .در ارتباط با الیه های ابررسانا ،بيشتر خواص مواد
ابررسانا را می توان توسط مدل دو شاره ای توصيف کرد
[ .]4اگر نمونه را بدون اتالف در نظر بگيریم رسانندگی
کامالً موهومی بوده و به تبع آن ضریب شکست الیه ابررسانا
با استفاده از مدل دو شاره ای و تقریب های اعمالی و
استفاده از عمق نفوذ لندن در حالت دمای غير صفر و بدون
اتالف از رابطه زیر بدست می آید[:]4
1
 0 0 L2
2

() 1

ns ( ,T)   s ( ,T)  1 

T
Tc

که  L  0 / 1  ( )2و  0عمق نفوذ لندن در دمای

فرا مواد که اولين با در سال  1967توسط وسالگو پيش
بينی شدند[ ،]3ساختاری مصنوعی دارند و در سال های
اخير در بلورهای فوتونی مورد استفاده قرار گرفته اند .این
مواد دارای ضرایب گذردهی و تراوایی منفی و در نتيجه
ضریب شکست منفی هستند .در این مواد بر خالف مواد
موجود در طبيعت ،بردار ميدان الکتریکی و بردار ميدان
مغناطيسی و بردار موج یک دستگاه چپگرد را تشکيل می
دهند ،که از این رو مطالعه انتشار امواج الکترومغناطيسی
در این مواد حائز اهميت است [ .]3از طرفی با توجه به
جذب پایين ابررساناها نسبت به فلزات و در نتيجه اتالف
پایين آنها ،بلورهای فوتونی حاوی مواد ابررسانا بسيار قابل
توجه اند [.]4

صفر درجه کلوین و  Tcدمای بحرانی ابررسانا می باشد.
روش مطالعه ما ،روش ماتریس انتقال است .بر اساس این
روش با استفاده از شرایط مرزی برای پيوستگی مولفه های
ميدان الکتریکی و مغناطيسی ،می توان عناصر دامنه های
تابشی و بازتابشی در دو نقطه به فاصله  zدر هر یک از
الیه های نانوساختار را توسط ماتریسی بهم مربوط ساخت
که این ماتریس مشهور به ماتریس انتقال می باشد[:]4
()3

هردو نوع بلورهای فوتونی ابررسانا و نيز بلورهای فوتونی
چپگرد به طور مجزا فراوان مطالعه شده اند [ .]5-4با توجه
به خواص اپتيکی منحصر به فرد هر دو گروه مواد ابررسانا و
فراماده ،در این مقاله نانو بلورهای فوتونی با تناوب دوتایی
ابررسانا -فراماده را مطالعه کردیم و طيف تراگسيل این بلور
های فوتونی را با بهره گيری از روش ماتریس انتقال بررسی
کرده و پاسخ اپتيکی این نانو ساختار های الیه ای را بنا بر
نوع و ضخامت الیه ها و  ...مورد بررسی قرار می دهيم.

که در آن

1


j
j
 cos(k z z ) iq sin(k z z ) 
Mj 
j
,
j
) iq j sin(k z j z

cos(k

z
)
z



) k z j  ( / c)  j  j 1  (sin 2  /  j  j

مولفه  zبردار موج در هر یک از الیه ها می باشد و
)  . q j  (  j /  j ) 1  (sin 2  /  j  jبنابراین ماتریس
انتقال کل برای نانوبلور فوتونی دو الیه مورد مطالعه
عبارتست از:
()4

M  ( M 1M 2 ) N

که در آن  M 1ماتریس انتقال مربوط به الیه فراماده و M 2
ماتریس انتقال مربوط به الیه ابررسانا می باشد.
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تراگسيلندگی نانوساختار )  T ( , r )  t ( , rمطابق رابطه
زیر وابسته به عناصر ماتریس انتقال کل ساختار مبی باشد.
2

() 5

2
) ( M 22  M11 )  i( M 12  M 21

شکل  :1نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل
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فرکانس های پایين ظاهر شده سه گاف باند براگ نيز دارد.
که یکی از گاف باند ها همپوشانی خوبی با گاف حاصل از
نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده دارد این گاف در

t ( , r ) 

گستره  1266  1776 THz قرار دارد.

فراماده(M-S)N

 -3بحث و نتایج
نانوساختار الیه ای  (M-S)Nمتشکل از  N=100تناوب
دوتایی الیه ابررسانا-الیه فراماده مطابق شکل  1در نظر می
گيریم .الیه ابررسانا را از جنس  Nbبا ضخامت

شکل  :3تاثير ضخامت فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا
شامل فراماده

 d s  60 nmانتخاب کردیم که دمای بحرانی آن

با توجه به منشا گاف های فوتونی در بلورهای فوتونی به
نظر می رسد که ضخامت فرامواد گاف های فوتونی را تحت
تاثير قرار دهد بنابراین به ازای ضخامت های مختلف فرامواد
طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی را مطابق شکل  3رسم کردیم
و تغييرات عمده ای را در مقدار فرکانس قطع ساختار و نيز
گستره طيفی گاف بر حسب تغييرات ضخامت فرامواد
مشاهده کردیم طوری که با کاهش ضخامت فرامواد تا
 ،20nmفرکانس قطع تا حوالی  2300THzجابجا می شود و
گاف باند فوتونی دوم دیگر قابل مشاهده نيست در حالی که
با افزایش ضخامت فرامواد تا  90 nmبر تعداد گاف ها افزوده
می شود ضمن آنکه گاف اولی در حال ناپدید شدن است.
بنظر می رسد افزایش ضخامت الیه فرامواد و به سبب آن
تغيير اختالف راه نوری منجر به تشکيل باند گاف های دیگر
و نابودی گاف اول در طيف تراگسيل نانو بلور فوتونی می
شود .به ازای سایر ضخامت ها ،واضح است که با افزایش
ضخامت فرامواد بر تعداد باند گاف ها افزوده می شود.
از خواص منحصر بفرد مواد می توان به ضریب شکست آنها
اشاره کرد .بنابراین وابستگی طيف تراگسيل نانوبلور را به
ضریب گذردهی فرامواد مطالعه کردیم و این وابستگی را
مطابق شکل  4رسم نمودیم .ضخامت الیه ها را ثابت در نظر
گرفتيم .تغييرات ضریب گذردهی فرامواد مشابه ضخامت
آن ،تاثير عمده ای در تعداد و نيز فرکانس قطع نانو بلور

 TC  9.2 Kو عمق نفوذ الندن آن  0  83.4 nmمی
باشد .الیه های فرامواد در نانوساختار را بدون اتالف و با
ضخامت  d m  45 nmدر نظر گرفتيم .فرض کردیم
ضریب گذردهی الکتریکی الیه های فراماده   m  10و
ضریب تراوایی آنها   m  1باشد.

شکل  :2مقایسه طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا  (D-S)Nبا

(M-

S)N

مطابق شکل  2با در نظر گرفتن ضخامت های معينی از الیه
ابررسانا  d s  60 nmوالیه فراماده  ، d D  45 nmطيف
تراگسيل نانوساختار الیه ای را در دمای اعمالی
 T  4.2Kرسم کردیم .گاف باندی درفرکانس های
پایين و نيز گاف باند فوتونی در گستره طيفی 1200-THz
 2036مشاهده کردیم بار دیگر با جایگزینی دی الکتریکی
بجای فراماده با همان ضخامت طيف را رسم کردیم .نتيجه
گرفتيم که نانوساختار مورد مطالعه فرکانس قطعی در
حوالی  190 THz دارد و همچنين عالوه بر گافی که در
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فوتونی دارد .از آنجایی که پارامتر ضخامت و ضریب شکست
دو پارامتر و مشخصه مهم بلورهای فوتونی است که از طریق
رابطه براگ ( که تعيين کننده محل گاف ها ی فوتونی در
بلورهای فوتونی می باشد) در محل تشکيل گاف ها تاثير
گذار هستند .در واقع با تغيير ضریب گذردهی فرامواد،
جنس الیه تشکيل دهنده بلور فوتونی عوض می شود طوری
که بنظر می رسد که با نانوبلور فوتونی دیگری سروکار داریم.
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شکل  :5تاثير دمای اعمالی در فرکانس قطع نانوبلور فوتونی

 -4نتیجه گیری
حضور فراماده در نانوبلور فوتونی ابررسانا باعث افزایش
پهنای باند گاف های نانوساختار می شود طوری که در

1266  1776 THz 
باند گاف های این دو نانو
گستره
ساختارها باهم همپوشانی دارند .عالوه بر آن فرکانس قطعی
در چنين ساختارهایی وجود دارد که با افزایش ضریب
گذردهی و ضخامت الیه های فرامواد بسمت فرکانس های
کوچکتر جابجا می شود .اما بسته به پارامترهای مختلف
نانوساختار ،فرکانس قطع آنها در گستره
570  600 THz 
رخ می دهد .نتایج نشان داد که با
افزایش دمای اعمالی تا نزدیکی دمای بحرانی ابررسانا،
فرکانس قطع نانو ساختار به سمت فرکانس های باالتر جابجا
می شود.
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شکل :4تاثير ضریب گذردهی فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
ابررسانا شامل فراماده (M-S)Nبرحسب ضخامت فراماده الف)

  m  10ب)   m  6و ج)  m  2

از آنجایی که ضریب شکست الیه ابررسانا تابعی از دما می
باشد برای بررسی تاثير ضریب شکست الیه ابررسانای
موجود در ساختار بر روی طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
کافيست که دمای اعمالی را تغيير دهيم .بنابراین با در نظر
گرفتن ضخامت های معين از الیه ابررسانا طيف تراگسيل
نانوبلور فوتونی را بررسی کردیم .نمودار تغييرات فرکانس
قطع نانو ساختار را بر حسب دمای اعمالی در شکل  5رسم
کردیم که این تغييرات افزاینده هست.
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آشکارسازی محوری بر پایه انحراف سنج ماره برای انبرک نوری
2توسلی

 و محمد تقی1 سيدنادر سيدریحانی،1علی اکبر خُرشاد
 ایران، تهران،دانشگاه صنعتی شریف1
 ایران، تهران،دانشگاه تهران2

 عدسی چگالنده میکروسکوپ طبق مدل تداخلیBFP  درQPD چکیده – روش مرسوم آشکارسازی سه بعدی در انبرک نوری استفاده از
 اخیراً به صورت نظری و تجربی نشان دادیم که با استفاده از انحراف سنج.است که نهایتاً این ابزار را برای مقاصد نیروسنجی آماده میسازد
 میتوان طبق،ماره یا تداخل سنج تالبوت که متشکل از دو توری پراش با گام یکسان است که یکی در فاصله تالبوت دیگری قرار گرفته
 در این مقاله.همان مدل تداخلی به آشکارسازی عرضی میکرو یا نانو ذره تله شده در انبرک نوری با حساسیت به مراتب بیشتری پرداخت
 مبانی نظری آشکارسازی محوری ذره در تله انبرک نوری را که بر پایه مدل پراکندگی رایلی است استخراج و با،با تعمیم روش پیشنهادی
 نشان میدهیم که نتایج تجربی حاصل با پیش بینی های حاصل از،2/17𝜇𝑚 آزمایش های انجام شده روی میکروکره پلی استایرین به قطر
QPD  نسبت به%150 شبیه سازی سازگار بوده و مهمتر این که با روش پیشنهادی میتوان حساسیت آشکارسازی محوری ذره در تله را تا

.افزایش داد
 تئوری پراش، تکنيک ماره، تداخل سنج تالبوت، انبرک نوری، آشکارسازی-کليد واژه

Moiré Deflectometry-based Axial Detection System for Optical
Tweezers
Ali Akbar Khorshad1, Seyed-Nader Seyed-Reihani1, and Mohammad Taghi Tavassoly2
1

Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2
University 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.
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اخيراً آشکارساز نوینی بر پایه تکنيک ماره برای اولين بار
توسط نویسندگان مقاله برای انبرک نوری معرفی شده
است] .[6-5این آشکارساز برخالف  QPDکه از پدیده
تداخل بهره میبرد ،در اصل دو توری پراش رانکی با گام
یکسان است که توری اول در صفحه مزدوج  BFPعدسی
چگالنده و توری دوم در یکی از فواصل تالبوت متوالی توری
اول قرار میگيرد .باریکه های ليزر پراکنده شده از ذره و
پراکنده نشده ،از توری اول پراش یافته و خود تصویر آن را
در یکی از فواصل تالبوت ایجاد میکنند .سپس این باریکه
ها از توری دوم نيز پراش یافته و پس از آن با یکدیگر تداخل
می کنند .بعد از این مجموعه که به تداخل سنج تالبوت یا
انحراف سنج ماره نيز مشهور است شاهد فریزهای ماره
موازیای خواهيم بود که تحليل کل الگوی ماره یا جفت
فریزهای ماره متقابل به تنهایی ،امکان آشکارسازی حرکت-
های نانومتری ذره در تله را با حساسيت بيشتری نسبت به
 QPDفرآهم میسازد .در پژوهش های قبلی به مبانی نظری
و تجربی این روش آشکارسازی برای جابجایی های عرضی
ذره در تله اشاره شد] [6-5که در این مقاله به تعميم این
روش برای اندازه گيری جابجایی های محوری ذره در تله
خواهيم پرداخت.

 -1مقدمه
انبرک نوری ابتدا در سال  1986توسط آرتور اشکين و
همکارانش ابداع شد] .[1این ابزار غير مخرب برای
ميکرودستکاری نوری ،اساساً یک باریکه ليزر است که توسط
یک عدسی شيئی ميکروسکوپ با روزنه عددی باال شدید ًا
کانونی شده است .در فضای پيرامون کانون شاهد دو نوع
نيروی پراکندگی ناشی از فشار تابشی ليزر و گرادیانی ناشی
از گرادیان توزیع شدت هستيم که برای ذرات دی الکتریک
با ضریب شکست بيشتر از محيط ،شبيه تله عمل کرده و
ذرات را به درون خود می کشاند .این تله اصطالحاً اپتيکی
شامل ميکرو کره تله شده ،مانند یک سيستم جرم و فنر
رفتار کرده که نيروی آن از قانون هوک پيروی می کند
( 𝑥𝑘 = 𝐹 که در اینجا 𝐹 نيرو 𝑘 ،ثابت سختی تله و 𝑥
جابجایی ذره از مرکز تله است) .به خاطر همپوشانی
نيروهای پيکونيوتونی این تله با نيروی های موجود در
اجزای زیستی ،این ابزار نيروسنجی کاربردهای فراوانی در
حوزه علوم زیستی یافته است].[2
اندازه گيری جابجایی ميکروکره تله شده در انبرک نوری
(اصطالحاً آشکارسازی) دارای اهميت زیادی است چرا که
پس از آن با یافتن ثابت سختی تله به کمک یکی از روش
های درجه بندی انبرک نوری که معموالً روش طيف توانی
است] ،[3این ابزار برای مقاصد نيروسنجی آماده خواهد بود.
روش های آشکارسازی عبارت اند از :ویدئو ميکروسکوپی،
تداخل سنجی قطبشی( QPD ،فوتودیود چهارتایی) و
آشکارساز حساس به جابجایی که در روش مرسوم ،QPD
این آشکارساز طبق یک مدل تداخلی در صفحه کانون
پشتی ( )BFPعدسی چگالنده جایی که باریکه های ليزر
پراکنده شده و پراکنده نشده تداخل میکنند ،قرار می
گيرد] .[4در عمل برای مسدود نشدن مسير روشنایی
ميکروسکوپ انبرک نوری ،این صفحه توسط یک عدسی به
صفحه مزدوج آن تصویر شده و آشکارساز در آنجا مینشيند.
با جابجایی نانومتری ذره ،الگوی تداخلی روی سطح
آشکارساز جابجا شده و نهایت ًا اندازه گيری تفاضل سيگنال
های حاصل از نيمه های راست و چپ ،و باال و پایين به
ترتيب معادل با جابجایی ذره در راستاهای 𝑥 و 𝑦 ،و مجموع
سيگنال های حاصل از  4ربع  QPDمعادل با جابجایی ذره
در راستای 𝑧 (محوری) خواهد بود.

 -2مبانی نظری آشکارسازی محوری
از نقطه نظر تئوری ،تله اندازی نوری ذرات را میتوان مسئله
برهمکنش نور و ماده دانست که بسته به اندازه قطر ذرات
(𝑑) نسبت به طول موج ليزر )𝜆( ،توصيف های متفاوت
اپتيک هندسی (𝜆 ≫ 𝑑) ،پراکندگی رایلی (𝜆 ≪ 𝑑) و
اپتيک  )𝑑 ≈ 𝜆( Mieرا به دنبال خواهد داشت که در این
مقاله از توصيف رایلی برای بيان چارچوب نظری بهره
خواهيم برد .با تله شدن ذره در چاه پتانسيل سه بعدی
انبرک نوری ،بخشی از باریکه ليزر پراکنده شده و بخشی
دیگر پراکنده نشده باقی میماند .میتوان نشان داد که
ميدان الکتریکی باریکه دوم در  BFPعدسی چگالنده
ميکروسکوپ از رابطه ( )1بدست میآید𝐸𝑢𝑠 (𝜐, 𝜈, 𝑧) ≅ :
)(1

⃗

⃗𝑅𝑒 −𝑖𝑘.

𝜐2 +𝜈2
𝑤2

1

−

𝑒

𝑖𝑘𝑤0 𝐼𝑡𝑜𝑡2
1

𝑅(𝜋𝜖𝑠 𝑐𝑠 )2
𝑠
𝑛𝜋 𝑤 ،𝑐𝑠 ،𝜖𝑠 ،𝐼𝑡𝑜𝑡 ،𝑤0 ،𝑛𝑠 ،𝑘 = 2و 𝑅 به ترتيب
که در آن
𝜆
عدد موج ،ضریب شکست محيط نمونه ،کمر باریکه ليزر در
صفحه کانون ،شدت کل باریکه ليزر ،ضریب گذردهی
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الکتریکی نمونه ،سرعت نور در محيط نمونه ،کمر باریکه
ليزر در صفحه مشاهده و فاصله کانون ليزر از نقطه مشاهده
(𝑧  )𝜐, 𝜈,است .با استفاده از قانون  ABCDدر اپتيک
گوسی ،میتوان معادله ميدان مختلط را در صفحه مزدوج
 BFPعدسی چگالنده جایی که توری اول انحراف سنج ماره
قرار گرفته ،بدست آورد .با بسط فوریه توری طبق رابطه ()2
(𝑞 گام توری و
است)

𝜋𝑛
)
2

(sin

𝜋𝑛

= 𝑛𝑏 دامنه هارمونيک 𝑛 ام توری
𝜈

∞𝑇(𝜈) = ∑+
) 𝑛𝜋−∞ 𝑏𝑛 exp(𝑖2

)(2

𝑞

و استفاده از انتگرال پراش فرنل-کيرشهف میتوان اثر پراش
این باریکه از توری اول را در یکی از فواصل تالبوت بدست
آورده و با در نظر گرفتن توری دوم همانند رابطه ( )2و
اعمال دوباره انتگرال پراش فرنل-کيرشهف ،الگوی ماره این
باریکه را پس از تداخل سنج تالبوت مشاهده کرد .دليل
تشکيل فریزهای ماره در این حالت ،برهمنهی فيزیکی توری
دوم و خود تصویر توری اول است که گام آن به خاطر کروی
بودن جبهه موج فرودی تغيير کرده است .شکل (1)aشبيه
سازی این الگوی ماره را برای یک جفت توری با گام یکسان
𝑚 50 μنشان میدهد .میتوان به سادگی ثابت کرد که در
تقریب رایلی ،ميدان الکتریکی باریکه پراکنده شده از ذره
در تله که در راستای محوری به اندازه 𝑠𝑧 از مرکز تله جابجا
شده است در  BFPعدسی چگالنده از رابطه ( )3بدست
میآید:
𝑘𝑖
𝑧
) (1+ 𝑠 )(𝜐2 +𝜈2
2𝑧0
𝑧0

−

)(3

که در

آن )𝑠𝑧(𝜉𝑖𝑒 −𝑖𝑘𝑧𝑠+

1/2

𝑒 𝑠𝑧𝑘𝑖 𝑒 𝑒 −𝑖𝑘𝑧0

𝑘 2 𝛼𝐸0
𝜆𝑧𝑠 2 1/2
] )
𝜋𝑤0 2

([1+

) 𝑠𝑧( 𝑠𝐸0
𝑧0

شکل  : 1الگوهای ماره حاصل از باریکه های پراکنده نشده (،)a
پراکنده شده از ذره ( ) bو برهم نهی آنها پس از انحراف سنج ماره
( .)cمنحنی های آشکارسازی  QPDو تحليل های مختلف الگوی
ماره (.)d

تفکيک نشدن الگوی های ماره پراکنده نشده و پراکنده شده
از یکدیگر ،برآیند ميدان ها پس از جفت توری را در نظر
گرفته و به الگوی ماره برآیند میپردازیم .شکل ( 1)cالگوی
ماره برآیند حاصل از شبيه سازی را نشان میدهد .برای
آشکارسازی محوری برخالف آشکارسازی عرضی ذره،
همانند  QPDشدت های دو نيمه الگوی ماره یا جفت
فریزهای متقابل را بر حسب جابجایی های مختلف ذره با
یکدیگر جمع میکنيم .شکل ( 1)dمنحنی های شبيه سازی
آشکارسازی محوری ذره در تله را برای روش های  QPDو
ماره نشان میدهد( .الزم به ذکر است که شيب قسمت
خطی منحنی آشکارسازی به عنوان حساسيت تعریف می-
شود).

≅ 𝑠𝐸

= ) 𝑠𝑧( 𝑠𝐸0 = ،𝐸0

 -3کارهای تجربی

𝑧𝜆

 𝑤 2𝐼(𝜋𝜖𝑡𝑜𝑡𝑐 )1/2و )  ξ(𝑧𝑠 ) = tan−1 (𝜋𝑤 𝑠2است (در این روابط
𝑠 𝑠

0

0

شکل  2چيدمان انبرک نوری بکار گرفته شده را به تصویر
میکشد که به بخش آشکارسازی مرسوم آن (،)QPD
آشکارساز انحراف سنج ماره نيز افزوده شده است .در صفحه
مزدوج  BFPعدسی چگالنده که توسط عدسی  L7ایجاد
𝑝𝑙
𝑚𝑚  20و در فاصله
شده است توری رانکی اول با فرکانس
𝑚𝑚 11از آن ،توری دوم با همان فرکانس قرار گرفته و
نگهدارنده توری ها امکان تنظيم زاویه تقریباً صفر

 𝑧0و  αبه ترتيب فاصله صفحه مشاهده از کانون ليزر و
قطبش پذیری ذره است) .همانند آنچه که برای باریکه
پراکنده نشده بيان شد ،میتوان با استفاده از قانون ،ABCD
بسط فوریه توری ها همانند رابطه ( )2و دو بار استفاده از
انتگرال پراش فرنل-کيرشهف ،ميدان الکتریکی باریکه
پراکنده شده از ذره را پس از تداخل سنج تالبوت و نهایت ًا
الگوی ماره ناشی از این باریکه را مشاهده کرد .شکل (1)b
یک الگوی نوعی مربوط به این باریکه را برای همان جفت
توریها نشان میدهد .به دليل
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سيگنال های نرماليزه شده هر روش و استفاده از یک بسته
نرم افزاری استاندارد تحت متلب که کار برازش منحنی های
طيف توانی با تابع لورنتزی و استخراج ضرایب درجه بندی
را انجام میدهد ،این ضرایب به ازای هر توان برای هر دو
روش مشخص شدند .شکل ( 3)aرفتار خطی ثابت سختی
محوری تله بر حسب توان را برای هر دو روش آشکارسازی
نشان میدهد که از توافق خوب روش ماره با  QPDحکایت
دارد (ثابت سختی برای جفت فریزهای متقابل همانند مقدار
حاصل از کل الگوی ماره است) و شکل ( 3)bميزان
حساسيت (عکس ضریب تبدیل نرماليزه شده) آشکارسازی
با  QPDو تحليل الگوهای ماره حاصل از آشکارساز معرفی
شده را نشان میدهد.

شکل  :2چيدمان تجربی انبرک نوری تلفيق شده با آشکارساز ماره.
 BS،HWP ،La ،Cond. ،CH ،Obj. ،G ،D.M. ،M ،Lو
 CMOSبه ترتيب عدسی ،آینه ،آینه دو رنگی ،توری ،عدسی
شيئی ،محفظه آزمایش ،عدسی چگالنده ،ليزر ،تيغه نيم موج ،باریکه
شکن و دوربين ثبت تصویر میباشند.

-4نتیجهگیری
با توجه به مطالب نظری و تجربی ارائه شده در این
مقاله میتوان نتيجه گرفت که انحراف سنج ماره
عالوه بر آشکارسازی عرضی ،قادر است جابجایی
های نانومتری محوری ذره در تله را با حساسيتی
حدود  1/5برابر بيشتر از  QPDاندازه گيری کند.

شکل  :3مقایسه نتایج تجربی حاصل از آشکارسازهای ماره و .QPD
( )aثابت سختی تله و ( )bحساسيت آشکارسازی بر حسب توان.

بين آنها برای ایجاد فریزهای ماره موازی را فرآهم میکند.
نهایتاً پس از توری دوم عدسی تصویرساز  L8و دوربين
 CMOS2قابليت ثبت تصویرهای ماره با ابعاد 800 × 6
پيکسل با فرکانس  5 KHzرا مهيا میسازد .در مراجع ]6-
 [5ثبت تصاویر با ابعاد  800 × 600پيکسل و با فرکانس
 400Hzگزارش شده بود که روش درجه بندی نيروی
کشش سيال بکار گرفته شد ولی در اینجا به راحتی میتوان
از روش طيف توانی برای یافتن ثابت سختی تله و ضریب
تبدیل بهره برد .در یک آزمایش نوعی برای اثبات تجربی
آشکارسازی محوری انبرک نوری با استفاده از انحراف سنج
ماره و مقایسه نتایج حاصل با روش استاندارد  ،QPDیک
ذره پلی استایرین با قطر 𝑚 2/17 μتله شد و در توان های
مختلف ليزر ،سری های زمانی آن به روش  QPDو الگوهای
ماره حاصل برای مدت  3sثبت شدند .در ادامه با استفاده از
کدهای پردازش تصویر تحت متلب که بدین منظور توسط
نویسندگان این مقاله نوشته شده اند ،سری های زمانی
مربوط به کل الگوی ماره استخراج شدند .از آنجا که بنا
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

-5سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف،
صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشور و
ستاد توسعه فناوری نانو به خاطر حمایت های
مالی سپاسگزاریم.
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Eu3+  آالییده به یون نادر خاکیCaF2 بررسی خواص نوری سرامیکهای
2فتوت

 وحيد اميرزاده،1 ناصر هاتفی کرگان،2 یوسف هاتفی،1اشکان جعفریان دهکردی
2تهران

)دانشگاه جامع امام حسين(ع-1دانشگاه سيستان و بلوچستان

 تحلیل طیف پراش اشعه. با استفاده از روش اندرکنش حالت جامد انجام شده استEu3+  آالییده به یونCaF2  سنتز نانوبلورهای-چکیده
 از نمونه پودری و نمونه سرامیکی نشان داده است که این سرامیک ساختاری مکعب شکل داشته و میانگین اندازه نانوذرات پودری برابرX
CaF2:Eu3+  سرامیکهای. طیف میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که مورفولوژی نانوپودرها تقریبا کروی است. نانومتر میباشد40 با

 چگالی مربوط به سرامیک و اندازه دانه.( در شرایط دمایی و فشاری مشخصی صورت گرفته استSPS) توسط روش پخت جرقه ای پالسما
 در این تحقیق سعی شده تا میزان نوری که سرامیک مورد نظر در محدوده.بندی میانگین نیز مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است
.نوری فرابنفش تا فروسرخ گسیل میکند بررسی و مشاهده شود
 سراميكهای- سراميك – یونهای خاکی کمياب – خواص نوری سراميكها- کليد واژهCaF2

Optical properties investigation of Eu-doped CaF2 ceramics
1Ashkan Ja'farian Dehkordy, 2Yosof Hatefi, 1Naser Hatefi Kargan, 2Vahid Amirzadeh Fotovat
1

University 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.
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خواهيم بود .در بلورهای آالیيده ساختار یکسان باقی می-
ماند[.]2

 -1مقدمه
ترکيبات فلورایدی موادی بسيار جالب برای کاربرد های
ليزری است[ .]1بلورهای کلسيم فلوراید خواص عالی از
قبيل انرژی فونونی ،نقطه ذوب[ ]1و ضریب شکست پایين،
مقاومت شيميایی باال ،ميزان باالیی از انتقال نور در محدوده
فرابنفش دور تا نيمه های فروسرخ و آستانه تخریب ليزری
باال از خود نشان میدهند .خواصی اینچنين بلور را از نظر
نوری به یك محيط مادی مهم تبدیل میکند .اخيرا فناوری
سراميك ليزری فواید بسياری نسبت به تكبلورها از خود
نشان میدهد و در عمل سراميكها میتوانند در اندازه های
بزرگ با آالیندگی همگن یونهای فعال ليزری در مواد
ميزبان توليد شوند CaF2 .های چند بلوری برای اولين بار با
عنصر دیسپروزیوم به عنوان یك یون فعال ليزری سنتز
شدند .اخيرا رسانایی گرمایی سراميكهای کلسيم فلوراید
طبيعی بررسی و با تکبلورهای  CaF2مقایسه شده است،
همچنين این سراميكها خواص مکانيکی بهتری نسبت به
تك بلورها از خود نشان میدهند[ .]2فلورایدها به دليل
انرژی فونونی مناسب و خصلت یونی باال برای توليد
فلورسانس قوی ميزبانهای موثری هستند که منجر به
جذب کمتر نسبت به مواد دیگر میشوند .برای مثال CaF2
یك ميزبان جالب و خوب برای فسفرها با خواص جالب
لوميسانت تبدیل باال و تبدیل پایين است[ .]3ترکيبات
فلورایدی بخصوص کلسيم فلوراید دمای سينترینگ پایين-
تری در مقایسه با ترکيبات اکسيدی از خود نشان میدهند.
همچنين است که این ترکيبات محدوده طولموج گسترده-
ای از  0/125ميکرومتر تا  10ميکرومتر از خود ارائه می-
دهند[ .]4تحليل پراش اشعه  Xاز ترکيب کلسيم فلوراید
( )CaF2نشان داده است که این ترکيب آرایش بلوری به
شکل مکعب از فلوریت دارد .یونهای  Ca2+در یك شکبه
مکعبی مرکز حجمی و یونهای  F-در یك شبکه مکعبی
قرار گرفتهاند .هر یون فلورین توسط چهار یون کلسيم و هر
یون کلسيم با  8یون فلورین احاطه شده است[ .]5فلورینها
ساختار مکعبی ساده دارند اما کلسيمها تنها مراکز مکعبها
را به صورت یك در ميان اشغال میکنند .در هر راس مکعب
یك یون فلورین وجود دارد که هشت مکعب دیگر را شامل
میشود .نيمی از مکعبها یونهای کلسيم در مرکز خود
دارند .نهایتا با توجه به توضيحات ارائه شده با یك ساختار
مکعبی مرکز حجمی از یون های  F-حول  Ca2+مواجه

 -2روش تجربی
ماده  NaFرا در یك بشر حاوی آب مقطر ریخته و ماده با
همزن برقی در آب مقطر حل شد ،سپس کم کم مخلوط
 CaCl2به  NaFاضافه شد تا جایی که کامال رسوب کرده
بود ،از طرفی در اثر حرارت زیاد نمك حاصل از واکنش
تبخير شده است .سپس محلول درون بشر را از یك صافی
عبور داده تا ماده  CaF2تهنشين شده در انتهای بشر بدست
آمد .سپس این ماده حاصله را در آون تحت دمای ℃80
قرار داده تا کامال خشك شد .پس از خشك شدن در هاون
کوبيده شد و به مدت  20ساعت ،بال ميل شده است ،سپس
 0%/5مولی از عنصر  EuF3با  %99/5مولی از  CaF2مخلوط
شده است .مخلوط پودری حاصله از صافی با مش  200که
ذرات پودری را به اندازه  40ميکرومتر تبدیل میکرد عبور
داده شد .به همين منوال  5نمونه پودری مهيا شد .با
استفاده از روشهای طيفسنجی  XRDو  SEMو نمودار
حاصل از این طيفسنجیها ،بهترین نمونه پودری که در
این ميان نمونه شماره  5بوده ،نمونه پودری مورد نظر برای
پخت در نظر گرفته شد که طيف  XRDو  SEMآن به
ترتيب مطابق با شکلهای  1و  2میباشد .قله های مشخص
شده در شکل  1مطابق با فایل کتابخانه ای مربوط به پودر
 CaF2میباشد.

شکل -1تصویر  XRDاز نمونه پودری شماره .5
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گسيل نور از نمونهها مورد استفاده قرار گرفت .دستگاه
 SEMنيز جهت بررسی مورفولوژی نانوذرات پودری و دانه-
بندیهای موجود در نمونههای سراميکی استفاده گردیده
است.
-3نتایج و بحث
از نمونه  Bطيف  XRDگرفته شده و مطابق با شکل 3
قلههای مشاهده شده مطابق با قله های ذکر شده در شکل
 1بوده و هم پوشانی داشته است و با فایل کتابخانه ای
مطابقت دارد.

شکل  -2تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه شماره .5

پس از مشخص شدن نمونه مورد نظر برای پخت ،ميزان
آالیندگی را از  %0/5مولی به  %2مولی تغيير داده و ميزان
 2/5گرم از نمونه پودری برای تهيه نمونه  Aو ميزان 4/5
گرم برای تهيه نمونه  Bآماده شد .فرآیند پخت با دستگاه
 )Spark Plasma Sintering( SPSصورت گرفته است .این
دستگاه شامل دو بازوی گرافيتی بوده که نمونه پودری را
فشرده کرده و همچنين از طریق جرقه های پالسمایی درون
نمونه را هم گرم میکند .آهنگ پخت نمونههای  Aو  Bدر
این دستگاه به این شرح میباشد :برای نمونه  Aابتدا ماده
پودری را به مدت  20ساعت بالميل کرده و پس از آن
درون قالب با قطر  13ميلیمتر ریخته و شرایط برای پخت
مهيا شد .ابتدای کار دما را از ℃ 0تا ℃ 750در مدت زمان
 30دقيقه در دستگاه  SPSافزایش داده و سپس در این دما
تحت فشار  40مگاپاسکال نگهداشته شد تا نمونه شکل
بگيرد ،سپس نمونه را پوليش داده تا به جهت شفاف شدن
مقداری از ضخامت آن کم شده است .نمونه بدست آمده
کامال مسطح بوده و قطر آن  13ميلیمتر بوده است ،اما
برای ساخت نمونه  Bهمان مراحل طی شده اما این بار ماده
پودری درون قالب با قطر  30ميلیمتر ریخته شد ،پس از
آن در شروع کار دما را در ابتدا از ℃ 0تا ℃ 800در مدت
زمان  10دقيقه افزایش داده و پس از آن نمونه تحت فشار
 10مگاپاسکال در دمای ℃ 800نگهداشته شد ،پس از آن
دما را طی مدت زمان  3دقيقه از ℃ 800تا ℃1070
رسانده و به مدت  15دقيقه تحت فشار  70مگاپاسکال در
همين دما نگهداشته شد تا نمونه فرم و شکل بگيرد .قطر
این نمونه متفاوت از نمونه قبلی بوده و برابر با  30ميلیمتر
بوده است .دستگاه  XRDبرای بررسی طيف نمونههای
پودری و سراميكها جهت بررسی فاز بلوری و ساختار
نمونههای پودری و سراميكها استفاده گردید .همچنين از
دستگاه فوتولومينسانس جهت اندازه گيری شدت و ميزان

شکل  -3الگوی پراش اشعه  Xنمونه .B
شکل  4طيف نشر نمونه  Aرا نشان میدهد .نمونه مورد نظر
درون دستگاه تحت تابش و تحریك طولموج  366نانومتر
قرار گرفت و در طولموج  430نانومتر از خود گسيلی با
شدت  (a.u)14نشان داد .الزم به ذکر است که این گسيل
در اثر گذارهای الکترونها در ترازهای الکترونی یون فعال
 Eu3+میباشد .شکل  5طيف نشر نمونه  Bرا نشان میدهد.
نمونه  Bنيز تحت تحریك طولموج  366نانومتر قرار گرفت
و مشابه نمونه  Aاز خود گسيلی در طولموج  430نانومتر
به نمایش گذاشت اما با این تفاوت که ميزان شدت در این
نمونه برابر با  (a.u)6بود .نکته حائز اهميت در آن است که
دمای کمتر در پخت نمونه و همچنين ميزان فشار کمتر در
نمونه  Aنسبت به نمونه  Bدر ميزان شدت نشر نقش داشته
و اثرگذار است .شکل  6تصویر ميکروسکوپ الکترونی
روبشی از نمونه  Aرا نشان میدهد .با توجه به محاسبات
انجام شده اندازه ميانگين دانهبندی برابر با  86نانومتر می-
باشد .شکل  7تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه
 Bرا نشان میدهدکه مقدار ميانگين اندازه دانهبندی برای
نمونه  Bبرابر با  55نانومتر میباشد.
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چگالی تئوری میباشد.

شکل  -8نمودار توزیع اندازه ذرات نمونه .A
شکل  -4طيف نشر نمونه  Aکه با طولموج  366نانومتر
برانگيخته شد.

شکل  -9نمودار توزیع اندازه ذرات نمونه .B
 -4نتیجهگیری
الگوی پراش اشعه  Xاز نمونه  Bنشان داد که ترکيب CaF2

آالیيده به  %2یون  EuF3دارای ساختاری مکعب شکل می-
باشد .شدت نشر نمونه  Aنسبت به نمونه  Bبيشتر است.
نمونهها نشری در ناحيه مرئی با طولموج  430نانومتر
داشتند .اندازه دانهبندی ميانگين برای نمونه  Aبرابر 86
نانومتر و نمونه  Bبرابر  55نانومتر میباشد .چگالی اندازه-
گيری شده از نمونهها به ترتيب برابر با  3/15g/cm3معادل
 %99/06چگالی تئوری و  3/17g/cm3معادل %99/69
چگالی تئوری بوده که نزدیکترین ميزان چگالی به چگالی
تئوری میباشد.

شکل  -5طيف نشری نمونه  Bکه با طولموج  366نانومتر
برانگيخته شد.

شکل -6

تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه .A
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شکل  -7تصویر ميکروسکوپ الکترونی روبشی از نمونه .B
همچنين توزیع اندازه ذرات نمونههای  Aو  Bدر شکل های
 8و  9آمده و ميانگين اندازه ذرات مشخص شده است .ميزان
چگالی نمونههای  Aو  Bبا استفاده از فرمول ارشميدس
بدست آمده است .ميزان چگالی ماده سراميکی CaF2:Eu3+
برابر با  3/18 g/cm3میباشد .بنابر محاسبات صورت گرفته
ميزان چگالی نمونه  Aبرابر  3/15 gr/cm3میباشد که برابر
با  %99/06چگالی تئوری میباشد .ميزان چگالی محاسبه
شده برای نمونه  Bبرابر با  3/17 g/cm3که برابر با %99/69
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شبیهسازی اثر جنس نقاط کوانتومی بر طیف جذب و مشخصههای سلولهای
خورشیدی حساسشده با نقاط کوانتومی
حسين وحيد دستجردی ،حميدرضا فالح و مرتضی حاجی محمودزاده
گروه فيزیک -دانشگاه اصفهان
چکیده – در این پژوهش ما تاثیر استفاده از نقاط کوانتومی مختلف به عنوان حساسکننده در سلولهای خورشیدی حساسشده با نقاط
کوانتومی را مورد بررسی قرار دادیم و نمودار طیف جذب ،نمودار چگالی جریان -ولتاژ و مشخصههای مربوط به آن را به دست آوردیم.
سپس تاثیر استفاده از دو نوع نقاط کوانتومی مختلف در یک سلول خورشیدی را مورد بررسی قرار دادیم و مشاهده کردیم استفاده از دو
نوع حساسکننده که هر کدام در قسمتی از ناحیهی طیفی ،جذب خوبی دارند؛ میتواند بازده تبدیل توان سلول را به مقدار قابل مالحظهای
نسبت به زمانی که هر کدام از این دو نوع حساسکننده به تنهایی به کار برده میشوند ،افزایش دهد.
کليد واژه -بازده تبدیل توان ،حساسکننده ،سلول خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی ،طيف جذب ،نقاط کوانتومی.

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.
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 -1مقدمه

 -2روش شبیهسازی

با افزایش نياز بشر به انرژی و محدود بودن منابع
سوختهای فسيلی ،منابع انرژی تجدیدپذیر و قابل اعتماد
از جمله انرژی خورشيدی مورد توجه ویژهی پژوهشگران
قرار گرفتهاند ] .[1در ميان سلولهای خورشيدی ،سلولهای
خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی به دليل خواص
ویژهای که دارند مانند جذب زیاد نور ،سنتز آسان ،هزینهی
توليد کم ،توليد چند اکسيتون (جفت الکترون-حفره) در
اثر جذب تک فوتون و همچنين با توجه به اینکه گاف انرژی
آنها توسط اندازهی آنها قابل کنترل می باشد تا بتوان
ناحيهی جذبشان را بر ناحيهی مورد نظر طيف خورشيدی
منطبق کرد ،نمونهی اميدبخشی از سلولهای خورشيدی
نسل سوم بودهاند ] .[2پيکربندی این سلولها شبيه
سلولهای خورشيدی رنگدانهای شامل الیهای از نانوذرات
 TiO2متخلخل ،حساس کننده ،الکتروليت و الکترودها
میباشد و تنها تفاوت آنها در نوع حساسکننده (نقاط
کوانتومی یا رنگ) میباشد ] .[3با جذب نور توسط نقاط
کوانتومی ،اکسيتونها توليد شده و با انتقال الکترونها به
آند  ،TiO2فوتوجریان شکل میگيرد ] .[4در شکل  1ساختار
کلی این نوع سلولهای خورشيدی نشان داده شده است.

در روش  FDTDبا حل معادالت ماکسول ،ميدانهای


الکتریکی (  ) Eو مغناطيسی (  ) Hرا که ابتدا توابع
پيوستهای از زمان هستند گسسته کرده و ميدانها را در
زمان  ntکه به طور اختصار با  nنمایش میدهيم توسط
روابط پله -زمانی ( )1و ( )2به دست میآوریم ].[5
()1

1


) t   ( n 
E ( n 1)  E ( n )    H 2

()2

)  ( n 3
 ( n  1 ) t  
)H 2  H 2    E ( n 1





در این رابطه  گذردهی الکتریکی و  نفوذپذیری
مغناطيسی میباشد .با داشتن روابط ( )1و ( )2و با در اختيار

داشتن ميدان الکتریکی اوليه ( )  ) E ( 0میتوان مقدار نهایی
ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی را محاسبه نمود .برای
محاسبهی توان جذبشده توسط سلول بر واحد حجم در
هر بسامد نيز میتوان از رابطهی ( )3استفاده کرد .برای
محاسبهی آن تنها الزم به دانستن شدت ميدان الکتریکی و
قسمت موهومی گذردهی الکتریکی مادهی مورد نظر
میباشيم ،که در شبيهسازی به روش  FDTDبه سادگی
قابل محاسبه میباشند ].[5
()3

) Pabs (r ,  )  0.5   E Im(
2

با استفاده از توان جذبشده میتوان نرخ توليد الکترون-
حفرهها را با استفاده از معادلهی ( )4دست آورد ].[5

شکل :1ساختار سلولهای خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی

در این پژوهش ما با شبيهسازی سلولهای خورشيدی
حساسشده با نقاط کوانتومی با استفاده از روش تفاضل
محدود حوزهی زمان ( ،)FDTD1جذب نور در ناحيهی فعال
این نوع سلولها محاسبه کرده و سپس با حل معادالت
دریفت – دیفيوژن برای این سلولها با استفاده از نتایج
حاصل از شبيهسازی اپتيکی ،توانستيم مشخصههای
الکتریکی آنها را استخراج نمایيم.

()4

Pabs
d


G (r )  

سرانجام با حل معدالت دریفت -دیفيوژن برای حاملها که
به صورت جدا برای الکترونها و حفرهها توسط روابط ( )5و
( )6داده میشوند ،با در نظر گرفتن معادالت پيوستگی ،نرخ
توليد و نرخ بازترکيب برای هر کدام از حاملها ،میتوان
نمودار جریان ولتاژ سلولهای خورشيدی را به دست آورد
].[6

1

Finite-difference time-domain
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J n  q n nE  qDn n

()5

 PbSو  PbSeعلی رغم جذب نور بسيار خوب ،ولی به دليل

J p  q p pE  qD p p

()6
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کم بودن گاف انرژی که دارند VOC ،پایينی دارند.

در این معادالت q ، ،بار الکترون  n ،و   pبه ترتيب

سایر نقاط کوانتومی که اثر آنها نيز شبيهسازی شده است
به دليل بيشتر بودن گاف انرژی آنها و در نتيجه
جمعآوری الکترونها با انرژی بيشتر ،موجب باال بودن

تحرکپذیری الکترون و حفره n ،و  pبه ترتيب چگالی
الکترونها و حفرهها E ،ميدان الکتریکی Dn ،و  D pبه
ترتيب ضریب دیفيوژن الکترونها و حفرهها میباشند.
از روی نمودار چگالی جریان -ولتاژ مربوط به سلولهای
خورشيدی به ترتيب توسط رابطهی ( )7و ( )۸میتوان
ضریب پرشدگی و بازده تبدیل توان را محاسبه نمود ].[6

 VOCبرای این سلولها شده است.

Pmax
()7
J SCVOC
J V FF
()۸
  SC OC
Psolar
که  ، Pmaxبشينه چگالی توان دریافتی از سلول VOC ،ولتاژ
مدار -باز و  J SCچگالی جریان اتصال-کوتاه میباشدPsolar .
شدت نور فرودی خورشيد (  )100 mW/cm2برای استاندارد
 AM 1.5میباشد.
FF 

شکل :3نمودار چگالی جریان -ولتاژ

نتایج شبیهسازی

همانگونه که در جدول  1از نتایج حاصل از مشخصهیابی
سلولهای خورشيدی شبيهسازی شده پيداست ،بازده
تبدیل توان در صورت استفاده از نقاط کوانتومی CdSe
بيشترین مقدار ( )12/51%خود را در بين این سلولها
داراست.

شکل  2طيف جذب در ناحيهی طول موجی  300تا 1100
نانومتر را برای سلولهای خورشيدی حساسشده با نقاط
کوانتومی مختلف نشان میدهد .از ميان این نانوموادPbS ،
و  PbSeبه دليل اینکه باند جذب را به سمت ناحيهی
فروسرخ توسعه میدهند ،میتوانند نرخ توليد الکترون-
حفره را تا حد زیادی افزایش دهند .همين امر سبب افزایش
چگالی جریان برای سلولهای ساختهشده توسط این مواد
شده است (جدول.)1

جدول :1نتایج حاصل از مشخصهیابی نمودار چگالی جریان -ولتاژ
حساسکننده

J SC

VOC

)(mA/cm2
23/6

FF


)(%

)(V
0/39

0/۸4

7/73

PbSe

2۸/1

0/1۸

0/61

3/0۸

CdS

9/3

1/14

0/9

9/54

CdSe

14/۸

0/95

0/۸9

12/51

CdTe

16/1

0/۸2

0/۸۸

11/62

PbS

در صورت استفاده از دو نوع نقطه کوانتومی میتوان ميزان
جذب و بازدهی سلول خورشيدی را توسط دو ماده کنترل
کرد .برای مثال در صورت استفاده از دو نوع حساسکننده
( CdS/PbSeشکل ،)4میتوان جذب سلولی که در آن از
نقاط کوانتومی  CdSاستفاده شده بود و در نمودار شکل 2
نشان دادیم دارای جذب مناسبی برای طول موجهای بلندتر

شکل :2طيف جذب سلول ناحيهی فعال سلول خورشيدی

اما همانطور که در شکل  3نمودار چگالی جریان -ولتاژ
مربوط به این سلولها قابل مشاهده است ،نقاط کوانتومی
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از  600نانومتر نيست ،بهبود ببخشيم .همچنين سلول
خورشيدی حساسشده با دو نوع نقطه کوانتومی
 CdSe/PbSبا داشتن جذب بسيار باال سرتاسر ناحيهی 300
تا  1100نانومتر ،نرخ توليد جفت الکترون -حفره باالیی را
دارا می باشد و با توجه به مشخصههای جدول  2بازدهی
باالتری نسبت به سایر سلولهای بررسی شده را دارا
میباشد.
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CdS/PbSe

1۸/۸

0/64

0/۸6

10/4

CdSe/PbS

20/9

0/79

0/۸7

14/34

نتیجهگیری
با توجه به بازدهی باالیی که برای سلولهای خورشيدی
حساس شده با نقاط کوانتومی پيشبينی می شود ،این
سلولها میتوانند در آینده با بهبود هر چه بيشتر بازدهی،
جایگزین مناسبی سلولهای خورشيدی سيليکونی باشند.
در سلولهای خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی با
استفاده از دو نوع حساسکنندهی مختلف که یکی از آنها
از ميان عناصر  PbSو  PbSeانتخاب شود تا بتواند با
گسترش محدودهی جذب به ناحيهی فروسرخ نرخ توليد
حاملها را افزایش دهد و دیگری از عناصری با گاف انرژی
بيشتر از  1eVانتخاب شود تا بتواند عالوه بر افزایش جذب

شکل :4طيف جذب سلولهای خورشيدی حساسشده با دو نوع نقاط
کوانتومی مختلف

در ناحيهی طول موجهای کوتاهتر V OC ،سلول را بهبود
بخشد ،میتوان به بازدهیهای بسيار بيشتر از سلولهای
خورشيدی حساسشده با یک نوع نقاط کوانتومی دست
یافت.

با توجه به جدول  2میتوان دریافت سلول حساسشده با
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شکل :5نمودار چگالی جریان -ولتاژ
جدول :2نتایج حاصل از مشخصهیابی نمودار چگالی جریان -ولتاژ
حساسکننده

J SC
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 برخًاص اپتیکی ي الکتریکی سلًل خًرشیذی آلیPbS اثر وقاط کًاوتًمی
PCBM:P3HT
ُ حويذسضا فالح ٍ هشتضی حاجی هحوَدصاد، ػلی حيذسی فشد،حسيي ٍحيذ دستجشدی
 گشٍُ فيضیک،داًطگاُ اصفْاى
 بٍ َمیه دلیل.چکیذٌ – امريزٌ ساخت سلًلَای خًرشیذی با استفادٌ از مًاد آلی بٍ دلیل خًاص ایه مًاد ري بٍ افسایش است
 یکی از ريشَای افسایش بازدٌ ایه وًع از سلًلَا.پصيَشَایی در راستای افسایش بازدَی ایه وًع از سلًلَا در حال اوجام است
ٍ ایه مادٌ ب. شبیٍسازی شذPCBM:P3HT  ابتذا سلًل خًرشیذی آلی با مادٌی فعال، در ایه پصيَش.استفادٌ از وقاط کًاوتًمی است
دلیل گاف اورشی مىاسبی کٍ برای کاربرد در دستگاٌَای فتًيلتاییک دارد یکی از پرکاربردتریه مًاد در سلًلَای خًرشیذی آلی الیٍ ی
 بر مشخصٍَای اپتیکی ي الکتریکی ایه سلًل با ارائٍی بُتریه ساختار از میانPbS  سپس اثر استفادٌ از وقاط کًاوتًمی.وازک می باشذ
 با استفادٌ از ایه وقاط کًاوتًمی میتًان چگالی جریال سلًل مًرد وظر را بُبًد بخشیذ. بررسی شذ،ٍساختارَای مًرد مطالعٍ قرار گرفت
. درصذ بُبًد بخشیذ35 ي بازدَی آن را بیش از
. ًقاط کَاًتَهی، سلَل خَسضيذی آلی-ُکليذ ٍاط

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.
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سسَب دس حوام ضيويایی سادُ هیتاضذ ] .[5هیتَاى
هحلَل کلَئيذی ایي هَاد سا تِ ساحتی تِ سٍش الیًِطاًی
چشخطی تش سٍی سغح هَسد ًظش تِ صَست الیِای هجضا
ًطاًذ.

 -1مقذمٍ
سلَلّای فتٍَلتائيک آلی ( )OPV1تکٌَلَطی تسياس
اهيذٍاسکٌٌذُ ٍ کنّضیٌِای تشای تَليذ اًشطی هیتاضٌذ.
ٍیظگیّای اصلی ایي ًَع سلَلّا تَاًایی ساخت دس اتؼاد
تضسگ ،سٍشّای ساخت سادُ ٍ اسصاى ٍ ّنچٌيي
اًؼغافپزیشی تسياس تاالی آىّا است .ػية اصلی ایي ًَع
سلَلّا دس حال حاضش تاصدّی کنتش آىّا دس هقایسِ تا
سلَلّای سيليکًَی است؛ تِ ّويي ػلت ،تحقيقات
گستشدُای دس صهيٌِی تاالتشدى تاصدّی سلَلّای آلی دس
حال اًجام است ] .[1یکی اص هْنتشیي پاساهتشّای
تاثيشگزاس تش ػولکشد ایي ًَع سلَلّا ،ساختاس ٍ خَاظ
الیِی فؼال سلَل هیتاضذ .کِ دس ایي هياى ،سلَلّای
ساختِضذُ اص تشکية  1:1دٍ هادُی آلی ٍ PCBM2
 P3HT3یکی اص تْتشیي ٍ پش تاصدُتشیي اًَاع سلَلّای
آلی هی تاضذ ].[2

دس سلَلّای خَسضيذی ضاتکی کِ ساختاس آىّا دس
ضکلً 1طاى دادُ ضذُ است ،گشٍُ ادٍاسد ّاسگاسدً 5طاى
دادًذ ًقاط کَاًتَهی هیتَاًٌذ تا تَليذ الکتشٍى ٍ حفشُ تِ
ػٌَاى هادُی فؼال تاضٌذ ٍ تِ تٌْایی ساختاس یک سلَل
خَسضيذی کاهل سا تطکيل دٌّذ ٍلی تاصدّی پایيي دس
حذٍد  1دسصذ تشای ایي سلَلّا گضاسش ضذُ است ].[6

یکی اص سٍشّایی کِ جْت افضایص جزب ٍ تْثَد تاصدّی
سلَلّای خَسضيذی ٍجَد داسد استفادُ اص ًقاط
کَاًتَهی دس آىّا هی تاضذً .قاط کَاًتَهی تِ دليل تَليذ
الکتشٍى -حفشُ چٌذگاًِ دس اثش جزب تک فَتَى ٍ تٌظين
ًاحيِی جزتطاى تا تغييش اًذاصُ آىّا ،هَسد استفادُی
گستشدُ قشاس گشفتِاًذ ] .[3دس ایي هياى ًقاط کَاًتَهی
 PbS4تِ دليل جزب تاال دس ًاحيِی عيفی هشئی ٍ
فشٍسشخ یکی اص پشکاستشدتشیي اًَاع ًقاط کَاًتَهی دس
سلَلّای خَسضيذی هیتاضذ ].[4

ضکل :1ساختاس سلَل خَسضيذی ضاتکی

 -2بررسی ي شبیٍسازی
ساختاس سلَلّای ضثيِ ساصی ضذُ تِ صَست ضکل2
هیتاضذّ ٍ .واىگًَِ کِ هطاّذُ هیضَد دس یکی اص
ساختاسّا اص ًقاط کَاًتَهی  PbSاستفادُ ضذُ است.
اًذاصُی دس ًظش گشفتِ ضذُ تشای ایي ًقاط تيي  1/2تا 3/5
ًاًَهتش هیتاضذ ٍ دسکٌاس یکذیگش تذٍى پيشٍی اص الگَی
خاصی تِ صَست تصادفی قشاس گشفتِاًذPEDOT: PSS .
یک هادُی پليوشی هیتاضذ کِ ٍقتی تِ ػٌَاى الیِی
هياًگيش تيي الیِی فؼال ٍ آًذ  ITOقشاس دادُ هیضَد
کاسایی ٍ پایذاسی سلَل سا افضایص هیدّذ .هْنتشیي
ٍیظگی فيضیکی آى جْت استفادُ دس سلَلّای
فتٍَلتائيک ،تاتغ کاس تاال ٍ ّوَاسساصی سغح ITO
هیتاضذ .دس ایي ضثيِساصی ضخاهت ایي الیِ ً 50اًَهتش
فشض ضذُ است.

ّذف ایي پظٍّص آى است کِ تا استفادُ اص ضثيِساصی،
اثش استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی  PbSدس تش هطخصِّای
الکتشیکی ٍ اپتيکی سلَل خَسضيذی آلی تا هادُ ی فؼال
 PCBM:P3HTهَسد تشسسی قشاس گيشد .ایي هادُی
پليوشی یک ساختاس پيًَذ ًاّوگَى حجوی تِ ٍجَد
هیآٍسد ٍ پاساهتشّای هختلفی اص جولِ ضخاهت الیِ ٍ
دسصذ ٍصًی هادُی دٌّذُ ٍ پزیشًذُ دس تشکية تا یکذیگش،
تاثيش تسياس صیادی تش تاصدّی سلَل هیگزاسد .دليل دیگش
استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی ً PbSيض ایي است کِ سٌتض ایي
هَاد تِ سٍشّای ضيويایی هاًٌذ سضذ کلَئيذی ٍ یا

جْت ضثيِساصی اص ًشم افضاس لَهشیکال 6استفادُ ضذُ
است کِ یکی اص قذستوٌذتشیي ًشمافضاسّای هَجَد تشای
تحليلّای اپتيکی ٍ الکتشیکی هیتاضذ .سٍش ضثيِساصی

1

Organic photovoltaic
[6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester
3
)poly(3-hexylthiophene
4
Lead sulfide
2

Edward H. Sargent
lumerical
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q
GRdV
S

J SC 

کِ دس ایي ساتغِ  qتاس الکتشٍى ٍ  Sهساحت ًاحيِی
فؼال هی تاضذ ٍ اًتگشالگيشی سٍی حجن ًاحيِی فؼال
اًجام هی ضَد .تاصدُ سلَل ًيض اص ساتغِی ( )5هحاسثِ
هیضَد ].[8
()5
ضکل :2ضکل تاال ساختاس سلَل ضثيِساصی ضذُ تذٍى استفادُ اص
ًقاط کَاًتَهی ٍ ضکل پایيي ساختاس سلَل ضثيِساصی ضذُ تا
استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی هیتاضذ

دس ایي ساتغِ ٍ VOCلتاط هذاس -تاص FF ،ضشیة پشضذگی
ٍ Ps o l a rضذت تاتص ًَس فشٍدی خَسضيذ هیتاضذ کِ
هيضاى آى تشاتش  100 mW/cm2تشای استاًذاسد AM 1/5
دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

دس ایي سٍش ًاحيِی ضثيِساصی ضذُ ضثکِتٌذی گشدیذُ
ٍ هؼادالت هاکسَل دس فضای ایي ضثکِّا حل گطتِ،


هيذاى الکتشیکی (  ٍ ) Eهيذاى هغٌاعيسی (  ٍ ( Hدس
ًتيجِ تشداس پَئييتيٌگ سشتاسش ایي ًاحيِ تَسظ ساتغِی
( )1تِ دست هیآیذ.

 -3وتایج ي بحث
دسایي قسوت ًتایج ضثيِساصی ضذُ هَسد تشسسی قشاس
هیگيشیذ .ضکل 3ضشیة جذب دس تاصُ عيفی 0/3
هيکشٍهتش تا  1هيکشٍهتش سا تشای دٍ سلَل خَسضيذی
ضثيِساصی ضذُ ًطاى هیدّذّ .واًغَس کِ دس ضکل
پيذاست جزب دس ًاحيِ هشئی ٍ هاٍساء تٌفص تقشیثا دس دٍ
حالت یکساى است اها دس سلَلی کِ دس آى اص ًقاط
کَاًتَهی  PbSاستفادُ ضذُ است ضشیة جزب دسًاحيِ
عيفی  0/6تا  1هيکشٍهتش تِ ًسثت افضایص هییاتذً .قاط
کَاًتَهی  PbSتا افضایص تاًذ جزب تِ سوت ًاحيِی
فشٍسشخ هیتَاًٌذ سثة افضایص ًشخ تَليذ الکتشٍى ٍ حفشُ
ضًَذ.

  
S  EH

()1

هيضاى جزب دس ًاحيِی فؼال سلَل دس ٍاحذ حجن ( ) A
اص ساتغِی ( )2تِ دست هیآیذ ].[7

 
1
) A   Re(  S
2

()2

تشای تِ دست آٍسدى ًشخ تَليذ الکتشٍى -حفشُّا اص
ساتغِی ( )3استفادُ ضذُ است ].[7

()3



d



J SCVOC FF
Psolar



   E ( ) 2

GR   
2



کِ دس آى   قسوت هََّهی تاتغ دی الکتشیک هشتَط
تِ هادُی جارب هیتاضذ ٍ ،اًتگشالگيشی تایذ دس سشاسش
ًاحيِی عيفی ًَس خَسضيذ اًجام ضَد .تا استفادُ اص ًشخ
تَليذ  GRهیتَاى جشیاى هذاس -کَتاُ (  ) J SCسا تا
استفادُ اص ساتغِی ( )4هحاسثِ ًوَد ].[7
Finite-difference time-domain

ضکل : 3ضشیة جزب تشی دٍ سلَل دس ًاحيِ عيفی 0/3هيکشٍهتش تا
 1هيکشٍهتش

دس ضکلً 3تایج تجشتی سلَل  PCBM:P3HTتذٍى

1
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استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی ًيض آٍسدُ ضذُ است ]ٍ ،[9
ّواىعَس کِ هطاّذُ هیضَد ایي ًتایج تغثيق خَتی تا
ًتایج حاصل اص ضثيِساصی داضتِ است .استفادُ اص ًقاط
کَاًتَهی دس ایي سلَل خاظ تِ صَست تجشتی اًجام
ًطذُ است ٍلی قاتليت اًجام ایي کاس ًيض ٍجَد داسد.
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کَاًتَهی تاثيش تسياس صیادی تش تاصدّی سلَل هیگزاسد.
جذٍل  :1هطخصِّای هحاسثِ ضذُ سلَلّای خَسضيذی
ًَع سلَل

)J SC (mA/cm2

)VOC (V

FF

) (%

Without QDs

13/24

0/51

0/82

5/55

ضکلً 4وَداس جشیاىٍ-لتاط سا تشاس دٍحالت تحث ضذُ

With QDs

18/07

0/52

0/81

7/58

ًطاى هیدّذّ .واًغَس کِ هالحظِ هیضَد  J scدس
حالتی کِ دس آى اص ًقاط کَاًتَهی استفادُ ًطذُ است
تشاتش  13/24 mA/cm2تَدُ ٍ حالتی کِ دس آى اص ًقاط
کَاًتَهی  PbSاستفادُ ضذُ است تشاتش  18/07است.

 -4وتیجٍگیری
استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی  PbSتاػث افضایص جزب ًَس دس
ًاحيِی عيفی  0/35هيکشٍهتش تا  0/42هيکشٍهتش ٍ
ّوچٌيي دس ًاحيِی عيفی  0/6هيکشٍهتش تا  1هيکشٍهتش

تٌاتشایي استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی  J scسلَل سا 36%
افضایص هیدّذ.

هیضَد ٍ J sc .تاصدُ تثذیل تَاى تشای سلَل خَسضيذی
تذٍى ًقاط کَاًتَهی تِ تشتية تشاتش ٍ 13/24mA/cm2
 ٍ 5/55%تشای سلَلّای خَسضيذی کِ دس آى اص ًقاط
کَاًتَهی استفادُ ضذُ تَد تِ تشتية ٍ 18/07 mA/cm2
 7/58%هحاسثِ ضذ .تٌاتشایي ًتيجِ گشفتِ هیضَد کِ
استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی  PbSدس سلَل خَسضيذی آلی
تا هادُی جارب  PCBM:P3HTتاػث افضایص چطوگيش
تاصدُ تثذیل تَاى تِ هيضاى ً 36%سثت تِ سلَلّای
تذٍى ًقاط کَاًتَهی هیضَد.
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ضکلً 5وَداس چگالی تَاىٍ-لتاط سا دس دٍ سلَل
ضثيِساصی ضذُ ًطاى هیدّذّ .واًغَس کِ هطاّذُ
هیضَد استفادُ اص ًقاط کَاًتَهی  PbSتاػث افضایص
چگالی تَاى سلَل هیضَد.

ضکلً : 5وَداس چگالی تَاىٍ-لتاط

دس جذٍل 1هطخصِّای هشتَط تِ ایي دٍ سلَل
خَسضيذی آٍسدُ ضذُ است .ضشیة پشضذگی تشای ّش دٍ
حالت تقشیثا یکساى هیتاضذ ٍلی استفادُ اص ًقاط
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. ehsan.ghz.m@gmail.com، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسالمی،کارشناسی ارشد برق الکترونيک1
، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی،استادیار دانشکده برق و کامپيوتر2
.batenipour_nd@srbiau.ac.ir،batenind@gmail.com
 تقویم نجومی منطقهای و همچنین مسیر حرکتی روزانه و لحظهای،چکیده – در این مقاله با درنظر گرفتن موقعیت مکانی پنل خورشیدی
 بدین منظور ابتدا مسیر حرکتی خورشید و عملکرد موتور.خورشید عملکرد سیستمهای فوتو ولتائیک ثابت و متحرک شبیهسازی شد
 سپس مدل ردیاب خورشیدی دومحوره پیادهسازی شد و بر اساس آن توان تولیدی و بازدهی سیستمهای فوتو ولتائیک.پیادهسازی شد
 توان، منحنی توان پرتوهای خورشیدی. محاسبات برای شهر تهران در دو روز تابستانی و پاییزی انجام شد.ثابت و متحرک محاسبه گردید
 استفاده از سیستم ردیاب موجب میشود پنلهای، نتایج حاصل نشان داد.دریافتی و توان تولیدی پنلهای خورشیدی استخراج شد
 درصد میرسد که در مقایسه با50/6  لذا راندمان سیستمهای متحرک به.خورشیدی تقریبا کل توان پرتوهای خورشیدی را دریافت کنند
 از مزایای سیستم ردیاب دومحوره ارائه شده در مقایسه با سایر. بهبود چشمگیری دارد، درصد است14/1 راندمان سیستمهای ثابت که
.طرحها میتوان به دقت باالی الگوریتم تولید مسیر خورشیدی و عدم استفاده از سنسور جهت تعیین موقعیت خورشید اشاره نمود
. مسير خورشيدی، سيستم فوتو ولتائيک، ردیاب دو محوره، ردیاب خورشيدی-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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 -1مقدمه
با افزایش مصرف انرژی و ضرورت تامين آن از طریق منابع
جدید ،استفاده از سيستمهای فوتو ولتائيک به عنوان منبع
انرژی پاک و تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفت ].[1
سيستمهای فوتو ولتائيک با استفاده از پنلهای سلول
خورشيدی انرژی دریافتی از خورشيد را به انرژی الکتریکی
تبدبل مینمایند .استفاده کارآمد از این منبع انرژی یکی از
نکات کليدی است .لذا در سالهای اخير تالشهای گستردهای
در راستای بهبود تکنولوژی ساخت سلولهای خورشيدی و
افزایش راندمان آنها صورت گرفتهاست ]2و .[3عالوه بر آن
با توجه به حرکت روزانه و ساالنه خورشيد ،موقعيت و جهت
تابش آن نسبت به پنل خورشيدی به طور پيوسته تغيير
میکند و از شرایط تابش عمود بر سطح پنل خارج میشود.
این امر موجب میگردد نور تابيده شده بر سطح پنل بهطور
کامل دریافت نشود .لذا استفاده از ردیابهای خورشيدی
بهعنوان راهکاری جهت افزایش راندمان دریافت و در نتيجه
راندمان کل سيستم فوتوولتائيک مطرح میگردد .ردیاب
خورشيدی مسير حرکت خورشيد را تعقيب میکند و بار
خود را که شامل ،بازتابنده  ،لنز ،پنل خورشيدی و سایر
تجهيزات اپتيکی است ،همواره به سمت خورشيد و درجهت
تابش عمود پرتوهای آن نگه میدارد ] .[4سيستمهای
جمعآوری انرژی خورشيد را به دو دسته تابت و متحرک
تقسيم میکنند که در سيستمهای متحرک از ردیاب
خورشيدی استفاده شده است.

شکل:1نمای بلوکی مدل ردیاب خورشيدی

سيستم ردیاب خورشيدی از سه بلوک اصلی ،توليد کننده
مسير حرکتی ،واحد پردازش ردیاب و واحد کنترل ردیاب
تشکيل میشود که هریک از این بلوکها بهطور مجزا
طراحی و شبيهسازی شدهاند.
الگوریتم توليد مسير حرکتی خورشيد به گونهای طراحی
شده است که در هر زمان دلخواه (شامل زمانهای گذشته
و آینده) برای هر موقعيت جغرافيایی از زمين قابل استفاده
است .واحد پردازش ردیاب برحسب نياز میتواند عمل
ردیابی را بهصورت پيوسته یا گسسته در بازههای زمانی
مشخص انجام دهد ].[4
به
توجه
با
ردیاب
کنترل
واحد
زوایای مطلوب سمت و ارتفاع و با درنظرگرفتن زاویه کنونی
هر یک از محورها ،سيگنال کنترل مورد نياز هر موتور را به
آن اعمال مینماید.

 -3تولید مسیر حرکتی روزانه خورشید
در پيادهسازی مدل ردیاب خورشيدی ،بلوک توليد کننده
مسير حرکتی خورشيد یکی از بلوکهای اساسی است .شکل
 2نتایج حاصل از توليد مسير حرکتی روزانه خورشيد برای
شهر تهران را ارائه مینماید که با نتایج ارائه شده در مرجع
] [5مطابقت دارد.

در این مقاله سيستمهای فوتو ولتائيک ثابت و متحرک را
شبيه سازی کرده و راندمان آنها را با یکدیگر مقایسه
نمودهایم .برای ردیابی خورشيد از ردیابی دومحوره استفاده
کردهایم].[4

 -2طراحی و پیادهسازی مدل ردیاب خورشیدی
ردیاب خورشيدی با درنظر گرفتن موقعيت مکانی پنل
خورشيدی ،تقویم نجومی منطقهای و همچنين مسير
حرکتی روزانه و لحظهای خورشيد عمل ردیابی را انجام
میدهد و موقعيت پنل خورشيدی را در دو محور ارتفاع و
سمت تغيير میدهد .شکل  1نمای بلوکی سيستم ردیابی
پيادهسازی شده را نشان میدهد.

شکل :2مسير حرکتی خورشيد برای شهر تهران در تاریخ
. 2017/04/14
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 -4شبیه سازی موتور،گیربکس و بار مکانیکی
به منظور شبيهسازی ردیاب خورشيدی ،الزم است عملکرد
موتورها شبيهسازی شود .موتور الکتریکی بهکار رفته در
سيستم ردیابی در هر دو محور سمت و ارتفاع ،موتور جریان
ثابت جاروبکدار با مشخصه 45PA720G/45ZYT75-2430
است ].[6
شکل  3مدل مورد استفاده در شبيهسازی موتور را نشان
میدهد .طبق محاسبات انجام شده گشتاور کل مورد نياز
برای حرکت دادن پنل خورشيدی معادل  10N*mاست که
آن را در خروجی گيربکس قرار میدهيم .مقدار  2N*mاز
این گشتاور معادل وزن سلول خورشيدی و  8N*mاز آن
برای مقابله با نيروی بادی با سرعت  36 Km/hاست.

شکل :4منحنی های خروجی موتور

 -5نتایج شبیهسازی
در این بخش نتایج حاصل از شبيهسازی سيستمهای فوتو
ولتائيک ثابت و متحرک ارائه شده و بازدهی و توان توليدی
حاصل از آنها با یکدیگر مقایسه شدهاست .شبيهسازی بر
اساس موقعيت جغرافيایی شهر تهران و برای روزهای
24تير 1396و  24آذر  1396انجام شدهاست .شکلهای 5
و  6نتایج حاصل برای روز تابستانی را بيان میکنند .در این
شکلها ،توان پرتوهای خورشيدی ،توان دریافت شده و توان
توليدی بر حسب ساعات مختلف روز ترسيم شدهاست .بر
اساس این نتایج در روز تابستانی متوسط توان پرتوهای
خورشيدی  782/7 W/m2است که در سيستم فوتو ولتائيک
ثابت توان دریافت شده پنل خورشيدی  471/6 W/m2و
توان توليدی توسط پنل  95 W/m2است .در حاليکه برای
سيستم فوتو ولتائيک مجهز به ردیاب دومحوره مقدار توان
دریافت شده با توان پرتوهای خورشيدی برابر است و توان
توليدی  156 W/m2است.

با استفاده از مدل ارائه شده در شکل  ،3عملکرد موتور
شبيهسازی میشود و پارامترهای مهم آن نظير ولتاژ و
جریان موتور ،سرعت شفت موتور و سرعت خروجی
گيربکس استخراج میشود که شکل  4نتایج حاصل را نشان
میدهد .در لحظه اول موتور بدون بار و با اعمال ولتاژ 24V
راهاندازی میشود .سپس در ثانيه پنجم از زمان شبيهسازی
گشتاور  10N*mدر خروجی گریبکس قرار میگيرد .در
لحظه اول راه اندازی به منظور تامين جریان مورد نياز ،ولتاژ
تغذیه افت میکند .موتور پس از گذشت تقریبا  1Sبه سرعت
بدون بار  3000RPMمیرسد .در این زمان سرعت خروجی
گيربکس  4/1RPMاست (به دليل نسبت کاهنده .)1/720
همانگونه که مالحظه میگردد پس از بارگذاری ،جریان
موتور افزایش مییابد درحاليکه ولتاژ موتور و سرعت موتور
و گيربکس کاهش مییابند.

شکل :5توان پرتوهای خورشيدی ،توان دریافتی و توان توليدی پنل
ثابت برای شهر تهران در تاریخ .94/04/24

شکل :3مدل مورد استفاده در شبيه سازی عملکرد موتور
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بازدهی سيستم را نسبت به سيستم ثابت  %36/5افزایش
می دهد.
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شکل :6توان پرتوهای خورشيدی ،توان دریافتی و توان توليدی پنل
متحرک برای شهر تهران در تاریخ .96/04/24

نتایج حاصل برای روز پایيزی  24آذر  1396نيز به طور
مشابه موئد این مطلب است که با استفاده از سيستم ردیابی
تقریبا تمام توان پرتوهای خورشيدی توسط پنل دریافت
میشود که این امر بازدهی سيستم را بهميزان چشمگيری
افزایش میدهد .متوسط توان توليدی محاسبه شده در بازه
زمانی یکساله برای سيستمهای ثابت و متحرک بهترتيب
تقریبا  29و  KW/m2 41است و بازده آنها بهترتيب 14/1
و  50/6درصد است (شکل .)7بنابراین با استفاده از ردیابی
دومحوره بازدهی سيستم  %36/5افزایش مییابد.

شکل :7متوسط توان توليدی سيستمهای ثابت و متحرک برای تهران
،سال .1396

 -6نتیجهگیری
مدل ردیاب خورشيدی دومحوره از سه بلوک اصلی تشکيل
شده بود .نتایج حاصل از شبيهسازی بلوک توليد مسير
حرکتی خورشيد نشان داد که الگوریتم مورد استفاده از
دقت باالیی برخوردار است .عملکرد موتور نيز شبيهسازی
شد و بر اساس مدل ارائه شده عملکرد سيستمهای فوتو
ولتائيک ثابت و متحرک شبيهسازی و با یکدیگر مقایسه
گردید.
نتایج حاصل برای شهر تهران ،در دو روز تابستانی و پایيزی
نشان داد استفاده از ردیاب دومحوره موجب میشود تقریبا
تمام توان پرتوهای خورشيدی توسط پنل دریافت شود و
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سنتز نانوسیمهای دیاکسید تلوریم به روش تبخیر در کوره مافل و بررسی خواص
ساختاری و اپتیکی آن
1قلعه

 رضا عبدی،2 توکل توحیدی،1محسن نبیزاده زاویه

 ایران، آذربایجان شرقی، بناب، دانشگاه بناب، گروه مهندسی اپتیک و لیزر1
 ایران، بناب، مجتمع پژوهشی شمالغرب کشور، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای2
) به روش تبخیر پودر فلز تلوریم بر روی زیر الیههای سیلیکونی و شیشهای در کورهTeO2( چکیده – سنتز نانو سیمهای دیاکسید تلوریوم
. مدت زمان تبخیر و فاصله پودر فلز از زیرالیه در تولید نانوسیمها مورد بررسی قرار گرفت، سه متغیر مهم دمای تبخیر.مافل انجام گردید
 ساختار بلوری سیمها با. نانومتر و طولی از مرتبه چند ده میکرومتر دارند200  تا30 نانو سیم های تولید شده با این روش قطری از مرتبه
 طیف جذب و عبور اپتیکی. مورد بررسی قرار گرفتSEM  وFESEM  ریختشناسی و اندازه سیمها با روش. تعیین گردیدXRD روش
.نانوسیمها در روی یک زیرالیه شیشه ای اندازهگیری شد
. خواص اپتیکی و ساختاری، الیه نازک نانوساختاری، دی اکسید تلوریم، نانو سیم: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
1

Department 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.
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داده شده و زیرالیهی مورد نظر در فواصل مختلف در باالی
آن قرار گرفت تا سیمهای  TeO2بر روی آن رشد داده شود.
بوتهی حاوی فلز تلوریم در داخل کوره مافل در دماهای
متفاوتی مانند  450 ،400و  500درجه سلسیوس برای
مدت زمانهای متفاوتی قرار گرفت .قبل از شروع فرآیند
سنتز زیرالیهها و بوته با استفاده از استون در دستگاه
اولتراسونیک و سپس با استفاده از اسید سولفوریک و آب
اکسیژنه در چند مرحله مورد تمیزکاری قرار گرفتند .میزان
جذب و گسیل نمونهها با دستگاه اسپکتروفوتومترPerkin-
 Elmerمدل  Lambda-45تعیین ،ریختشناسی با استفاده
از دستگاه  SEMمدل  EVD18-Ziessو  FESEMمدل
 MIRA3TESCAN-XMUو ساختار آنها با دستگاه XRD
مدل D8-Advance Brukerبا طول موج تابشی Cu-Kα
) (λ=1.5406 Åبررسی گردید.

 -1مقدمه
در طی سالهای اخیر نانومواد کم بعد با ریخت شناسیهای
مختلف اعم از نانو سیمها ،نانو میلهها ،نانو لولهها و نانو
تسمهها توجهات بسیاری را به خاطر خواص فیزیکی و
شیمیایی منحصر به فردشان و کاربردشان در دستگاههای
نانومقیاس به سوی خود جلب کردهاند .به ویژه نانو سیمهای
بر بستر اکسید نیمهرساناهای فلزی به علت بهرهگیری از
نسبت باالی سطح به حجمشان و کوچک بودن دانههای
مواد تشکیل دهنده کاندیدای خوبی برای کاربردهای
حسگری گاز به نظر میآیند [ .]1دیاکسیدتلوریوم )(TeO2
یک ماده چند منظوره نیمهرسانا با باند گاف عریض و یکی
از مواد مهم آکوستو اپتیکی و الکترو اپتیکی با انواع ویژگی-
های مطلوب شامل رفتار کشسانی ،ضریب شکست باال و
کیفیت اپتیکی خوب میباشد [ .]2روشهای فیزیکی و
شیمیایی مختلفی برای ساخت نانوساختارهای مواد نیمه-
رسانا گزارش شده است .از روشهای فیزیکی میتوان به
تبخیر در خالء ،دیواره گرم و اپیتاکسی اشعه مولکولی اشاره
کرد .روشهای شیمیایی که بیشتر مورد استفاده قرار می-
گیرند عبارتند از :اسپری پیرولیز ،الیهنشانی حمام شیمیایی
و الیهنشانی الکتروشیمیایی .روشی ساده که برای تهیه
نانوسیمهای  TeO2مورد استفاده قرار میگیرد عبارت است
از تبخیر فلز تلوریم ) (Teدر دمای حدود  400الی 500
درجه سانتیگراد در داخل کوره مافل که نیاز به محیط خالء
ندارد و از لحاظ اقتصادی بسیار با صرفه است [ .]3نانوسیم-
های تولید شده دیاکسید تلوریم با این روش خواص حسگر
گازی ،در غلظتهای بسیار پایین از خود نشان دادهاند [.]3
در این مقاله سنتز نانو سیمهای دیاکسید تلوریم
)(TeO2به روش تبخیر پودر فلز تلوریم بر روی زیرالیههای
سیلیکونی و شیشهای در کوره مافل و تاثیر متغیرهای تولید
از جمله دما ،مدت زمان تبخیر و فاصله پودر از زیرالیه،
همچنین خواص اپتیکی ،ساختاری و ریختشناسی نانو
سیمها بررسی شده است.

 -3بحث و نتایج
 -3-1بررسی ساختار و ترکیبات نمونهها
شکل ،1الگوی پراش اشعه  Xنانوسیمهای تهیه شده در
شرایط دمای  450درجه سلسیوس ،زمان  60دقیقه و فاصله
 1/7میلیمتری زیرالیه از پودر تلوریوم را نشان میدهد .با
توجه به شکل مشاهده میشود که بر اساس کارت استاندارد
شماره  ،78-1713نانوسیمهای  TeO2دارای ساختار چهار
گوشی مورد نظر میباشند.

 ،مربوط به نمونه تهیه شده در شرایط دمای X 450شکل :1الگوی پراش اشعه
درجه سلسیوس ،زمان  60دقیقه و فاصله  1/7میلیمتری زیرالیه از پودر تلوریوم.

شکل  2طیف  EDXرا برای تعیین ترکیبات شیمیایی
نانوسیمها نشان میدهد و چنان که مشاهده میشود فقط
عناصر اکسیژن ،تلوریم و سیلیکون (زیرالیه) در آن وجود
دارند و ناخالصی دیگری وجود ندارد.

 -2روش کار
نانوسیمهای  TeO2به روش تبخیر در کوره مافل در معرض
هوا و در غیاب هر نوع کاتالیزوری تولید شد .فلز تلوریم )(Te
با درجه خلوص  %99/9995تولیدی شرکت سیگما-آلدریچ
در یک بوته آلومینیایی به ابعاد  20در  30میلیمتر قرار
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 ،جهت تعیین ترکیبات نانوسیمها EDXشکل :2طیف

 -3-2بررسی ریختشناسی سطح

سنتز شده در  TeO2مربوط به بهینه ترین نانو سیمهای SEMشکل  :3تصاویر
) دمای  400درجه  )bدمای  450درجه سلسیوس ،زمان  60دقیقه aشرایط
سلسیوس ،زمان  120دقیقه و در فواصل یکسان  1/7میلیمتری زیرالیه از پودر
تلوریوم.

شکل ،3تصاویر  SEMمربوط به نانوسیمهای سنتز شدهای
است که بهینهترین ساختار و ضخامت را دارند .با توجه به
تصاویر مشاهده میشود که این وضعیت نانو سیمها در دمای
 450و  400درجه سلسیوس با زمانهای تبخیر به ترتیب
 60و  120دقیقه و فاصله  1/7میلیمتری پودر فلز از زیرالیه
بدست آمده است .ضخامت سیمها در این حالت از مرتبه
 30الی  200نانومتر و طول آنها چندین میکرومتر است.
در بررسی متغیرهای فرآیند سنتز با مشاهده تصاویر شکل
 4میتوان چنین نتیجهگیری کرد که با افزایش فاصله
زیرالیه از پودر فلز تلوریوم از تراکم سیمها کاسته میشود.
به عالوه نحوه تاثیر گذاری زمان تبخیر پودر فلز نیز به گونه-
ای است که با افزایش آن بر تراکم سیمها افزوده شده و در
زمانهای کمتر از  40دقیقه فرآیند رشد سیمها تکمیل
نمیشود .با افزایش دما ضخامت سیمها افزایش یافته به
نحوی که در دماهای باالتر از  550درجه سلسیوس
ریختشناسی آن به صفحات بهم چسبیده و دانههای بلوری
چند وجهی تغییر مییابد.
 -3-3تراگسیل و جذب اپتیکی
طیف تراگسیل و جذب اپتیکی یکی از پارامترهای مهم در
مطالعه خواص اپتیکی نانوساختارها است .شکل ،5طیف
تراگسیل و شکل  ،6طیف جذبی نانوسیمهای رشد داده شده
در دمای  450درجه سلسیوس در مدت زمان  60دقیقه بر
روی یک زیر الیه شیشهای که به فاصله  1/7میلیمتر از
پودر قرار داده شده بود نشان میدهد .در بیشینه مقدار در
طول موج  800نانومتر تراگسیل 83

مربوط به تاثیر پارامترها در سنتز نانوسیمها در مقایسه SEMشکل  :4تصاویر
) تاثیر تغییر مدت  )bتاثیر تغییر فاصله زیرالیه از پودر تلوریوم aبا نمونه بهینه
) تاثیر تغییر دمای تبخیر eو  dو. cزمان تبخیر

درصد مشاهده شد .مطابق شکل نانوسیم سنتز شده جذبی
در طول موج  350 nmدارد .با میزان عبور و جذبی که برای
این نمونهها در ناحیه طول موج نشان داده شده وجود دارد،
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نشانگر پتانسیل باالی این نانوسیمها برای کاربری در
دستگاههای شفاف اپتیکی میباشد.

[3] Z. Liu, T. Yamazaki, Y. Shen, T. Kikuta, N. Nakatani, T.
Kawabata, Appl. Phys. Lett. 90 (2007) 173119.

شکل  : 5طیف تراگسیل نانوسیم های دیاکسید تلوریم

شکل  :6طیف جذب نانوسیم های دیاکسید تلوریم

 -4نتیجه گیری
نانوسیمهای دیاکسید تلوریم ( )TeO2به روش تبخیر در
کوره مافل در دما ،زمان و فواصل مختلف سنتز گردید و آثار
هر یک از پارامترهای فرآیند سنتز در نتیجه نهایی بررسی
گردید .نتایج  XRDنشان داد که نانوسیمها دارای ساختار
چهار گوشی تک بلوری میباشند .نتایج  EDXنشان داد که
ترکیبات نانوسیمها از درجه خلوص مناسبی برخورداراند.
نتایج  SEMنشان داد نانوسیمهای تولید شده در حالت
بهینه میتوانند قطری از مرتبه  30الی  200نانومتر و طولی
از مرتبه چندین میکرومتر داشته باشند .خواص اپتیکی
نانوسیمها نیز مورد مطالعه قرار گرفت و نشان داده شد که
نانوسیمهای تولید شده با این روش با داشتن ضریب
تراگسیل باال و ضریب جذب پایین در ناحیه مرئی پتانسیل
باالیی برای بکارگیری در دستگاههای میکرومقیاس شفاف
از جمله حسگرهای گازی دارند.
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 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دورود، گروه برق، دانشکده مهندسی1
 دانشگاه شهر کرد، دانشکده مهندسی برق2
 دانشگاه فرهنگيان، گروه فيزیک3
 با استفاده از جريانهای،)Optical Pulse Width Modulation(  در اين مقاله روشی برای تولید مدالسیون پهنای سیگنال نوری- چکیده
OPWM  مهمترين پارامتر در تولید.زنر در فیبر نوری عمل میکند ارايه شده است-چند فازی که بر اساس مکانیسم تداخل سنج ماخ

 مزيت استفاده از اين طرح قابلیت تغییر سیال و.قابلیت کنترل فرکانس و سرعت سوئیچینگ توسط تغییر سرعت سیال های ورودی است
 که اين، اين طرح قابلیت اتصال با فیبر نوری را داراست، عالوه بر قابلیتهای ذکر شده.نیز کنترل سادهء پارمترهای سوئیچینگ است
 برای صحت پارامترهای مطرح شده از روش.مزيت به نوبه خود میتوانند کمک زيادی در تزويجگرهای فیبر نوری و مجتمع سازی باشد
. برای شبیه سازی بخش اپتیکی استفاده شده استFDTD  و نیز روش،برای بخش سیالیFVM شبیه سازی
.  اپتوفلوئيد، ميکرو کانال، ریز سيال نوری، بلورهای فوتونی،زنر- 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
3

Faculty of Physics, University of Farhangian, Iran

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
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شکل رنگ زرد شکافی برای عبور سيال و نيز پوشش فيبر نوری
در شکل به رنگ سياه نشان داده شده است .طول و عرض نشان
داده شده در این شکل به ترتيب  15و  3ميکروکتر میباشد.
کنترل تداخل سنج ماخ زنر توسط ناحيه شکاف صورت میگيرد،
با کوپل شدن نور در فيبر نوری بسته به این که در شکاف فيبر
چه سيالی وجود دارد باعث ایجاد تداخل ماخ زنر میشود.

 -1مقدمه
سوئيچها و مدوالتورهای نوری یکی از اجزای اساسی فناوری
مدرن امروزی را تشکيل میدهند .استفاده از پالس نوری باعث
باال رفتن سرعت و کاهش توان مصرفی میشود ،از این رو طراحی
سيستمهای تمام نوری رو به توسعه قرار گرفتند[ .]1مزیت
استفاده از این سيستمها توجه محققان برای ساخت افزارههای
تمام نوری را به خود جلب کرد .یکی از این ساختارها بلورهای
فوتونی میباشد که اخيراً رشد فراوانی داشته است[ .]2استفاده
از این تکنولوژی جهت باال بردن انتقال اطالعات و پردازش آنها
بسيار مورد توجه قرار گرفته است .برای باال بردن پهنای باند و
عملکرد مطلوب از تکنولوژی ریز سيال نوری در کریستالهای
بلور فوتونی استفاده شد .ریز سيال نوری شاخهای است ،که از
ترکيب ميکرو سيال و اپتيک به وجود آمده است[ .]3استفاده از
ریز سياالت در بلورهای فوتونی باعث ساخت ادوات نوری زیادی
شده است [.]4
مدالسيون پهنای باند پالس  PWMنقش مهمی در تکنولوژی
امروزی دارد .ادوات سوئيچينگ بر این اساس پيشرفت زیادی در
سال های گذشته داشته اند[ .]5در این مقاله به معرفی PWM
نوری توسط تکنولوژی اپتوفلوئيد میپردازیم ،که اساس عملکرد
آن شبيه سوئيچ ماخ زنر است .عملکرد با سرعت باال ،ساخت در
مقياس کوچک و قابليت تغيير عملکرد با تغيير سيال از
پارامترهای مد نظر ما در طراحی این مدل پيشنهادی میباشد .با
نتایج شبيه سازی نشان خواهيم داد که چگونه تغيير سيال
عملکرد طرح را کنترل میکند .مکانيسم هدایت نور در هندسه
سوئيچ نيز به صورت بازتابش کلی داخلی TIR1میباشد .الزم به
ذکر است که روش شبيه سازی استفاده شده دراین مقاله برای
بخش سيالی ،روش  FVMو نيز استفاده از روشهای شبيه سازی
 FDTDبرای بخش اپتيکی می باشد.

شکل  .1-الف .شمای سه بعدی از طرح را نشان میدهد و ب .ساختار
دو بعدی از داخل فيبر نوری با شکاف ایجاد شده جهت استفاده از
مکانيسم تداخل ماخ زنر را نشان میدهد( مقدار پارامترهای نشان داده
شده LO=14µm, LI=10µm, LR=1µm, H=3µm, HM=0.5µm, HU=1µm,
 HD=0.5µm, HL=0.5µmمی باشد).

بنابراین عملکرد تداخل به این ناحيه وابسته است .با تغيير سرعت
شبکه سيالی که به شکاف فيبر نوری وارد میشود ،میتوان
عملکرد سوئيچ نوری را تنظيم کرد .این شبکه سيالی باعث توليد
یک شبکه با ضریب شکست متفاوت که به صورت متناوب تکرار
میشود .تغيير تناوبی ضریب شکست باعث ،کنترل فرکانس و
پهنای پالس میشود .در بخش بعد تئوری حاکم بر طرح شرح
داده میشود.

 -2ساختار پیشنهادی طرح

 -3تئوری طرح

در شکل  -1الف شمای سه بعدی از ساختار طرح نشان داده شده
است .این شکل از دو بخش ساختارسيالی و ساختار اپتيکی
تشکيل شده است .ساختار اپتيکی شامل یک منبع نور ليزر،
فيبرنوری ،و تداخل سنج ماخ زنر که توسط شکاف که بين فيبر
نوری است ،ایجاد می شود .شکل  -1ب شمای دو بعدی از طرح
است که نشان دهنده اساس کار سوئيچ ماخ زنر در فيبر نوری
میباشد .به این صورت که با ایجاد اختالف فاز که توسط اختالف
راه نوری ایجاد میشود ،تداخل سنج مدی شکل میگيرد .در
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 -1-3تئوری اپتیکی
اساس عملکرد سوئيچ ماخ-زنر در این طرح ،تقسيم کردن نور به
دو پرتو و هدایت در دو بازوی مختلف میباشد .با ایجاد اختالف
فاز در یکی از پرتوها و کوپل شدن دو پرتو در خروجی میتوانيم
تداخل سازنده یا ویرانگر را داشته باشيم .سازوکار عملکرد سوئيچ
ماخ زنر را میتوان به صورت زیر ارائه کرد[: ]6

Total Internal Reflection
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 ρ, u, t, η, pو  Fstدر این روابط به ترتيب چگالی برحسب
( )kg/m3بردار سرعت ( )m/sزمان ( )sویسکوسيته دیناميکی
( )Pa.sفشار( )Paو تنش سطحی ( .)N/mدر اینجا تابع تعيين
سطح  γو  εضرایب تئوری پایداری هستند.

 

 n cleffضریب شکست موثر بازوهای موجبر ( ) L1, L2برای دو
مسير و  λکه طول موج نور فرود کوپل شده به فيبر نوری است.
در این هندسه ،همانطور که در فرمول 1-نيز داریم اختالف فاز
وابسته به ضریب شکست موثر مسير و طول راه نوری ()∆L
می¬باشد .شدت نور خروجی از رابطه 2-بدست می¬آید:

 -4نتايج شبیه سازی
 -1-4شبیه سازی دينامیک سیاالت

) I  I1  I 2  2 I1I 2 cos( 
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در این بخش شبيه سازی رفتاری سيال های درون ميکرو کانال
بر اساس روابط  3به روش  FVMمیپردازیم .همان طور که در
شکل  2نيز مشخص است دهانه افقی کانال برای ورود هوا ،و از
دهانه عمودی کانال برای ورود سياالت مختلف استفاده شده
است .خواص دیناميکی سياالت مورد استفاده در جدول 1-نشان
داده شده است .این جدول شامل چگالی و ویسکوزیته برای
سياالت مختلف است.

V

V

()3-2
مقدار  kضریب وضوح تداخالت خروجی I ،شدت نور خروجیI1 ،
و  I2به ترتيب شدت پرتو خروجی برای مسير 1و  2و برای وضوح
تداخالت پرتو ،پارامتر  Vتعریف شده است .بسته به اینکه این دو
پرتو چه اختالف فازی پيدا می¬کنند در خروجی شدت نور
بيشينه (تداخل سازنده) یا کمينه (تداخل ویرانگر) را خواهيم
داشت .بعالوه این معادالت نشان می¬دهندکه تداخل پرتو تابعی
متناوب از اختالف فاز و ضریب شکست موثر است .پس می¬توان
گفت با ایجاد دوره تناوب از سياالت قابل تغيير ،به دوره تناوبی
از ضریب شکست دست می¬یابيم ،در نتيجه این تغيير سيال به
تغيير شدت نور خروجی منجر می¬شود .در ادامه به بخش مربوط
به سياالت و معادالت حاکم در این ضمينه می¬پردازیم.

جدول .1-خواص فيزیکی سياالت
)µ(N∙s/m2
1.80×10−5
6.51×10−4
9.67×10−4
1.20×10−3

در این بخش معادالت جریان های چند فازی سيال در مقياس
ميکرومتر که شامل دو سيال غير قابل نفوذ است ،مورد بررسی
قرار می گيرد .در این مقياس تنش سطحی و ویسکوزیته نقش
مهمی در دیناميک طرح دارد .برای حل معادالت سيال ،روش
های متعددی برای حل جریان های چند فازی وجود دارد[ .]7در
این مقاله از روش تعيين سطح به علت داشتن دقت مناسب و
نشان دادن سطح سياالت استفاده می کنيم (جهت مطالعه بيشتر
مزیت های استفاده از این روش به منبع] [8مراجعه نمائيد).
معادالت دیناميک سيالی که در این طرح استفاده شده است
شامل معادالت ناویراستوکس هستند[:]9

 u  0
()3a
( ) 3b

()3c

)ρ (kg/m2
1.20
881
1590
789

Fluid
Air
Benzene
Carbon tetrachloride
Ethanol

شکل .2-توزیع فاز هوا و اتانول درون ميکرو کانال است .رنگ آبی نشان
دهنده هوا که با سرعت  8 mm/sبه کانال افقی و رنگ قرمز حرکت
اتانول را در داخل کانال با سرعت  16 mm/sرا نشان ميدهد.

همان طور که در شکل 2-نيز نشان داده شده است در ابتدا با
گذشت زمان اتانول (که در دهانه عمودی اعمال شده است) شروع
به حرکت کرده و به کانال افقی که هوا به آن اعمال شده است،
میشود و به طور دوره ای تکرار میشود و باعث تشکيل شبکه یا
قطرههای متناوب سيال میشود .محدودیت سرعت سياالت به
آهنک و سرعت شارش قطره ها در شکاف مربوط می شود که
میتواند از چند ثانيه تا رسيدن به محدوده سرعت صوت حدود




 u   
 u  u      u  u T  p  Fst

t





در فشار  1 atmو دمای20○ C

در شکل 2-توزیع سيال از دو کانال ورودی نشان داده شده است.
برای مثال هوا و اتانول برای اعمال به ورودیهای کانال انتخاب
شده اند .ضریب تنش سطحی برای این دو سيال Fst=0.0221
 N/mو زاویه بين دیواره و سيال  3π/4انتخاب شدهاند .برای شبيه
سازی در این قسمت اتانول با سرعت  16 mm/sو هوا با سرعت
 8 mm/sبه ورودی های کانال اعمال میشود.

 -2-3تئوری سیالی
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عملکرد سوئيچ را مشخص کند .با باال بردن سرعت میتوان پهنای
قطره (شبکه) ایجاد شده را تغيير داد .بنابراین می توان گفت که
ما به شبکه ای متناوب با قابل تغيير ضریب شکست درون فيبر
ایجاد کرده ایم .این تابع بدست آمده از ضریب شکست نسبت به
زمان در بخش بعد مورد استفاده قرار میگيرد.

 10-12بهمن 1396

در تقویت کننده های نوری چيپ های فوتونيکی میتواند داشته
باشد .بنابراین افزایش دوره تناوب سيال نيز باعث افزایش تابع
ضریب شکست نسبت به زمان میشود ،که این نيز پهنای پالس
خروجی را کنترل میکند .این رفتار در شکل 3-نشان داده شده
است .الزم به ذکر است ،در شبيه سازیها اثرات دمایی در نظر
گرفته نشده است زیرا حساسيت دمایی به ضریب انبساط دمایی
و ضریب ترمو-اپتيکی مربوط میشود ،که دراین ساختار با فرض
خالص بودن سيليکا (جنس فيبر نوری) این ضرایب ناچيز است
بنابراین در دماهای معمول ،کارکرد تداخل سنج به دما حساسيت
چندانی ندارد.

 -2-4شبیه سازی اپتیکی
در این بخش از نتایج بخش قبل ،برای شبيه سازی سامانه اپتيکی
استفاده میکنيم .با توجه به این که درشکاف ميان فيبر نوری
چه سيالی وارد شود ،خروجی نوری میتواند صفر یا یک باشد.
برای این منظور ما از هوا و یکی از سياالت مندرج در جدول1-
بهره میبریم .ابتدا فرض میکنيم که در شکاف ميان فيبر ،هوا
قرار دارد .پرتو نوری را با طول موج  1.5 μmبه ورودی فيبر کوپل
میکنيم .مکانيسم انتشار نور درون فيبر بر اساس بازتاب کلی
 TIRاست .با توجه به این که مسير عبور نور در بازوی باالیی
بيشتر از مسير دیگری میباشد اختالف فازی که برای پرتو ایجاد
شده  180درجه است ،و در کوپل نور در قسمت انتهایی با توجه
به تداخل ویرانگر موج از بين میرود این عملکرد به مکانيسم
سوئيچ ماخ زنر شبيه است .حال به جای هوا در داخل فيبر از
سيال با ضریب شکست نزدیک به ضریب شکست فيبر استفاده
می کنيم برای این منظور از اتانول استفاده میکنيم .با ورود
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.

 -5نتیجه گیری
در این مقاله یک مدوالتور پهنای پالس نوری و قا بليت کنترل با
سيال معرفی شده است .مهم ترین مزیت این  PWMسرعت
سوئيچينگ و فرکانس است که قابليت کنترل پذیری توسط
سرعت سيال یا پهنای قطره را دارد .با توجه به نتایج این مقاله،
مدت زمان روشن و خاموش بودن سوئيچ وابسته به پهنای قطره
سيال است ،که این نيز به سرعت سيال وابسته است ..این مقاله
نشان می دهد که با استفاده از جریانهای چند فازی ،میتوان
افزاره های های تمام نوری مبتنی بر ميکروه شاره زیادی را
طراحی کرد که از ویژگی کنترل پذیری سيال استفاده کرد .این
طرح دیدی وسيع برای استفاده در سيستم های با قابليت برنامه
پذیری و گيتهای منطقی را پيش روی ما مینهد.
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شکل .3-نمودار بهنجار شده شدت نور خروجی برحسب زمان که برای
سرعت های متفاوت رسم شده است( در نمودار قرمز رنگ سرعت هوا و
اتانول یکسان برابر  8 mm/sاست ،در نمودار آبی رنگ سرعت هوا mm/s
 8و سرعت اتانول  16 mm/sمی باشد ،در نمودار صورتی که در آن
سرعت هوا همان  8 mm/sولی سرعت اتانول به  32 mm/sافزایش
یافته است).

تغيير ضریب شکست سيال به صورت تابعی از زمان قابل حصول
است .ضریب شکست  1و  1.361بترتيب برای هوا و اتانول مد
نظر گرفته شده است .عالوه بر کنترل زمان خاموش و روشن
بودن پرتو نور خروجی ،می توان پهنای پالس را نيز کنترل کرد.
این پهنای پالس نوری که به  PWMمعروف است کاربرد فراوانی
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دی مالتی پلکسر باند فوق باریک بر پایه بلور فوتونی دو بعدی/طراحی مالتی
2عابدی
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. طراحی میشود،دی مالتی پلکسر که در آن برای تزویج موجبر ها از میکروکاواک استفاده شده است/چکیده – در این مقاله یک مالتی
 فرکانس های مرکزی یکسان برای هر دو افزاره داشته و دارای پهنای باند فوق باریک هستند و،کانال های ایجاد شده در گاف فوتونی
 توان خروجی از درگاه های مشخص. مناسب میباشدCWDM فاصله مابین دو کانال و پهنای باندشان به گونه ایست که برای سیستم های
FDTD  در این مقاله برای شبیه سازی از روش. درصد میباشد80 درصد و برای مالتی پلکسر باالی85 شده برای دی مالتی پلکسر باالی

.استفاده شده است
. باند باریک، مالتی پلکسر، دی مالتی پلکسر، ميکروکاواک، بلور فوتونی-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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 -2طراحی و بررسی ساختار مالتی/دی مالتی

 -1مقدمه

پلکسر

بلورهای فوتونی ساختارهای متناوبی از مواد هستند که در
برخی محدوده های فرکانسی دارای گاف فوتونی ميباشند.
استفاده از این نوع از ساختارها امکان طراحی ادوات نوری
فشرده با کوک پذیری باال را فراهم ساخته است ] .[1با ایجاد
نقص در بلورهای فوتونی برخی از فرکانس هایی که در گاف
فوتونی قرار داشتند ،از بلور عبور داده شده و در واقع بصورت
مد نقص در داخل گاف ظاهر ميشوند .با استفاده از
ساختارهای بلور فوتونی ،ادواتی همچون فيلترها ] ،[2-5دی
مالتی پلکسر ها ] ،[1ادوات منطقی ] ،[6-7نيم جمع کننده
] ،[8تمام جمع کننده ] ،[9مبدل های آنالوگ به دیجيتال
] [10,11و غيره ،طراحی و ساخته ميشوند .در این ميان،
مالتی/دی مالتی پلکسر ها از افزاره های پرکاربرد در شبکه
های مخابرات نوری هستند .دليل اهميت باالی این نوع
افزاره این است که در شبکه های مخابرات نوری ميتوان با
استفاده از مالی پلکسينگ تقسيم طول موجی ،یک فيبر
نوری را به چندین کانال با طول موج های مرکزی متفاوت
اختصاص داد ] [12و مالتی/دی مالتی پلکسرها در این نوع
مالتی پلکسينگ نقشی اساسی دارند .اخيرا ساختارهای
متنوعی برای طراحی مالتی/دی مالتی پلکسرها ارائه شده
اند که از جمله آن ها استفاده از حلقه های بلور فوتونی برای
انتقال سيگنال با طول موج مورد نظر از موجبر ورودی به
موجبر خروجی ميباشد].[1

در این مقاله از بلور فوتونی با آرایه مربعی  17×13متشکل
از ميله های سيليکونی در بستر هوا برای طراحی مالتی/دی
مالتی پلکسر استفاده شده است .ضریب شکست ميله ها
 3/3763886و ضریب دی الکتریک نسبی شان  11/4در نظر
گرفته شده است .ثابت شبکه ی این بلور a = 0/6384
r1 = 0/1159 × a
ميباشد و شعاع اوليه ميله ها
ميباشد.
در طراحی مالتی پلکسر از یک موجبر به عنوان ورودی و
دو ميکرو کاواک برای تشدید و تزویج نور بين ورودی و
خروجی در طول موج مورد نظر و دو موجبر به عنوان
خروجی استفاده شده است .در طراحی دی مالتی پلکسر از
دو موجبر به عنوان ورودی و دو ميکرو کاواک جهت تشدید
و تزویج موج و یک موجبر به عنوان خروجی استفاده شده
است .مالتی/دی مالتی پلکسر طراحی شده در شکل  1نشان
داده شده است.

از این رو در این مقاله مالتی/دی مالتی پلکسری طراحی
می شود که اساس آن بر مبنای فيلتر نوری طراحی شده
توسط آقای وانگ و همکاران ] [2ميباشد .این فيلتر دارای
ویژگی هایی از جمله استفاده از ميکرو کاواک با پهنای باند
فوق باریک و استفاده از ميله هایی با شعاع  1/5برابری
نسبت به شعاع دیگر ميله های مورد استفاده برای افزایش
انعکاس آینه ها ميباشد.
شکل  :1طراحی الف)دی مالتی پلکسر ،ب)مالتی پلکسر.

2×1

طراحی صورت گرفته در این مقاله یک مالتی پلکسر
و یک دی مالتی پلکسر  1×2تقسيم طول موجی با استفاده
از ميکرو کاواک و آینه ی سيليکونی می باشد .از این طراحی
ميتوان در سيستم های مخابرات نوری که در آن ها
اطالعات به صورت تقسيم طول موجی مالتی پلکس
ميشوند ،بهره برد.

به منظور ایجاد آینه در مسير نور ،شعاع ميله های سبز رنگ
(ميله های ردیف های  1/5×r1 ،)5،9،13،22،26،30در نظر
گرفته شده اند .آینه تشکيل شده در واقع به گونه ای عمل
مينماید که موج نوری ورودی را به صورت عمودی به طرف
خروجی منعکس مينماید .نتایج شبيه سازی ارائه شده
توسط آقای وانگ و همکاران ] [2حاکی از آن است که مقدار
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بهينه برای شعاع ميله های آینه 1/5برابر شعاع اوليه ميباشد.
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
با انتخاب شعاع  1/5برابری مقداری از اندازه ی فاکتور
کيفيت نسبت به آینه با شعاع کمتر ،کاسته ميشود .به
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
ایجاد شده در گاف فوتونی -و در نتيجه افزایش قابل توجهفاکتور کيفيت ،شعاع ميله های زرد رنگ (ميله های واقع
در ستون  7و ردیف های  10 ) 6،8،23،25درصد کاهش
یافته است و هر کدام به اندازه  0/2ميکرون در جهت عمودی
از یکدیگر فاصله گرفته اند .برای اطالع از جزئيات بيشتر در
مورد تاثيرات شعاع و مکان این ميله ها به ] [13مراجعه
شود.
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کيفيت  431و کانال با طول موج مرکزی  1/5841دارای
 FWHMبرابر  0/7نانومتر و فاکتور کيفيت  2263ميباشد.
پاسخ طولی موجی مالتی پلکسر به علت مطابقت کاواک
های آن با کاواک های دی مالتی پلکسر با پاسخ طول موجی
دی مالتی پلکسر یکسان ميباشد.

شکل  :2پاسخ طول موجی مالتی/دی مالتی پلکسر

 -2-3پاسخ زمانی

برای افزایش مقدار توان خروجی با استفاده از تغيير خواص
ميکرو کاواک ،شعاع ميله های فيروزه ای رنگ (ميله های
واقع در ستون های  5،9و ردیف های  7،11،24،28و
همچنين ستون های  6،8و ردیف های
 )6،8،10،12،23،25،27،29به اندازه  50درصد بزرگتر در
نظر گرفته شده اند.

در طراحی مربوط به دی مالتی پلکسر هر دو فرکانس
مرکزی با توان واحد به صورت جداگانه به ورودی مدار
اعمال شده است و نتایج به صورت جدا از هم تحليل
ميشوند .این عمل به علت خطی بودن معادالت ماکسوئل
مجاز ميباشد .نتایج مربوط به ورودی  1/5084ميکرومتر در
شکل -3الف و ورودی  1/5841در شکل-3ب نشان داده
شده است .مشاهده ميشود توان خروجی درگاه  2برای
ورودی  2/8 ،1/5084درصد و برای ورودی  ،1/5841تقریبا
 86/39درصد توان ورودی ميباشد .توان خروجی درگاه 3
برای ورودی  ،1/5084تقریبا  88/09درصد و برای ورودی
 ،1/5841صفر درصد ورودی ميباشد.

 -1-3پاسخ طول موجی

در طراحی مربوط به مالتی پلکسر در ابتدا الف) به درگاه
شماره  4هر دو طول موج مرکزی مد های نقص را با توان
واحد به صورت جداگانه به عنوان ورودی اعمال گردیده و
درگاه شماره  5و  6به عنوان خروجی در نظر گرفته شده
اند .سپس ب) به درگاه شماره  5هر دو فرکانس مرکزی به
صورت جداگانه به عنوان ورودی با توان واحد اعمال گردیده
و درگاه شماره  4و  6به عنوان خروجی در نظر گرفته شده
اند .نتایج در شکل  4نشان داده شده اند.

 -3بررسی نتایج شبیه سازی
به منظور شبيه سازی ساختار ارائه شده از روش شبيه سازی
 FDTDاستفاده شده است .همچنين از  PMLبرای
مرزبندی طراحی استفاده شده است.

برای بدست آوردن پاسخ طول موجی ،موجی با طول موج
 1/55به صورت پالسی کوتاه به ورودی اعمال شده است.
پاسخ طول موجی دی مالتی پلکسر در شکل  2نشان داده
شده است .طول موج های مرکزی  1/5084ميکرومتر و
 1/5841ميکرومتر ميباشد .مشاهده ميشود فاصله ی بين
دو کانال عبوری از هم تقریبا  76نانومتر ميباشد که این
نتایج برای استفاده در سيستم  CWDMبا توجه به
استاندارد  ITU G.694.2مناسب ميباشد .کانال با طول موج
مرکزی  ،1/5084دارای  FWHMبرابر  3/5نانومتر و فاکتور

توان خروجی مربوط به حالت الف برای ورودی  1/5084و
 1/5841ميکرومتر به ترتيب برای درگاه  1/7 ،5درصد و
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 درصد و صفر درصد توان84/5 ،6 صفر درصد و برای درگاه
.ورودی ميباشد

. درصد ميباشد83/62  درصد و2/4 ،6 صفر و برای درگاه

 نتیجهگیری-4
 و یک دی مالتی پکسر2×1 در این مقاله یک مالتی پلکسر
 که از ميله های17×13  با استفاده از بلور فوتونی1×2
 کانال. طراحی شد،سيليکونی بر بستر هوا تشکيل شده است
های این دو افزاره باند فوق باریک بوده و فاصله مابينشان
CWDM  نانومتر بدست آمد که برای استفاده در سيستم76
 درصد برای85  توان های خروجی باالی.مناسب است
خروجی های مطلوب دی مالتی پکسر و توان های خروجی
. درصد برای مالتی پلکسر حاصل شد80 باالی
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) پاسخ زمانی دی مالتی پلکسر به ورودی الف:3 شکل1/5084 میکرومتر در
زمان نهایی1500 cT) ب،1/5841  میکرومتر در زمان نهایی5500 cT.

 انتشارات، مقدمه ای بر ادوات نوری بلور فوتونی، کامبيز،] عابدی13[

) پاسخ زمانی مالتی پلکسر به ازای ورودی الف:4 شکل1/5841 میکرومتر در
زمان نهایی6000 cT) و ورودی ب4  به درگاه1/5084 میکرومتر در زمان
نهایی2000 cT.5 به درگاه

.1395 ، مهر جرد

 و1/5084 توان خروجی مربوط به حالت ب برای ورودی
 درصد و3/3 ،4  ميکرومتر به ترتيب برای درگاه1/5841
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استفاده از بینابنمایی رامان و فروشکست القایی لیزری بهمنظور شناسایی مواد
منفجره
 سید محمدرضا دربانی، ابوالحسن مبشری، مرضیه همتی فارسانی،سمانه شهاب
 اصفهان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر
 گزینش روشهای تفکیک مناسب برای،چکیده – مشابه بودن عناصر تشکیلدهنده مواد انفجاری و وجود پیوندهای مولکولی مشترک
 برای مقادیر کم این. روشهای بیناب نمایی رامان و فروشکست القایی لیزری در این حوزه کاربرد فراوان دارند.آنها را مشکل ساخته است
مواد سیگنال رامان ضعیف بوده و از سوی دیگر بینابنمایی فروشکست القایی لیزری برای شناسایی آنها نیازمند استفاده از روشهای
PETN  وHMX ،TNT ،RDX  در این تحقیق با محاسبه ضریب همبستگی شدتهای هر دو روش برای چهار ماده انفجاری.آماری میباشد

.روش مناسب برای آنالیز هرجفت از آنها ارائهشده است

. مواد انفجاری، ضریب همبستگی، بینابنمایی رامان، بینابنمایی فروشکست القایی لیزری-کلیدواژه

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.
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همبستگی استفاده میشود .در این پژوهش روش مناسب
آنالیزی برای شناسایی چهار ترکیب انفجاری ،TNT ،RDX
 HMXو  PETNبا استفاده از محاسبه ضریب همبستگی بین
جفت شدتهای آنها پیشنهاد شده است.

 -1مقدمه
امروزه برای شناسایی مواد انفجاری از روشهای بینابنمایی
لیزری به دلیل ویژگیهای عملکردی ذاتی نظیر حساسیت
و دقت باال ،غیر مخرب و سریع بودن استفاده میشود.
فاکتور انتخاب پذیری1در یک روش آنالیزی بیانگر توانایی
تفکیک و تعیین اجزای آنالیت در یک مخلوط بدون تداخل
با بقیه اجزاست .بهعبارتدیگر تفکیکپذیری یک روش
آنالیز ،تفاوت قائل شدن بین انواع مواد با ساختار شیمیایی
نزدیک به یکدیگر است که خود یک موضوع چالشبرانگیز
در مباحث آنالیزی میباشد.
بینابنمایی رامان روشی قدرتمند برای ارزیابی ساختار و
ترکیب شیمیایی مولکولها بر پایه پراکندگی ناکشسان نور
است .اختالف بین طولموج نور فرودی و نور پراکندهشده
که از گذارهای چرخشی و ارتعاشی ماده ناشی میشود،
اطالعات اثرانگشتی از ماده را حاصل میکند].[1
بینابنمایی فروشکست القایی لیزری( )LIBSیک روش
آنالیز عنصری برای تعیین اجزای یک ماده بر پایه
گسیلهای اتمی است که اخیراً بهصورت چشمگیری برای
شناسایی برخی از ترکیبهای آلی استفاده میشود] .[2با
توجه به ویژگی روش فوق که مبتنی بر آنالیز عنصری
میباشد ،استفاده از روشهای آماری نظیر  PLS ،PCAو...
که فرآیندی زمانبر است ،جهت شناسایی ترکیبات مولکولی
یکسان امری اجتنابناپذیر است.
آنالیز ویژگیهای مولکولی یا عنصری همیشه بهتنهایی برای
تفکیک ترکیبات از یکدیگر تعیینکننده نیست .به همین
علت روشهای آنالیزی عنصری نظیر  LIBSبهنوعی
تکمیلکننده روشهای آنالیزی مولکولی همانند رامان در
شناسایی ترکیبات مشابه به شمار میرود .از سوی دیگر در
شناسایی ترکیبات آلی با استفاده از روش  LIBSبه دلیل
مشترک بودن عناصر تشکیلدهنده (اکسیژن ،هیدروژن،
نیتروژن و کربن) شاهد خطوط گسیلی یکسانی در بیناب
ثبتشده خواهیم بود که این موضوع سبب کاهش توان
تفکیک چنین ترکیباتی خواهد شد].[3
بهمنظور بهرهگیری از نتایج هردو روش و انتخاب روش
مناسب برای آنالیز هر جفت از مواد منفجره از ضریب

factor
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 -2مواد و چیدمان آزمایش
چهار ترکیب انفجاری
 RDX(C3H6N6O6) ،و ) PETN(C5H8O12که در طبقهبندی
ترکیبات انفجاری نظامی کاربرد فراوان دارند ،در این تحقیق
استفاده شدند .این مواد در ابتدا بهصورت پودر بوده که برای
افزایش دقت آنالیز با استفاده از پرس هیدرولیکی به
قرصهایی با قطر  1cmتبدیل شدند.
(Q-
در چیدمان رامان از هماهنگ دوم لیزرNd:YAG
 )Smart850-Quantelبا پهنای پالس 2±7 nsو نرخ تکرار
 10Hzو انرژی  30mjاستفاده شد .با توجه به پایین بودن
انرژی لیزر امکان تخریب در نمونهها وجود نداشت .نمونهها
در زاویه  30درجه نسبت به نور فرودی لیزر قرار داده شد.
از عدسی با فاصله کانونی10سانتیمتر برای جمعآوری نور
پراکندهشده و فیلتر میان نگذر هولوگرافی2برای حذف نور
لیزر استفاده شد .بینابسنج ( )ME5000ساخت شرکت
 Andorبا توان تفکیک 0/01 nmمجهز به دوربین (iStar
 DH334T) ICCDبرای ثبت بینابهای رامان استفاده شد.
میانگین بینابها در زمان  10ثانیه ثبت شد و با توجه به
مناسب بودن نسبت سیگنال به نوفه از خاصیت گیتپذیری
 ICCDاستفاده نشد .طرحواره چیدمان فوق در شکل()1
نشان دادهشده است.
)HMX(C4H8N8O8) ،TNT(C7H5N3O6

شکل  :1طرحواره چیدمان بینابنمایی رامان

برای ثبت بیناب  LIBSاز سامانه  LIBSCAN100ساخت
شرکت  Applied Photonicsاستفاده شد .در این سامانه از
هماهنگ اصلی لیزر  Nd:YAGبا طولموج  1064نانومتر،
انرژی خروجی ،100 mJپهنای تپ 2  7 nsو نرخ تکرار 1

1Selectivity

filter
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عمالً در خیلی از قلهها نظیر( 884 cm-1و  957و  841و
 )1314دارای همپوشانی میباشند .از سوی دیگر در نمونه
 RDXنسبت به  TNTچنین همپوشانیای دیده نمیشود و
با استفاده از بینابنمایی رامان بهخوبی میتوانند تفکیک
شوند.

هرتز استفاده میشود .آشکارساز این سامانه  CCDبوده که
بینابسنج آن دارای توان تفکیکپذیری  0/04نانومتر در
محدوده طولموجی  182-1057نانومتر میباشد .برای ثبت
بینابهای با وضوح بهتر از زمان تأخیر  1/6میکروثانیه
استفاده شد.

-3دادهها و نتایج
بینابهای رامان و  LIBSنمونههای  HMX ،TNT ،RDXو
 PETNدر شکلهای  2و  3بهصورت جداگانه رسم شدهاند.

 PETNو  RDX ،TNT ،HMXترکیبات انفجاری LIBSشکل  :3بیناب

برای رفع مشکل فوق همانطور که در مقدمه اشاره شد ،از بینابنمایی
فروشکست القایی لیزری که بر مبنای آنالیز عنصری استوار است ،کمک
گرفته میشود .همانطور که در شکل 3دیده میشود ،در مورد
نمونههای  RDXو  HMXتفکیکپذیری نسبی که بیشتر در اختالف
شدت گسیل بینابها دیده میشود اشاره کرد .به همین صورت بیناب

 PETNو RDX ،TNT ،HMXشکل  :2بیناب رامان ترکیبات انفجاری

همانطور که در شکلها مشاهده میشود ،بینابهای رامان
مربوط به نمونههای  RDXو  HMXشبیه به یکدیگر بوده و
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 LIBSمربوط به نمونههای  RDXو  TNTهمپوشانی شدیدی در
طولموجهای مربوط به هیدروژن ( ،)656/30nmاکسیژن
( )777/26nmو نیتروژن ( )868/02nmدارند که برای تفکیک آنها
میتوان از دادههای بیناب رامان استفاده کرد.
بهمنظور ارائه راهکار آماری جهت فرایند فوق از ضریب همبستگی
استفاده میشود .ضریب همبستگی کمیتی است که میزان رابطه خطی
بین دو متغیر یا دو مجموعه از متغیرها را بیان میکند و از این کمیت
جهت اندازهگیری میزان شباهت بینابهای مربوط به دو ماده استفاده
میشود که از رابطه ذیل محاسبه میشود:

)) (( x  x)( y  y
 x  x   y  y 
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دادهشده است .روند نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه
تطابق خوبی داشته ولیکن به دلیل استفاده از مواد با
درصدهای خلوص متنوع در پژوهشهای پیشین تطبیق
دقیق کمی وجود ندارد].[4

n

i

i

2

n

i

i 1

2

n

i 1

i

r

i 1

که ̅𝑋 و ̅𝑌 مقادیر میانگین شدتهای بینابی رامان
مربوط به نمونههای مختلف میباشد .این کمیت دارای
مقادیر بین صفر تا یک بوده که هر چه مقدار آن بزرگتر
باشد ،نشاندهنده شباهت بیشتر بینابهای هر دو ماده بوده
و عمالً سختی شناسایی آنها را نشان میدهد.
نتایج محاسبه ضرایب همبستگی بینابهای رامان وLIBS
چهار ترکیب فوق نسبت به یکدیگر در جدول ( )1آورده
شده است.
وLIBS

شکل : 4سهولت و سختی شناسایی مواد با استفاده از
دادههای ضرایب همبستگی

-4نتیجهگیری
در این تحقیق برای آنالیز و شناسایی بهتر نمونههای مواد
منفجره که اغلب ازنظر ساختار مولکولی مشابه میباشند ،از
روشهای بینابنمایی رامان و فروشکست القایی لیزری
استفادهشده است .بهمنظور راهنمایی بهتر در انتخاب روش
کارآمدتر بینابنمایی از ضریب همبستگی استفاده شد.
نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از دادههای مربوط به
محاسبه ضریب همبستگی برای آنالیز هر جفت از مواد،
میتوان از روش مناسبتر استفاده کرد.

جدول  :1مقادیر ضریب همبستگی محاسبهشده
نواحی رنگ خورده مربوط به بینابنمایی  LIBSو بدون رنگ مربوط
به بینابنمایی رامان است.
PETN

HMX

RDX

0/005

0/178

0/090

0/045

0/516

0/473
0/473

TNT
TNT
0/848

RDX

0/384

0/651

HMX

0/860

0/754

PETN
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بررسی ساختارهای ميکروتخلخلی و ميکروموجی ایجاد شده بر روی سطح پليمر
CO2  در برهمکنش با ليزر پالسیPMMA
1مالباشی

 محمود،2 هدیه پازکیان،2 محسن منتظرالقائم،1 سحر سهرابی،1میترا وصال
 دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده فیزیک1

 پژوهشکده فوتونیک و فناوری های کوانتومی،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای2
 بیوتکنولوژی و، تراشه های میکروشاره کاربردهای بسیار مهمی در حوزههای مختلف تحقیقاتی مانند سنتز شیمیایی- چکیده
، در میان مواد پلیمری متنوعی که برای ساخت ابزارهای میکروشاره مورد استفاده قرار میگیرند.تکنولوژی شاره های اپتیکی دارند
 شفافیت و زیست سازگاری که به ویژه در کاربردهای بیولوژیکی مهم،( بدلیل قیمت پایینPMMA) پلیمر پلیمتیلمتاآکریالت
 میکروماشین کاری لیزری یکی از روش های مهم در ساخت میکروکانال در تراشه میکروشاره. بیشتر مورد استفاده میباشد،است
ف میکروکانالها ایجاد میگردد که شکل و اندازه
ِ  آرایه ای از میکرو و نانوساختارها در ک، بدنبال میکروماشین کاری لیزری.است
 ساختارهای، در این مقاله. این ساختارها میتواند بر بازده میکروکانالها تاثیر گذارد.آنها به پارامترهای تابش بستگی دارد
 مورد مطالعه قرار گرفتهCO2  پس از تابش با لیزر پالسیPMMA میکروتخلخلی و میکروموجی ایجاد شده بر روی سطح پلیمر
.) استفاده گردیده استSEM(  از میکروسکوپ الکترونی پویشگر، قبل و بعد از تابش، به منظور بررسی مورفولوژی سطح.است
 ميکروكانال، ساختار ميکروموجی، ساختار ميکروتخلخلی،CO2  ليزر پالسی،PMMA  پليمر-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
Photonics and Quantum Technologies research school, Nuclear Science & Technology Research Institute,
Tehran, Iran

2

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
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گوسی بودن شدت پرتو لیزر و به منظور جداسازی قسمت
مرکزی پرتو ،حفره ای با قطر  1/5سانتیمتر در چیدمان
فوق بکارگرفته شده است .نور خروجی از لیزر پس از عبور
از حفره وارد عدسی شده و سپس به نمونه ( که فاصله آن
با عدسی ،با توجه به میزان شاریدگی الزم در هر مرحله از
آزمایش ،تنظیم میگردد) برخورد میکند.

 -1مقدمه
در مبحث ساخت میکروشاره ،یکی از موارد توجه ،ایجاد
ساختارهای میکرو و نانو در سطح کانالهای ایجاد شده با
ماشینکاری لیزری است .این ساختارها تاثیر زیادی در بازده
میکروکانال دارند .از طرف دیگر این ساختارها تاثیر زیادی
در تغییر میزان خورش در اسید برای ایجاد میکروکانال در
مواد به ویژه شیشههای اصالح شده با تابش دارند .لیزر
پالسی  ،CO2لیزری متداول و در دسترس در صنعت می-
باشد .از طرفی پلیمر  PMMAاز جمله پلیمرهای ارزان و
مهم برای ایجاد تراشههای میکروشاره است .جذب مناسب
این پلیمر در طولموج مربوط به لیزر  CO2باعث میشود
که بتوان از میکروماشینکاری با لیزر برای ایجاد میکروکانال
روی آن استفاده کرد .بدین منظور در این مقاله
میکروساختارهای ایجاد شده روی پلیمر  PMMAدر اثر
تابش با لیزر  CO2پالسی و اثر دو پارامتر شاریدگی و تعداد
پالس لیزر ( که از جمله عوامل موثر در تعیین مورفولوژی
ناحیه تحت تابش میباشند]1و ،)[2روی ابعاد و نوع
ساختارها و چگونگی ایجاد و نحوه تغییرات آنها مورد
بررسی قرار گرفته است.

 -3-2ابزار اندازه گيری
به منظور اندازهگیری انرژی از دستگاه ژول متر
 FieldMaster Coherent GSاستفاده شد .دستگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( ،)SEMبرای بررسی
تغییرات مورفولوژی و ساختارهای ایجاد شده روی سطح
بعد از تابش مورد استفاده قرار گرفت.

 -3نتایج حاصله و بحث الزم
در این قسمت ،قبل از شروع بررسی سطح و ریزساختارهای
سطحی ایجاد شده بر روی نمونه های تابش دیده در شرایط
مختلف ،تصویر نمونه قبل از تابش ،در شکل  ،1که عاری از
هرگونه ریزساختار (در ابعاد میکرو و نانومتری) میباشد،
نمایش داده شده است.

 -2آزمایش
 -1-2مواد
در این آزمایش از پلیمر پلی متیل متاکریالت با نام
اختصاری  PMMAبا ضخامت  1سانتیمتر ،استفاده گردیده
است.

 -2-2چيدمان آزمایشگاهی

شکل :1تصویر  SEMنمونه  PMMAقبل از تابش

لیزر پالسی  CO2با طول موج  9550نانومتر ،با تخلیه
الکتریکی عرضی یا  TEبا ماکزیمم انرژی هر پالس  3ژول و
پهنای پالس  100نانوثانیه ،برای تابش نمونهها مورد
استفاده قرار گرفته است .همچنین به منظور دستیابی به
شاریدگی های بسیار باالتر ازآستانه کندگی پلیمر
 1500(PMMAمیلیژول بر سانتیمتر مربع) ،که جزء
شرایط تابشی مدنظر در این تحقیق بوده است ،در چیدمان
آزمایشگاهی از عدسی با فاصله کانونی  50سانتیمتر (برای
شاریدگی های زیر  10000میلیژول بر سانتیمتر مربع) و
 10سانتیمتر (برای شاریدگی های باالتر از 10000
میلیژول بر سانتیمتر مربع) ،استفاده شده است .به سبب

در این تحقیق ،شرایط تابشی متفاوتی از نقطه نظر شاریدگی
و تعداد پالس تابشی بر روی نمونه اعمال گردیده است .در
شاریدگی های بسیار باالتر از آستانه کندگی پلیمر ،شامل
شاریدگی های  8000 ،4000و  12000میلیژول بر
سانتیمتر مربع ،نمونه تنها تحت تابش تک پالس قرار گرفته
و در تعداد پالس های باالتر شامل  50و  100پالس ،تنها
شاریدگی  2000میلیژول برسانتیمتر مربع ،بررسی شده
است .همانطور که در شکل های  2و  3مشاهده میشود ،در
تمامی شاریدگی های فوق  ،تابش در مرکز ناحیه تابشی
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منجر به ایجاد تخللهایی با ابعاد میکرومتر ،که در اینجا
آنها را ساختارهای میکروتخلخلی مینامیم ،شده است.
الف

ب

سطح در اثر تابش را نشان میدهد (مانند ناحیه مشخص
شده در شکل .)2ایجاد استرس در پلیمر حین فرایند ساخت
از دیگر عوامل مهم در ایجاد ساختار روی سطح است .با این
وجود این حوزهها در تصویر  SEMنمونه قبل از تابش (شکل
 )1دیده نمیشوند .بنابراین به نظر میرسد حوزههای
میکرونی یا در حجم ماده وجود دارند و یا بهدلیل ایجاد
استرس در پلیمر حین فرایند تابش ایجاد شدهاند .ایجاد
سوراخهای میکرو در اثر تابش را نیز میتوان به عدم تحمل
استرس در نقاطی از سطح و کندگی انفجاری بعد از ذوب-
شدگی نسبت داد .در بررسی نحوه تغییر میکروتخلخلها با
توجه به نظریه اول (وجود ناخالصی) بر حسب تعداد پالس
(در شاریدگی ثابت و باالتر از آستانه کندگی) ،آنچه قابل
بیان است و از تصویر  3میتوان بدان دست یافت ،این است
که افزایش تعداد پالس ،موجب رها شدن تدریجی نقاط
ناخالصی سطح از قید نواحی اطرافشان ،در طی چند مرحله،
میگردد و در واقع نقاط ناخالصی از سطح که به علت کمتر
بودن میزان ناخالصی و بیشتر بودن تقیدشان به نواحی
مجاور ،در پالسهای اولیه قادر به جدا شدن از سطح نبوده
اند ،بعد از تابش هرپالس تدریجاً از این وابستگیها آزاد شده
و در نهایت پس از برخورد پالسهای متوالی ،از سطح کنده
میشوند .به همین علت با افزایش تعداد پالسهای تابشی،
تعداد تخلخلها نیز افزایش مییابد .این درحالیست که
تعداد ریزحفرههای کوچکتر ،برحسب افزایش تعداد پالس
لیزر ،سیر نزولی را طی میکنند .مجموع این تغییرات
موجب افزایش تراکم تخلخل در ناحیه تابش دیده با افزایش
تعداد پالس تابشی ،میگردد .از طرفی طبق نظریه وجود
حوزههای استرسی نیز افزایش چگالی ساختارها با توجه به
افزایش تعداد پالس را میتوان به آزاد شدن بیشتر حوزههای
استرسی نسبت داد .همانطور که اشاره شد ساختارهای
فوق در مرکز ناحیه تابش ایجاد شدهاند .با بررسی نواحی
اطراف مرکز تابش ساختارهای موجیشکل مشاهده
میگردد .شکل  4تصویر میکروسکوپ الکترونی از
ساختارهای ایجاد شده در اطراف ناحیه تابش داده شده در
شاریدگی  2000میلیژول بر سانتیمتر مربع( باالتر از
آستانه کندگی) و در تعداد پالس های  100 ،50و 200
پالس را نشان میدهد.

ج

شکل :2تصاویر  SEMمیکروتخلخل های ایجاد شده روی سطح
د
 PMMAپس از تابش تک پالس با طول موج  9550نانومتر با نرخ
تکرار  2هرتز و در شاریدگی :الف) ،4000ب)  8000و ج)12000
میلیژول بر سانتیمتر مربع

الف

 10-12بهمن 1396

ب

شکل :3تصاویر  SEMمیکروتخلخل های ایجاد شده روی سطح  PMMAپس
از تابش با طول موج  9550نانومتر در شاریدگی  2000میلیژول بر سانتیمتر
مربع با نرخ تکرار  1هرتز و با تعداد پالس :الف) 50و ب)100

در تصاویر شکل  2مشاهده میشود که در شاریدگیهای
بسیار باالتر از آستانه کندگی ،و با تابش تک پالس ،با افزایش
شاریدگی ،میانگین اندازه تخلخلها همزمان با افزایش تعداد
و تراکم آنها ،کاهش مییابد .ایجاد ناخالصی در پلیمرها حین
فرایند ساخت از جمله عواملیاست که باعث ایجاد
ساختارهای مختلف روی سطح آنها در اثر تابش با لیزر
میشود .این مسئله به دلیل وجود یک شاریدگی آستانه
کندگی برای هر ماده با توجه به طولموج مورد استفاده در
تابش میباشد .با فرض وجود ناخالصی در پلیمر افزایش
چگالی تخلخلها با افزایش میزان شاریدگی را میتوان
چنین توجیه نمود که افزایش انرژی فرودی بر واحد سطح
پلیمر باعث کندگی درصد بیشتری از ناخالصیها میشود.
ضمن آنکه پراکندگی میکروتخلخلها نیز میتواند دلیلی بر
وجود ناخالصی در نقاط مختلف و بهصورت تصادفی باشد .از
طرف دیگر دقت در تصاویر  SEMتشکیل حوزههای
میکرومتری با اشکال شبیه به تخلخلهای ایجاد شده روی
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ناحیه کناره حفره ،تراکم این ساختارها با افزایش تعداد
پالس زیاد شده و این موضوع موجب کاهش پهنای عرضی
میکروموجها میشود که به علت ثابت بودن حجم ماده مذاب
حمل شده توسط یک موج ،منجر به افزایش ارتفاع و
برجستگی میکروموجها میگردد

ج

 -4نتيجه گيری
پرتودهی سطح پلیمر  PMMAبا طول موج  9550نانومتر
لیزر پالسی  CO2منجر به ایجاد ساختارهای میکروتخلخلی
در مرکز و ساختارهای میکروموج در اطراف ناحیه تابشی
میشود .تعداد و تراکم این ساختارها که در شاریدگیهای
باالتر از آستانه کندگی پلیمر پدیدار می گردد ،با افزایش
شاریدگی ،افزایش یافته و میانگین اندازه تخلخلها کاهش
مییابد .این درحالیست که بطور کلی ابعاد این سوراخها ،در
ابعاد میکرومتری میباشد .رفتار تخلخلها بر حسب تغییر
در تعداد پالس نیز همانند رفتار آنها بر حسب تغییرات
شاریدگی بوده و با افزایش تعداد پالس ،تعداد تخلخل ها
افزایش می یابد که این موضوع باعث کاهش میانگین اندازه
میکروتخلخل های ایجاد شده بر روی سطح می گردد.

شکل  :4تصاویر  SEMمیکروموج های ایجاد شده روی سطح  PMMAپس از
تابش با طول موج  9550نانومتر در شاریدگی  2000میلیژول بر سانتیمتر
مربع با نرخ شاریدگی  1هرتز و با تعداد پالس :الف) ، 50ب) 100و ج) 200

در این آزمایش ساختارهای میکروموج در لبه ناحیه تابش
و نیز ناحیه متاثر از گرما ایجاد شدند .در مبحث ایجاد
ساختارهای پریودیک یا موجی شکل ،بصورت کلی دو دسته
ساختار با ابعاد نانومتری و میکرومتری ،مطرح هستند .طبق
تحقیقات ،دلیل ایجاد دسته اول(موجهایی در ابعاد
نانومتری) ،تداخل نور لیزر با نور پراکنده شده از سطح تحت
تابش ،است] .[3این گونه موجها عمود بر قطبش نور فرودی
تشکیل میگردند و ابعاد آنها با مرتبه طول موج تابشی
متناسب است .اما علت ایجاد دسته دوم(میکروموجها)،
موجهای حرارتی میباشند .در واقع پس از تابش نور لیزر به
نمونه ،دمای ناحیه تحت تابش و اطراف آن به شدت باال
رفته و مواد در آن ناحیه به حالت مذاب در میآیند] .[4این
موضوع باعث برهم زدن تعادل گرمایی نمونه و در نتیجه
ایجاد جریان همرفتی ( به منظور نزدیک شدن مجدد به
تعادل گرمایی) میشود،که اصطالحاً به آن ،همرفت
مارانگونی گفته میشود .هم چنین به علت دور شدن بسیار
زیاد ماده از تعادل گرمایی در ناحیه تحت تابش  ،تنشهای
موجود در نمونه که حین فرآیند ساخت و یا تابش ایجاد
گردیده اند ،آزاد شده ] [5و این موضوع باعث انتشار و
هدایت جریان همرفتی به سمت دیواره ناحیه تابش دیده
میگردد .در نهایت بعد از قطع شدن تابش ،با انجماد مجدد،
این میکروموجها روی نمونه ایجاد میگردند .همانگونه که
در شکل 4مشاهده میشود ،در شاریدگی  2000میلیژول
بر سانتی متر مربع که باالتر از آستانه کندگی PMMA
میباشد ،با افزایش تعداد پالس ،شاهد کاهش پهنای عرضی
میکروموجها و افزایش تراکم و برجستگی آنها بر حسب
افزایش تعداد پالس و کندگی الیههای پلیمر نیز ،هستیم.
در واقع به دلیل افزایش امواج تولید شده بر اثر افزایش تعداد
پالس و برخورد این امواج به یکدیگر و فشرده شدن آنها در
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مطالعه ذرات معلق جوی بر روی دریاچه ارومیه با استفاده از لیدار فضابرد کالیپسو
)CALIPSO(
۱خالصیفرد

 و حميدرضا۱فاطمه قماشی

 زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان،دانشکده فيزیک و پژوهشکده تغيير اقليم و گرمایش زمين.۱
 در دهههای اخیر دریاچه با چالش.چکیده – دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران یکی از بزرگترین دریاچههای فوق شور در جهان است
 خشک شده است که باعث٪۸۸  سطح دریاچه به میزان تقریبا، میالدی۱۹۹۵  در مقایسه با سال.جدی خشک شدن مواجه بوده است
بهوجود آمدن بستری از نمک در اطراف دریاچه شده است و میتواند مقادیر قابل توجهی از هواویزها (غبار و نمک) را در هنگامیکه باد
 ما از دادههای لیدار فضابرد کالیپسو برای بررسی تغییرات فصلی هواویزهای جو دریاچه ارومیه استفاده.میوزد به منطقه پراکنده کند
) را که در طول موجAOD( ) و عمق اپتیکی هواویزهاIAB(  پارامترهای اپتیکی انتگرال پس پراکندگی میرا شده، برای این منظور.میکنیم
 یک تمایز قابل توجه بین هواویزهای جو دریاچه ارومیه از اطراف،AOD  وIAB  مقادیر روزانه. نانومتر محاسبه شدهاند انتخاب میکنیم۵۳۲
. برای جو دریاچه درفصل تابستان مشاهده میشودAOD  همچنین بیشترین میانگین مقدار.آن به ویژه در فصل تابستان نشان میدهند
این نتایج میتواند بهدلیل افزایش میزان ذرات نمک در جو دریاچه در فصل تابستان و مقادیر باالتر ضریب پس پراکندگی برای این ذرات
.نسبت به هواویزهای غبار باشد
 ذرات نمک، پس پراکندگی، عمق اپتيکی، هواویز، کاليپسو، دریاچه 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.
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ميرا شده ذرات (ˊ𝛽) در یک ستون قائم از باالی جو تا سطح
زمين در طول موج  ۵32نانومتر بهدست میآید که با رابطه
( )2نشان داده شده است ].[7

 -۱مقدمه
دریاچه اروميه در شمال غربی ایران ،یکی از بزرگترین
دریاچههای فوق شور در جهان و بزرگترین دریاچه در
خاورميانه است .در دهههای گذشته (تقریباً از سال ۱99۵
ميالدی) تراز آب دریاچه اروميه بهطور قابل مالحظهای (در
حدود  8متر) کاهش یافته است و سطح متوسط آب دریاچه
تقریباً  88 ٪کاهش یافته است ] .[1,2یکی از نتایج خشک
شدن دریاچه اروميه ،توليد طوفانهای نمک است که به
هنگام وزش بادهای قوی میتوانند به زمينهای کشاورزی
و مسکونی اطراف دریاچه پراکنده شوند ] .[3,4ما در این
مطالعه ،به بررسی هواویزهای جو دریاچه اروميه و اطراف
آن و ویژگیهای اپتيکی این هواویزها شامل انتگرال پس-
پراکندگی ميرا شده ( )IABو عمق اپتيکی هواویزها
( ،)AODبا استفاده از دادههای ليدار فضابرد کاليپسو
( )CALIPSOاز سال  2006تا  20۱۵ميالدی می-
پردازیم .مأموریت کاليپسو فراهم آوردن اندازهگيریهایی
است که کمک میکند تا نقش هواویزها و ابرها در شکل-
گيری آب و هوا بهتر و ملموستر درک شود ]. [5

𝑒𝑠𝑎𝑏𝑧

)(2

𝑧𝑑)𝑧(ˊ𝛽

∫ = )𝛾́ (z
𝑝𝑜𝑡𝑧

 -۳نتایج و بحث
در شکل ( )1محدودهی منطقه مورد مطالعه و مسيرهای
عبور ماهوارهی کاليپسو از روی دریاچه اروميه و اطراف آن
در روز و شب بهترتيب با خطوط قرمز و آبی نشان داده شده
است .دورهی تکرار هر یک از این مسيرها ۱6 ،روز است ].[5
ما در این مطالعه مسيرهای شب و روز را بهطور جداگانه
مقایسه میکنيم ،یعنی همه مسيرهای شب را با هم و همه
مسيرهای روز را نيز باهم در نظر میگيریم .رنگ در شکل
( )1نشاندهنده ارتفاع از سطح دریا است که در گوشه پائين
سمت راست شکل ،اطالعات مربوط به رنگ را آوردهایم.

 -۲مجموعهی دادهها و روشهای اندازهگیری
ما در این مطالعه برای بررسی ميزان و نوع هواویزهای جو
دریاچه اروميه و اطراف آن ،به ترتيب از پارامترهای عمق
اپتيـکی هواویـزها ( )AODو انتـگرال پسپراکنـدگی ميـرا
شده ( )IABاز مجـموعه دادههای CALIPSO 5-km
) Aerosol Profile Product (Level 2, Version 3در طول
سالهای  2006تا  20۱۵ميالدی استفاده میکنيم .عمق
اپتيکی هواویزها ( AODیا 𝑝𝜏 ) به عنوان معياری از ميزان
هواویزها در جو زمين در نظر گرفته میشود ] [6و بهصورت
انتگرالگيری از ضریب خاموشی (جذب و پراکندگی) ذرات
( 𝑝𝛼) در یک ستون قائم از باالی جو تا سطح زمين در طول
موج  ۵32نانومتر تعریف میشود که با رابطه ( )1نشان داده
شده است.

) .مسیرهای عبور کالیپسو از روی دریاچه و اطراف آن .خطوط آبی1 ،شکل (
مسیرهای شب و خطوط قرمز ،مسیرهای روز عبور کالیپسو را نشان میدهد.

به منظور بررسی دقيقتر هواویزهای جو دریاچه اروميه از
اطراف آن ،هر مسير کاليپسو را به دو بخش باال ( )Upو
پائين ( )Downتقسيمبندی میکنيم و برای هر مسير نيز،
این دو بخش را با هم مقایسه میکنيم تا بتوانيم ميزان و
نوع ذرات را در هر دو بخش با هم مقایسه کنيم .در شکل
( )2این تقسيمبندی برای مسير عبور کاليپسو در شب از
روی دریاچه نشان داده شده است .برای سایر مسيرها ،طول
بخش  Upو  Downبه یک اندازه یکسان انتخاب شده است.

𝑒𝑠𝑎𝑏𝑧

)(1

𝑧𝑑)𝑧( 𝑝𝛼

∫ = )𝑧( 𝑝𝜏
𝑝𝑜𝑡𝑧

پارامتر بعدی که برای بررسی نوع هواویزهای جو دریاچه،
استفاده میکنيم ،انتگرال پسپراکندگی ميرا شده ذرات
( IABیا ́𝛾) است که با انتگرالگيری از ضریب پسپراکندگی
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و شرق دریاچه است .عالوه بر این ،مقدار ميانگين فصلی
 AODبرای این مسير در فصل تابستان بيشترین مقدار را
دارد .این نتایج نشان میدهد که ميزان هواویزهای AOD
برای مسير  Centerنسبت به دو مسير  Westو  Eastبيشتر
است که میتواند بهدليل وجود هواویزهای نمک برای مسير
 Centerکه از روی دریاچه عبور میکند ،باشد .همچنين
ميزان این هواویزها در فصل تابستان به بيشينه مقدار خود
میرسد که میتوان نتيجه گرفت ذرات نمک دریاچه اروميه
در فصل تابستان بيشترین مقدار را در جو دریاچه دارد.
) .مسیر عبور کالیپسو در شب از روی دریاچه ارومیه و تقسیمبندی این 2شکل (
 Down.و Upمسیر به دو بخش

ما در ادامهی بررسی ،نمودارهای مقادیر روزانه  AODرا بر
حسب  IABدر طول موج  ۵32نانومتر برای هر کدام از
مسيرهای عبور کاليپسو در شب در غرب دریاچه اروميه
( ،)west night trackروی دریاچه ()center night track
و شرق دریاچه ( ،)east night trackدر فصل تابستان
( )JJAدر طول سالهای  2006تا  20۱۵ميالدی بهطور
جداگانه رسم میکنيم و مقادیر پارامترهای ذکر شده در دو
بخش  Upو  Downرا با دو رنگ بهترتيب آبی و قرمز
مشخص میکنيم .طول هر یک از مستطيلها در راستای
محور  xدر شکل نشاندهنده دو برابر انحراف معيار مقادیر
روزانه  IABاست و در راستای محور  yنشاندهنده دو برابر
انحراف معيار مقادیر روزانه  AODاست .دایره های قرمز و
آبی در مرکز هر کدام از مستطيلهای قرمز و آبی ،نشان-
دهنده مقدار ميانگين تمام مقادیر روزانه  IABو  AODرسم
شده در شکل ( )4است.

ما در این بررسی ،مقادیر روازنه پارامترهای  AODو
را از دادههای  CALIPSO level 2 Aerosol Profileدر
مدت زمان  ۱0سال (ژوئن  2006تا دسامبر  )20۱۵اندازه-
گيری میکنيم .ميانگين فصلی  AODدر  ۵32نانومتر را
برای سه مسير شب کاليپسو در بخش  Upمربوط به هر
مسير محاسبه میکنيم .نمودار تغييرات فصلی  AODبرای
 ۴فصل بهار ( ،)MAMتابستان ( ،)JJAپائيز ( )SONو
زمستان ( )DJFدر شکل ( )3آورده شده است .مسير عبوری
از غرب دریاچه با  ،Westمسير عبوری از روی دریاچه با
 Centerو مسير عبوری از شرق دریاچه با  Eastنامگذاری
شده است.
IAB

با توجه به شکل ( )4مالحظه میکنيم که پراکندگی مقادیر
 IABبرای مسير ( center night trackشکل  ،)4bکه از
روی دریاچه میگذرد نسبت به دو مسير دیگر بيشتر است.
از طرف دیگر یک تمایز آشکار بين مقادیر  IABدر بخش
 Upو  Downبرای این مسير وجود دارد و ميانگين مقادیر
 IABدر بخش  Upبيشتر از  Downاست .این تمایز آشکار
میتواند بهدليل تفاوت نوع ذرات بخش  Upو  Downباشد.
چون بخش  Upدر محدودهی دریاچه قرار دارد و نوع ذرات
در این بخش شامل ذرات نمک است .مقادیر بزرگتر IAB
در بخش  Upنسبت به  Downمیتواند در نتيجه باال بودن

غرب ،مرکز برای سه مسیر عبور کالیپسو در  .)AODتغییرات فصلی 3شکل (
و شرق دریاچه ارومیه در شب در طول سالهای  ۲۰۰۶تا .۲۰۱۵

همانگونه که در شکل نشان داده شده است مقدار ميانگين
فصلی  AODبرای مسير عبور کاليپسو از روی دریاچه
اروميه ( ،Centerرنگ سبز) در فصلهای تابستان ،پائيز و
زمستان بيشتر از مقدار آن برای دو مسير کاليپسو در غرب
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جو دریاچه اروميه باشد که باعث ثبت مقدار  AODباالتری
برای این مسير عبور کاليپسو نسبت به دیگر مسيرها می-
شود .همچنين ذرات نمک در فصل تابستان بيشترین مقدار
را در جو دریاچه دارند .در نمودار مقادیر روزانه  AODبر
حسب  ،IABتمایز آشکار ميانگين مقادیر روزانه  IABدر
فصل تابستان برای مسير عبور کاليپسو از روی دریاچه
اروميه میتواند بهدليل تفاوت نوع ذرات بخش  Upو Down
باشد .چون بخش  Upدر محدودهی دریاچه قرار دارد و نوع
ذرات در این بخش شامل ذرات نمک است .مقادیر بزرگتر
 IABدر بخش  Upنسبت به  Downمیتواند در نتيجه باال
بودن ضریب پسپراکندگی ميرا شده برای ذرات نمک
نسبت به دیگر ذرات در جو پائين دریاچه باشد.
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در ) JJAدر فصل تابستان ( IABبر حسب  .AODمقادیر روزانه 4شکل
) aطول سالهای  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۵برای مسیرهای عبور کالیپسو در شب در
 )center nightروی دریاچه (west night track ،)bغرب دریاچه (
) .مستطیلهای آبی و قرمز  )east night trackشرق دریاچه ( )cو track
و  Upدر بخش  IABو AODنشاندهندهی دو برابر انحراف معیار مقادیر
استDown.

 -4نتیجه گیری
مقدار ميانگين فصلی  AODبرای مسير عبور کاليپسو از
روی دریاچه اروميه در فصلهای تابستان ،پائيز و زمستان،
مقادیر باالتری نسبت به مسيرهای غرب و شرق دریاچه
دارد .این مقدار در فصل تابستان به بيشينه مقدار خود می-
رسد .این نتایج میتواند نشاندهنده وجود ذرات نمک در
380
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 نانومتر پرتوان800  برای لیزرهای نیمرساناAlGaAs بهینهسازی چاه کوانتومی
 ميترا گودرزی و محمد حسين مهدیه،سيد پيمان عباسی
 تهران، نارمک،دانشکده فيزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
 با بکارگیری مقادیر مختلف درصد آلومینیوم و تغییر عرض چاه کوانتومی در ناحیه فعالAlGaAs چکیده – در طراحی لیزرهای نیمرسانا
 در عین حال عملکرد لیزر در شرایط بهینه در هر طول موج خاص به درصد.میتوان عملکرد لیزر را در طول موجهای مختلف فراهم نمود
 معیار بهینه. نانومتر بررسی شد800  در این مقاله ساختار لیزر بهینه برای طول موج.معینی از الومینیم و عرض چاه مشخصی وابسته است
 در این بهینه سازی محدودیتهای رشد عملی مواد.سازی بر اساس دست یابی به باالترین توان و کمترین جریان آستانه تعیین گردید
 نانومتر و درصد موالر10  نانومتر بهترین عرض چاه کوانتمی800  برای طول موج.نیمرسانا و آستانه تخریب اپتیکی لیزر در نظر گرفته شد
. میلی وات حاصل شد2450  میلی آمپر و توانی در حدود545  جریان آستانه، در لیزر پیشنهادی. برای مقدار آلومینیوم تعیین شد0/085
 جریان آستانه، مقدار آلومينيوم، عرض چاه، چاه کوانتومی، ليزر نيمرسانا-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.
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موج خروجی مورد نظر دست یافت .انتخاب ماده دارای
محدودیتهایی همچون گاف انرژی پایينتر از موجبر  ،ضریب
شکست باالتر از موجبر و تنش قابل قبول با الیه موجبر
است[4و .]5تنش الیه فعال با الیه موجبر حاصل از عدم
انطباق شبکه است[.]6
مقدار گاف انرژی 𝑠𝐴 𝑥 𝐴𝑙𝑥 𝐺𝑎1−بر حسب مقدار موالر
آلومينيوم برای مقادیر کمتر از  0/5برابر است با[:]4
(𝐸𝑔 = 1.42 + 1.23𝑥 + 0.2𝑥 2 (𝑒𝑉) 𝑥 ≤ 0.5 )2
مقدار تنش ایجاد شده در الیههای مختلف ليزر نيمرسانا از
مهمترین مسائل عملی رشد الیههای مذکور است .مقدار
تنش مابين دو الیه انتخابی از تفاوت ثابت شبکه در دو الیه
چاه کوانتومی و موجبر که با 𝑊𝑄𝑎 و 𝐺𝑊𝑎 نشان داده
میشود با رابطه زیر بدست میآید[6و:]7

 -1مقدمه
ليزرهای نيمرسانا کاربرد گسترده ای در دمش ليزرهای
حالت جامد دارند .همچنين این ليزر ها به عنوان یک منبع
نوری مناسب در برخی صنایع نظير صنعت فرآوری مواد
بطور مستقيم مورد استفاده قرار می گيرند .در تمامی این
کاربردها دستيابی به توان باال ،بازده باال و کيفيت پرتوی
مناسب مطلوب است [.]1
امروزه در اکثر ليزرهای نيمرسانا ،از ساختار کاواک اپتيکی
بزرگ یا ساختار محصورسازی مجزا جهت طراحی الیه های
موجبر و غالف ،و همچنين از ساختارهای چاه کوانتومی
جهت طراحی الیه فعال استفاده می شود[.]2
از مزایای استفاده از چاه کوانتومی در ساختار ليزرهای
نيمرسانا میتوان به جریان آستانه کمتر ،تغييرات کم جریان
آستانه با دما ،توان کوک پذیری طول موج خروجی ،بهره
باالتر ،طيف باریکتر بهره ،مصرف توان الکتریکی کمتر و توان
خروجی باالتر اشاره نمود [.]3
تراز های انرژی در چاه کوانتومی به صورت پله ای تغيير
ميکنند (شکل .)1در نتيجه انرژی گسيل شده حاصل از
انتقال الکترون از باند رسانش چاه کوانتومی به باند ظرفيت
برابر است با (شکل:]4[ )1
()1

)

1
𝑚ℎ

+

1

(

ℎ2

𝑒𝑚 8𝐿2

= 𝐸𝑔 +

𝑐ℎ
𝜆
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𝐺𝑊𝑎𝑎𝑄𝑊 −

()3

𝑊𝑄𝑎

=𝜖

در تحقيق حاضر ،بازه انتخابی مقدار موالر مجاز آلومينيوم
برای انتخاب ماده چاه کوانتومی با توجه به محدودیت رشد
الیههای اپيتکسی شده از نظر مقدار مجاز برای عدم تطبيق
شبکه انتخاب میشود .مقدار مجاز برای عدم تطبيق شبکه
کمتر از  0/02است .سپس در ازای هر مقدار درصد موالر
آلومينيوم ،مقدار عرض چاه کوانتومی( ضخامت ناحيه فعال)
برای طول موج هدف ( 800نانومتر) تعيين میشود .نهایت ًا
بهينه ترین مقادیر انتخاب شده و توان نهایی ليزر طراحی
شده محاسبه میگردد.

=𝐸

که 𝐸 و 𝜆 به ترتيب انرژی و طول موج پرتو ليزر توليد شده،
 ℎثابت پالنک 𝑐 ،سرعت نور در خال است .انرژی فوتون
شامل انرژی گاف ماده 𝑊𝑄 ،𝐸𝑔−انرژی پایه الکترون و حفره
در چاه کوانتومی است که به ترتيب با 𝑛 𝐸1و  𝐸1ℎنشان
داده میشود .در رابطه باال 𝐿 ،عرض چاه کوانتومی(ضخامت
ناحيه فعال ليزر) 𝑚𝑒 ،و  𝑚ℎبه ترتيب جرم موثر الکترون
و حفره در ماده چاه است .در شکل  𝐸𝑔−𝑊𝐺 ،1انرژی گاف
ماده موجبر است.

 -2ساختار لیزر
ليزر در نظر گرفته شده با ابعاد هندسی :طول کاواک 1000
ميکرون ،عرض تراشه  500ميکرون ،ضخامت تراشه 120
ميکرون و عرض نوار تزریق جریان  100ميکرون مطابق
شکل 2در نظر گرفته شده و مشخصات الیه های رشد داده
شده در جدول  1آمده است.

AlGaAsشکل  :1ساختار طرحواره از چاه کوانتومی
استX).شکل  :2لیزر نیمرسانا (راستای خروجی پرتو محور

برای تعيين ساختار ليزر نيمرسانا و طراحی الیههای
اپيتکسی شده با انتخاب عرض چاه و ماده میتوان به طول
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خواهد بود

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

 -3بهینه سازی چاه کوانتومی
در چاه کوانتومی ،فاصله دو لبه باند انرژی الکترون و حفره،
تعيين کننده طول موج است .فاصله لبه باند وابسته به ماده
ناحيه فعال است که محدوده مجاز تغييرات ماده جهت رشد
اپيتکسی با توجه به ماده موجبر و مقدار تنش دو ماده و
عرض چاه تعيين ميگردد .فاصله لبه باند انرژی الکترون و
حفره در شکل 3نشان داده شده است.

شکل  :4تغییرات طول موج گسیل شده از ناحیه فعال برای درصد متغیر آلومینیوم
برای چاه کوانتومی 10نانومتر(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 ( 0/085خط منقطع قرمز رنگ) در محدوده مجاز تنش
.عدم انطباق

شکل  5مقادیر متناظر موالر آلومينيوم و عرض چاه هایی
است که طول موج  800نانومتر را نتيجه میدهند .همانگونه
که مشاهده میشود نرخ افزایش موالر الومينيوم به نرخ
افزایش عرض چاه برای چاههای بزرگتر از  10نانومتر
کاهش می یابد .برای بهينه سازی مقادیر موالر آلومينيوم
برای ماده و عرض چاه کوانتومی زوجهای حاصل از نمودار
شکل  5در شرایط ليزر ذکر شده دو پارامتر توان اپتيکی
نهایی در جریان کاری  1آمپر و جریان آستانه در شبيه
سازی مورد توجه قرار گرفتند .شبيه سازی به روش انتشار
موج با نرم افزار  RSoftانجام شد[.]8

شکل  :3لبه باند الکترون و حفره در موالرهای مختلف آلومینیوم در
برای چاه کوانتومی 10نانومتر در محدوده مجاز تنش عدم AlxGa1-x As
انطباق

همانطور که از شکل  3پيداست در بازه نشان داده شده
مقدار عدم تطبيق شبکه (محور افقی باالی نمودار) در حد
مجاز است و تغييرات باند حفره در حدود  %6است که بازه
مناسبی را برای انتخاب طول موج از  790تا  810نانومتر را
فراهم میکند .تغييرات طول موج بر حسب عرض چاه و
مقدار موالر در شکل  4نشان داده شده است .همانگونه که
مشاهده میشود با افزایش عرض چاه و کاهش موالر
آلومينيوم طول موج افزایش یافته است .لذا با موازنه بين
عرض چاه و موالر آلومينيوم در مقادیر مختلف می توان
طول موج مورد نظر را بدست آورد بطوریکه با کاهش عرض
چاه ،تراز انرژی پایه افزایش یافته برای ثابت ماندن فاصله
دو لبه باند انرژی الکترون و حفره ،انرژی گاف ماده می
بایستی کاهش یابد و این به معنای کاهش درصد موالر
آلومينيوم در ماده  AlxGa1-x Asمربوط به چاه کوانتومی

AlxGa1شکل  :5زوج مقادیر متناظر موالرهای مختلف آلومینیوم در ماده فعالو عرض چاه کوانتومی که پرتو  800نانومتر گسیل میکنند .این
شماره گذاری شدهاند بطور مثال برای زوج شماره  10مقدار آلومینیوم و عرض
چاه به ترتیب  9%و  15نانومتر است.
زوجها x As

توان اپتيکی و جریان آستانه (برای هر مقدار متناظر ارائه
شده در شکل  )5در شکل  6نشان داده شده است .همانگونه
که مشاهده میشود در مقدار  8/5%برای مقدار آلومينيوم
و  10نانومتر برای عرض چاه مقدار توان بيشينه و مقدار
383

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 10-12بهمن 1396

جریان آستانه کمينه شده است .بنابراین می توان برای
ساختار الیه های ذکر شده ،مقادیر فوق را بعنوان بهينه
ترین مقادیر در نظر گرفت.

شکل  :7مشخصات الکترواپتیکی لیزر طراحی شده شامل نمودار توان-
جریان(نقطه چین قرمز) ،جریان-ولتاژ (خط ممتد آبی) و جریان-بازده (خط نقطه
سبز)

 -4نتیجه گیری
در این تحقيق چاه کوانتومی  AlGaAsبرای گسيل پرتو
 800نانومتر از ليزر نيمرسانا با موجبر پهن بهينه شد .نشان
داده شد که بيشترین توان اپتيکی و کمترین جریان آستانه
با چاه کوانتمی  Al0.085Ga0.915Asبا عرض  10 nmحاصل
میشود .در این ليزر میتوان با توجه به محدودیت آستانه
تخریب ماده  AlGaAsتوان  2450mWرا بدست آورد.

شکل  :6توان اپتیکی بهینه در جریان 1آمپر(رنگ ابی) و جریان استانه (رنگ
قرمز) برای مقادیر متناظر موالر آلومینیوم و عرض چاه برای طول موج 800
نانومتر.

با اعداد بدست آمده ناحيه فعال ليزر چاه کوانتومی 10
نانومتری از  Al0.085Ga0.915Asتعيين میگردد که مابين
موجبری از  Al0.3Ga0.7Asساندویچ شده است .تراشه فوق
در شرایط ذکر شده در بخش ساختار ليزر با دو آینه عقب
و جلو  %95و  ، %5با خنک کاری توسط هيت سينک مسی
با ضریب هدایت حرارتی  3W/Kcmو در دمای محيط 300
کلوین شبيه سازی شده است .محدودیت افزایش توان
اپتيکی بوسيله آستانه تخریب اپتيکی آینهها ( )COMDدر
طول موج گسيلی ليزر تعيين میگردد .این آستانه با توجه
به طول موج  800نانومتر برای ماده  AlxGa1-x Asدر حدود
 8-6MW/cm2گزارش شده است[.]9
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 بر پایه تنظیم حرارتی بلور های فونونی دو بعدی از نوع1×2 سوئیچ اولتراسونیک
جامد/جامد
 علی بهرامی،مهران علی نژاد نائينی
 ایران، تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی برق،آزمایشگاه تحقيقاتی الکترونيک نوری و نانوفوتونيک
جامد انجام شده/ یک تحقیق تئو ری پیرامون تاثیرات دما بر روی یک ساختار بلور فونونی دو بعدی از نوع جامد، در این مقاله- چکیده
است که متشکل از چیدمان مربعی ستون هایی از جنس ایپاکسی (رزین) است که در یک بستر از جنس تنگستن که دارای ابعادی در
 یک سوئیچ ا ولتراسونیک بر پایه بلور های فونونی دو بعدی به صورت تئوری مورد، همچنین.مقیاس میکرومتر میباشد قرار گرفته اند
 با استفاده از تحلیل ساختار باند به روش المان محدود امکان تنطیم پذیری موقعیت فرکانسی و، برای این حالت. بررسی قرار گرفته است
ایپاکسی(رزین) با/ نتایج عددی برای ساختار متناوب تنگستن.پهنای ساختار باند بلور فونونی در مقیاس مگاهرتز نشان داده شده است
 به35 °C  به25 °C شبکه مربعی نشان میدهد که موقعیت فرکانسی و پهنای شکاف باند وابستگی شدید به دما دارند و با تغییر دما از
 وابستگی شدید به دما و متناوب بودن بلور فونونی طراحی شده اثبات میکند که ساختار برای.صورت مشخصی دچار تغییر می شوند
 لذا با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی و محاسبات انجام شده یک سوئیچ اولتراسونیک.طراحی یک سوئیچ حرارتی مناسب می باشد
. در دمای اتاق گزارش شده استf=1.48MHz  برای فرکانس1×2
. ناحيه بریليون، سوئيچ، خواص االستيک، بلور فونونی، اولتراسونيک، المان محدود، اثرات 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.
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ساختار دچار تغيير میگردد ] .[6در این مقاله با استفاده از
این مطالعات و با توجه به تاثير پذیری دمایی ساختارهای
متناوب فونونی ،کنترل ساختار باند با تغيير درجه حرارت
بهبود یافته است و با استفاده از این ویژگی یک سوئيچ
اولتراسونيک  1×2در محدوده فرکانسی مگاهرتز بر پایه
بلورهای فونونی طراحی شده است که اولين نمونه از
سوئيچهای تک ورودی-چند خروجی بر پایه بلورهای
فونونی میباشد.

 -1مقدمه
ساختارهای مختلف یک بلور فونونی در مطالعات اخير به
شدت مورد توجه واقع شده است و کاربرد های متنوعی بر
پایه این شبکهها طراحی و ساخته شده است .شبکههای
بلور فونونی در خواص و نحوه انتشار شباهتهایی به شبکه
های بلور فوتونی دارند .در این شبکهها تفاوت هایی که
منجر به متمایز شدن آنها گشته است ،قدرت عملکرد و
زمينه کاری متفاوتی را برای این بلورها در بخشهای
مختلف پيش روی کاربر قرار داده است .بلورهای فونونی
ساختارهای منظمی هستند که از ارتعاشات متناوب اجزای
درون ساختار شبکه خود تشکيل شده اند .در طراحی یک
بلور فونونی انتخاب مواد مناسب بسيار با اهميت میباشد.
مواد مورد استفاده در یک بلور فونونی باید اختالف قابل
توجهی در خواص االستيک داشته باشند تا شکل گيری و
تنظيم ساختار باند برای طراح ممکن باشد ] .[1یکی از
ویژگی های اصلی یک بلور فونونی قابليت ایجاد شکاف باند
فرکانسی در طيف انتشار میباشد .در واقع وقتی یک ساختار
متناوب در معرض برخورد با یک موج مکانيکی قرار میگيرد
یک شکاف باند برای آن حاصل میشود .در این ناحيه
سرعت حرکت فونونها به صفر رسيده و هيچ فرکانسی
اجازه عبور ندارد .تئوری براگ که اساس ایجاد شکاف باند
در یک ساختار متناوب میباشد دو شرط کلی برای ایجاد
یک شکاف باند را تفاوت فيزیکی باال بين مواد سازنده و
همچنين درصد تخلخل مناسب برای اجزای درون شبکه
میداند ] .[2تنظيم پذیری ساختار باند یک بلور فونونی یکی
از زمينههایی است که در سالهای اخير به شدت مورد توجه
قرار گرفته و روشهای گوناگونی برای آن پيشنهاد شده
است .یکی از روشها افزودن فشار به ساختار و تغيير کرنش
و کشش میباشد ] .[3تغيير هندسه ساختار ،افزودن یک
الیه از ماده ای با خواص االستيک نزدیک به خواص
االستيک مواد تشکيل دهنده ساختار و یا تغيير درجه
حرارت ساختار توسط یک ميکروهيتر نيز از روشهای
معرفی شده دیگر در این زمينه است .در زمينه تغيير حرارت
ساختار کارهای گوناگونی انجام شده است ][5-4و نتایج
حاصل نشان دهنده این موضوع است که اگر خواص
االستيک (عدد پوآسون ،ماژول یانگ ،سرعت صوت) مواد
موجود در ميلهها با تغيير دما تغيير یابند ،آنگاه ساختار باند
بلور فونونی تغيير میکند و موقعيت فرکانسی و پهنای باند

فرآیند طراحی
با توجه به ویژگیهای ساختارهای متناوب فونونی و با هدف
به دست آوردن یک شکاف باند بزرگ از ساختار طراحی
شده  ،در این مقاله یک ساختار بلور فونونی دو بعدی و
متناوب با چيدمان اجزای  16×17طراحی شده است .در
این ساختار ميلههایی که از جنس ایپاکسی (رزین) هستند
درون یک شبکه مربعی از جنس تنگستن به صورت متناوب
چيده شدهاند .مواد انتخاب شده برای ساختار اختالف
عددی باالیی در خواص االستيک خود دارند که با توجه به
تئوری براگ وجود شکاف باند در ساختار باند را برای ما
فراهم میکنند .با توجه به خواص یک بلور فونونی و به
منظور کاهش حجم محاسبات با بررسی سلول واحد ساختار
میتوانيم ساختار باند معادل کل شبکه را داشته باشيم.
شکل( )1نمایشگر سلول واحد ساختار بلور فونونی دو بعدی
طراحی شده میباشد .میدانيم که مشابه ساختارهای
متناوب فوتونی ،سلول واحد دارای صفحه بریليون اول می-
باشد که با توجه به تقارن چرخشی که ناحيه بریليون کاهش
یافته دارا میباشد محاسبات در آن صورت میگيرد تا مود-
های تکراری محاسبه نشده و حجم محاسبات کاهش یابد.

شکل  :1نمای کناری از سلول واحد بلوری فونونی دو بعدی
طراحی شده تنگستن/ایپاکسی.
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با توجه به میزان ثابت شبکه و شعاع میلهها که در شکل( )1نمایش داده شده است،
درصد تخلخل برای این ساختار برابر  ff  0.31است و لذا باتوجه به فرآیند-

انتخاب میشود که خواص االستيک آن نيز نسبت به دما
حساس میباشند .خواص مواد استفاده شده در ميلهها در
جداول  1و  2نمایش داده شده است ] .[8-6لذا در
شکل( )2برای ساختار بلور فونونی طراحی شده ،مقدار 35
فرکانس ویژه یک ابر سلول واحد برای بلور فونونی با ایجاد
نقصهای متفاوت در دمای اتاق نمایش داده شده است که
بيانگر ساختار باند فرکانسی آن در ناحيه بریليون کاهش
یافته میباشند.

های ساخت ،ابعاد انتخاب شده برای ساختار محدودیتی در این جهت ایجاد نخواهد
کرد .بر اساس قانون هوک و روابط جنبشی ،انتشار موج در یک ساختار متناوب با
] 7[.مواد االستیک با روابط ( )1-3بیان میشود

()1

 u p ,tt   pq ,q ,

()2

 pq  C pqrs rs ,

()3

1
 ur , s  u s , r  ,
2
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 rs 

که در این روابط  u pبيانگر جابجایی  pq ،بيانگر ميزان

کشش  rs ،بيانگر ميزان کرنش و  C pqrsنشانگر تانسور
سختی میباشد .با توجه به تناوب موجود در یک ساختار دو
بعدی بلور فونونی ،اگر برای یک سلول واحد ميزان سختی
را با  Kو ماتریس جرمی را با  Mنمایش دهيم آنگاه معادله
حرکت اویلر-الگرانژ میتواند اعمال شود و منجر به ایجاد
رابطه ( )4میشود ].[7
()4

شکل  : 2ابر سلول طراحی شده با نقص در ميله مرکزی و ساختار باند
با تغيير ماده ميله مرکزی و تغيير شعاع داخلی استوانه طراحی شده به

( K   2 M )  0,

ميزان:

معادله ( )4بيانگر نوسانات یک سلول واحد است و فرکانس-
های ویژه ساختار از آن محاسبه میشود .لذا برای این حالت
یک ابر سلول واحد  1×5طراحی میشود که در ميله
مرکزی آن یک نقص به وجود آمده است .با ایجاد یک نقص
مناسب در ساختار و برهم زدن تناوب آن میتوان یک مود
مشخص را در یکی از شکاف باندها عبور داد .لذا ایجاد نقص
در این حالت با تغيير ماده ميله مرکزی و ایجاد یک استوانه
با تغيير شعاع داخلی آن در ابر سلول واحد طراحی شده
صورت میگيرد .ماده باریوم استرانتيوم تایتان برای این کار

(الف)  0.8  r

;r

1

(ب)  0.6  r

( ; rپ)

2

 0.30  r

.r

3

همانطور که در شکل( )3مشخص است ،ایجاد نقص منجر
به عبور یک مود در شکاف باند اول شده و کاهش شعاع
داخلی استوانه در ميله مرکزی منجر به تغيير موقعيت
فرکانسی مود حاصل از نقص میشود .اگر دمای ساختار ابر
سلول واحد  1×5طراحی شده را توسط یک ميکرو هيتر به
 35درجه سانتی گراد تغيير دهيم ،ساختار باندهای به دست
آمده در شکل( )2دچار تغيير میشود که نتایج در شکل()3
نمایش داده شده است.

جدول 1
خواص االستيک ایپاکسی (رزین) در دماهای متفاوت][6

35

25

دما)(°C

4/97

4/35

ماژول یانگ)(GPa

0/41

0/33

عدد پوآسون

جدول 2
خواص االستيک باریوم استرانتيوم تایتان

در دماهای متفاوت][8

35

25

دما)(°C

2/07

3/125

ماژول یانگ)(GPa

0/439

0/417

عدد پوآسون

شکل : 3ابر سلول طراحی شده با نقص در میله مرکزی و تغییر
شعاع داخلی استوانه طراحی شده در درمای  35درجه سانتی
گراد.
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با توجه به شکل ( )3با افزایش  10درجه ای دما ،مودهای
نقص به سمت فرکانسهای باالتر تغيير مکان میدهند و به
این دليل خواص ماده استفاده شده در ميله ميانی به درجه
حرارت وابسته میباشد .این در شرایطی است که کاهش
شعاع داخلی استوانه موقعيت فرکانسی مود نقص را به سمت
فرکانسهای پایين میآورد .بنابراین شرایط الزم برای
طراحی یک سوئيچ اولتراسونيک مهيا میشود.

که در زیر ساختار قرار میگيرد ،دمای آن  10درجه افزایش
مییابد و فرکانس  f=1.48MHzبه موجبر پایينی کوپل
شده و از آن خارج میشود .کليه محاسبات مربوط به انتشار
سطوح فشار امواج منطبق با روش المان محدود میباشد که
توسط نرم افزار کامسول صورت گرفته است .بر اساس این
روش دامنه محاسبه شده به تعداد عناصر ساختار بلور
فونونی دو بعدی تقسيم میشود و سپس مقادیر جابجایی
االستيک بر اساس مقادیر نودال المانهای طراحی شده در
ساختار محاسبه میشود .بنابراین یک سوئيچ اولتراسونيک
 1×2حرارتی در دمای اتاق طراحی شده است که با توجه
به شبيه سازیهای صورت گرفته نشتی و پاشندگی ندارد.

 -3مکانیزم سوئیچینگ و نتایج شبیه سازی
با توجه به نتایج حاصل از ساختارهای طراحی شده در
شکل( )2و تاثير اعمال دما بر ساختارهای باند در شکل(،)3
ساختار یک سوئيچ اولتراسونيک متشکل از یک موجبر T
شکل و دو موجبر خروجی در شکل  4نمایش داده شده
است .موجبر  Tشکل با ساختاری که شعاع درونی استوانه

نتیجهگیری
دراین مقاله ساختارهای بلور فونونی دوبعدی جامد/جامد
معرفی و از ویژگی های آنها تحت یک ساختار متناوب
استفاده شد .لذا با توجه به ویژگیهای ساختار باند این
بلورها و استفاده از موادی در ساخت آن که تاثير پذیری آن
به دما را ممکن میساخت ،یک سوئيچ اولتراسونيک 1×2
با اعمال حرارت در دمای اتاق طراحی شده که در بلورهای
فونونی هيچ نمونه مشابهی ندارد .کليه محاسبات و شبيه
سازیها بر پایه روش المان محدود صورت گرفت.

r  0.6  r

 2است ساخته شده است و در
در ميله مرکزی
هر دو دما فرکانس  f=1.48MHzرا عبور میدهد .مقدار
شعاع داخلی استوانه برای موجبر خروجی اول برابر
r1  0.8  r

و برای موجبر خروجی دوم برابر
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r3  0.3  r

میباشد.
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شکل ( :4الف) ساختار سوئيچ طراحی شده بر پایه یک بلور فونونی
 ;16×17انتشار امواج در ساختار در دمای (ب) ( ;25 °Cپ) .35 °C

با توجه به شکل (4الف) یک منبع ارسال امواج در سمت
چپ بلور فونونی طراحی شده قرار دارد و در دمای اتاق موج
در فرکانس  f=1.48MHzرا به سمت ساختار ارسال می-
کند .لذا همانطور که در شکل ( 4ب)و(پ) نمایش داده شده
است ،امواج با عبور از موجبر  Tشکل از موجبر باالیی خارج
میشوند و در صفحه سازگار جذب که در انتهای ساختار
قرار داده شده ،جذب میشوند ،سپس توسط یک ميکروهيتر
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چکیده – در این مقاله ساختاری برای مدوالتور نوری الکتروجذب پیشنهاد میشود که در آن عمق مدوالسیون با بکارگیری الیههای گرافن
 با اعمال ولتاژ به الیههای گرافن و تغییر،1537 nm  تحت تابش فوتونهایی با طول موج. افزایش مییابد،اطراف موجبر نوری سیلیکونی
. میرسد13.13 dB  و9.2 dB  عمق مدوالسیون در ساختار با سه و چهار الیه گرافن به ترتیب به،سطح فرمی
 مدوالتور نوری، گرافن، 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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مباحث غیرخطی نمیشویم ،جمله غیرخطی را لحاظ نمی-

 -1مقدمه

 میتواند با اعمال
موثر
کنیم.
میدان الکتریکی در گرافن تغییر کند و در نتیجه منجر به
تغییراتی در قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست شود.
بر این اساس در صورتی که تغییر در قسمت حقیقی ضریب
شکست رخ دهد ،مدوالتور الکتروشکست 2و اگر قسمت
موهومی ضریب شکست تغییر کند مدوالتور الکتروجذب3
خواهد بود[.]1
پذیرفتاری 1خطی

ساختار الکترونیکی گرافن اثر الکتروجذب قوی را موجب
میشود که در سایر مواد مشاهده نشده است .با تغییر سطح
فرمی گرافن توسط آالئیدگی شیمیایی یا آالئیدگی
الکتریکی ،گذرهای نوری در گرافن میتواند در یک پهنای
باند وسیع تنظیم شود[ .]1مدوالتور الکتروجذب موجبری
بر اساس گرافن چند مزیت شاخص دارد از جمله بهرهگیری
از برهمکنش قوی نور و گرافن ،عملکرد پهنباندی و سرعت
باال[ .]2در این مقاله با شبیهسازی سهبعدی مدوالتورهای
الکتروجذب که در آنها از سه و چهار الیه گرافن استفاده
شده است ،نشان میدهیم که عمق مدوالسیون میتواند
متناسب با تعداد الیهها افزایش یابد.

در این مقاله شبیهسازیها به صورت سهبعدی و بخشی از
آن با روش المان محدود 4و بخش دیگر با روش مد ویژه
تفاضل محدود5انجام شده است .سیستم مورد استفاده در
شبیهسازی دارای پردازنده Intel(R) Core(TM) i7-
 ، 4702MQ CPU @ 2.20GHzرم  6 GBاست.

گرافن آلوتروپ دو بعدی کربن با ساختار شبکه النه زنبوری
است [ .]3گرافن با سطح بسیار نازک با رسانایی سطحی
)   ( ,  c , , Tمدل میشود که  بسامد زاویهای c ،
پتانسیل شیمیایی  ،نرخ پدیده پراکندگی و  Tدما است.
با استفاده از فرمول کوبو ،رسانایی گرافن میتواند با رابطه
انتگرالی  1توصیف شود (با فرض تغییرات زمانی به فرم

 -1-3مدوالتور نوری با سه الیه گرافن
اولین طرح با استفاده از سه الیه گرافن است .زیرالیه از
جنس  SiO2با ارتفاع  2μmاست .موجبر نوری سیلیکونی
با ابعاد  0.4  0.34  40 m 3در مرکز و بر روی زیرالیه
قرار دارد .اطراف موجبر با  5nmاکسید آلومینیوم Al2O3
پوشانده شده است تا حاملها از گرافن به درون موجبر
تزریق نشود .الکترودها در فاصله  600nmاز موجبر قرار
داده میشوند تا مدهای نوری را تحت تاثیر قرار ندهند[.]6
الکترودها از جنس طال و سطح مقطع آنها

:]4[ ) e jt

()1

)je 2(ω  j 2 Γ

)(1

 -3طراحی و شبیهسازی مدوالتور

 -2گرافن و مدل الکترونیکی آن
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σ(ω,μc ,,T)(inter and intra ) 

π 2
  f f (ε ) f f (  ε) 
1
dε
[
ε

2 0  ε
ε 
)(ω  j 2 Γ


)f d (  ε)  f d (

] dε
0 (ω  j 2 Γ)2  4( ε  )2



 1.8  0.11mاست .الیههای دوم و سوم گرافن توسط
 0.013μmاکسید آلومینیوم از هم جدا شدهاند .در شکل
 1نمایی از این ساختار مشاهده میشود .رسانایی
دروننواری و بیننواری گرافن به شدت به پتانسیل
شیمیایی و بسامد نور تابشی وابسته است .پتانسیل
شیمیایی یا انرژی فرمی گرافن توسط غلظت حاملها
براساس معادله  3مشخص میشود (  E Fانرژی فرمی)[.]7
2



که در این رابطه    h / 2ثابت پالنک کاهش یافتهe ،

بار الکترون ،و  k Bثابت بولتزمن است f d ( ) .توزیع
فرمی-دیراک است که با معادله  2مشخص میشود[.]4
f d ( )  (e (   c ) / k B T  1) 1

()2
رسانایی گرافن یک جمله غیرخطی نیز دارد[ .]5چون در
این مقاله از خاصیت جذب گرافن استفاده میکنیم و وارد

()3

E F   c   2 F2 n0

1Susceptibility

Element Method

4Finite

2Electro-Refractive

Difference Eigenmode

5Finite

3Electro-Absorptive
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که   F  9.5  10 5 m/sسرعت فرمی و  n0چگالی حامل-
ها است [ .]7غلظت حاملها میتواند از طریق آالئیدگی
شیمیایی یا آالئیدگی الکتریکی طبق معادله  4کنترل
شود[.]3
()4

 0 sVg
de
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به حالت شفاف تبدیل میشوند و درنتیجه فوتونهای
تابشی جذب نمیشوند .در این بازه مدوالتور در حالت
روشن قرار دارد .طبق تعریف ،عمق مدوالسیون برابر با
قدرمطلق اختالف بیشترین و کمترین میزان عبور نور (بر
حسب  )dBاز مدوالتور در بازه ولتاژ اعمالی است[.]2

n0 

شکل  A :1نمای سطح مقطع B ،نمای سهبعدی ساختار مدوالتور برپایه
سه الیه گرافن

شکل  :2توزیع میدان الکتریکی در موجبر و اطراف آن

بیشترین و کمترین عبور نور در ولتاژهای  6vو  0.5vاست
که بهترتیب برابر با  0dBو  -9.2dBاست .بنابراین طبق
تعریف ،عمق مدوالسیون ساختار  9.2dBاست.

در رابطه  V g ،4ولتاژ بایاس d ،ضخامت زیرالیه s ،

ضریب گذردهی6زیرالیه و   0ضریب گذردهی فضای آزاد
است[ .]3بنابراین با اعمال ولتاژ به گرافن ،چگالی حاملها،
پتانسیل شیمیایی(انرژی فرمی) و رسانایی آن و در نتیجه
میزان عبور یا جذب نور تغییر میکند .ولتاژ  DCدر بازه
 0.5~6ولت به الکترود سمت راست اعمال میشود .برای
محاسبه عمق مدوالسیون فوتونهایی با طول موج 1537
 nmبه ساختار تابیده شد .شکل  2توزیع میدان الکتریکی
در موجبر و اطراف آنرا نشان میدهد .شکل  3پاسخ
استاتیکی نوری مدوالتور طراحی شده را نشان میدهد.
طبق اصل طرد پاولی فوتونهای با انرژی کمتر از 2 E F
(که  E Fانرژی فرمی گرافن است) جذب نمیشوند[ .]8در
ناحیه  1انرژی فرمی الیهها نزدیک نقطه دیراک است و
فوتونهای تابشی جذب میشوند و مدوالتور در حالت
خاموش است .هنگامی که ولتاژ افزایش مییابد و در ناحیه
 2است ،الیههای گرافن آالئیده شده و تشکیل یک خازن
میدهند .در این بازه تمامی سطوح انرژی اشغال و الیهها

شکل  :3پاسخ استاتیکی نوری مدوالتور با سه الیه گرافن

با اعمال ولتاژ منفی به ساختار ،پاسخ تقریبا مشابهی بدست
خواهد آمد زیرا تغییر عالمت ولتاژ ،تنها نقش الیههای
گرافن را به عنوان آند و کاتد تغییر خواهد داد و تاثیری در
پاسخ به نور تابشی نخواهد داشت[.]6

6Permittivity
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 -2-3مدوالتور نوری با چهار الیه گرافن
دومین طرح ،با اضافه کردن یک الیه دیگر گرافن به ساختار
قبل بدست میآید .در شکل  4نمایی از این ساختار نشان
داده شده است.

شکل  :6پاسخ استاتیکی نوری مدوالتور با چهار الیه گرافن

به ترتیب تقریبا سه و چهار برابر ساختاری است که در آن
از یک الیه گرافن استفاده شده است (جدول  .)1این امر
منجر به بهبود پاسخ در بخش آشکارسازی میشود.

شکل  :4نمای سطح مقطع ساختار مدوالتور برپایه چهار الیه گرافن

شکل  5توزیع میدان الکتریکی در موجبر و اطراف آنرا
نشان میدهد .شکل  6پاسخ استاتیکی نوری مدوالتور با
چهار الیه گرافن را نشان میدهد.

جدول  :1مقایسه عمق مدوالسیون بر اساس تعداد الیههای گرافن
عمق مدوالسیون )(dB

مرجع

یک الیه

3.4

[]2

دو الیه

6.5

[]8

تعداد الیههای گرافن

سه الیه

9.2

این مقاله

چهار الیه

13.13
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شکل  :5توزیع میدان الکتریکی در موجبر و اطراف آن

همانطور که در شکل  6مشخص است ،بیشترین و کمترین
میزان عبور نور  0dBو  -13.13dBاست که به ترتیب در
ولتاژهای  6vو  0.5vاست .در نتیجه عمق مدوالسیون
ساختار به  13.13 dBمیرسد .مانند ساختار قبل در ناحیه
 1انرژی فرمی الیهها نزدیک نقطه دیراک است و فوتونهای
تابشی جذب میشوند و مدوالتور را در حالت خاموش قرار
میدهند .در ناحیه  2الیههای گرافن شفاف هستند و
فوتونهای تابشی جذب نمیشوند و مدوالتور روشن است.

 -4نتیجهگیری
در حالتی که سه و چهار الیه گرافن استفاده شود ،بهدلیل
افزایش جذب نور توسط الیههای بیشتر ،عمق مدوالسیون
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بررسی تغییرات الگوی ماره و محاسبه ضریب شکست غیرخطی محلول آزو دای
*سلمانی

 سميه،شميم پيروزفر

 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فيزیک،آزمایشگاه فوتونيک
با تحلیل دقیق تابع. مورد مطالعه قرار گرفتDisperse Orange 25تغییرات الگوی ماره با قرار دادن نمونه غیرخطی،چکیده –در این مقاله
همچنین. رادیان نسبت به حالت خطی توسط نرم افزار متلب تحلیل گردید0.0017  چرخش الگوی ماره به اندازه، توزیع شدت فریزهای ماره
. بدست آوردیم10−11

𝑐𝑚2
𝑊

با این روش ضریب شکست غیرخطی نمونه را برای غلظت یک میلی موالر از مرتبه

Disperse Orange 25

 محلول،ضریب شکست غيرخطی،توری پراش عبوری،انحراف سنج ماره-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
concentration of sample by this method.

cm2
W

order for 1mM

Keywords: Moiré deflectometer, diffraction gratings, Disperse Orange 25, nonlinear refractive index
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 -1مقدمه
در ميان مواد با خاصيت اپتيک غيرخطی ،ترکيب های آلی
بخاطر امکان پيوستن به مولکول های آلی دیگر ،تهيه آسان،
انعطاف پذیری مکانيکی و قيمت پایين توجه زیادی را به
خود جلب کرده اند[ .]1همچنين مواد آلی کاربرد های
فوتونيکی زیادی در سوئيچ های اپتيکی و مدوالتور های
اپتيکی دارند[ .]2-3اخيراً آزو دای ها که به عنوان مواد رنگ
افزا دسته بندی شده اند،به دليل رفتار ( )opto-opticalخود
بسيار شناخته شده اند ،همچنين به دليل ترکيب ساده،
ضریب برانگيختگی مولی باال و ثبات رطوبت کاربردهای
زیادی دارد[ .]4در مواد آزو دای بخاطر ایزومر های سيس-
ترانس در مولکول های دای ،خواص اپتيکی غيرخطی زیادی
بوجود می آید که ممکن است بصورت تغييرات ضریب
شکست مشاهده شود .همپارش ساختار مولکول های آزو
دای را تغيير می دهد بطوری که خواص ماکروسکوپی خطی
و غير خطی آن به راحتی تغيير می کند[ ،DO25 .]5یک
آزو دای با ساختار شيميایی پایدار و گشتاور دو قطبی زیاد
است ،بنابراین پاسخ غيرخطی بارزی در این ماده دیده می
شود[.]6در این مقاله با استفاده از تکنيک انحراف سنجی
ماره مقدار ضریب شکست غيرخطی ماده  DO25محلول
در دی کلرومتان را بدست آوردیم.

و همپوشانی مرتبه های اول برای qشکل  :1پراش باریکه عمود برتوری با گام
′
 G" ,Gتشکیل خود-تصویرهای

که در آن qگام توری و  θmزاویه پراش مرتبه  mاست.برای
q > λزاویه پراش کوچک خواهد بود.
θm=1 = λ⁄q

()2

مقدار جابجایی عرضی جایی که مرتب های مختلف پراش
باهم همپوشانی می کنند(در فاصله  zاز توری) از امتداد
مستقيم پرتو ليزر برابر است با :
≈ )𝛥=Zt tan(θ

()3
Zt λ⁄q

هرگاه این مقدار جابجایی مضرب صحيحی ( )nاز گام توری
باشد،توری نوری(خود تصویر) مشابه با توری اوليه ایجاد می
شود،بنابراین فاصله تالبوت از رابطه زیر بدست می آید[:]8

تئوری
هرگاه یک توری توسط تابش عمودی یک دسته پرتو ليزر
رو شن شود ،توزیع شدت هایی با ساختار م شابه با توری
اوليه در صفففحاتی موازی با آن در فواصففل ثابت و معينی
ت شکيل می شوند که به آن ها خود-ت صویر می گویند.این
اثر پد یده تالبوت نام دارد و با نظر یه پراش فر نل قا بل
توجيح اسففت[ .]7طبق شففکل( )1به  Ztفاصففله تالبوت می
گوی ند.در این م قا له ما با قرار دادن یک توری فيزیکی
مشابه با توری اوليه در یکی از صفحات تالبوت شاهد ایجاد
فریز های ماره بوده ایم.برای بدسفففت آوردن فاصفففله ی
صفحات تالبوت ابتدا از رابطه ی پراش از توری برای تابش
های عمودی) (θi =0استفاده می کنيم:

2

Zt = n q ⁄λ

()4

محاسبه ضریب شکست نمونه
پرتو ليزر تابيده شده به نمونه به دليل تغييرات ضریب
شکست نمونه ناشی از وابستگی ضریب شکست آن به شدت
تابش ،دچار انحراف شده که منجر به تغييرات خودتصویر
توری می شود ،در نتيجه چرخشی ناچيز را در نوار های ماره
ایجاد می کند[.]9وابستگی ضریب شکست به شدت پرتو
ليزر را می توان در رابطه ی زیر دید:
()5

()1

)n(r, z) = n0 + n2 I(r, z) = n0 + Δn(r, z

که  n0ضریب شکست خطی و ) I(r, zشدت پرتو ليزر درون
نمونه و) Δn(r, zتغييرات ضریب شکست القا شده توسط
نور است.شدت تابش با فرض گاوسی بودن پرتو منتشر شده

q sinθm =m λ
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در راستای  zبصورت زیر می باشد:
()6

]

2r2
)ω2 (z

()10
[1 −

ω2
0
)ω2 (z

2n2 𝐼0 ω2
0 2
r
)ω4 (z

()7

−

ω2
0

با استفاده از روابط باال زاویه ی انحراف پرتو ليزر بصورت زیر
بدست می آید:
()11

2

()8

Z2
Z0

8dn2 pin

= feff

()13

زاویه انحراف پرتو ليزر پس از برخورد به نمونه غيرخطی را
می توان با استفاده از ماتریس تبدیل  Tijنوشت بطوریکه
پارامتر های پرتو ورودی  r0 =ω01 , φ0 =0و پارامتر های
پرتوی خروجی بعد از عدسی دوم ( L2در شکل )2چنين
است:

()15

0
]1

1
f2
−1
[]
1
)feff (z

1
1] [ 0

Z2
0

Zt

θf2 f2 feff,max

= αmin

αmin

πω40

θf22

2Zt 2dpin Z20

= nmin

-4کارهای تجربی
در این مقاله از  DO25که یک ماده آلی از خانواده آزو دای
ها می باشد استفاده کردیم.غلظت محلول نمونه  1ميلی
موالر می باشد و آن را در سلولی به ضخامت یک ميلی متر
ریختيم و همانند شکل()2بين دو عدسی همگرا با فاصله
های کانونی  f2 , f1به ترتيب 0.5و  20سانتی متر قرار دادیم
که از این دو عدسی برای افزایش پهنای باریکه ليزر
 Nd:YAGبا طول موج  532نانومتر استفاده کردیم .گام

ماتریس تبدیل برای فضای آزاد و عدسی ها به شکل زیر
است:
0

θf2 f2 −f2 feff (z)−Z2

= )tanα(z

که در آن  Z0مکان باریکه ی ليزر با پهنای  √2ω0است.

r=T11 ω01

1
T12
−1
[=]
T22
f2

Z2

Zt

که  feff,maxطوالنی ترین فاصله کانونی القا شده موثر مرتبط
با پایين ترین ضریب شکست غيرخطی آشکار شده است.با
جایگذاری معادله ( )8در معادله ( )14کمترین مقدار ضریب
شکست بصورت زیر بدست می آید:

شکل  : 2طرحواره ای اپتیکی برای اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی با
استفاده از تکنیک ماره

()9

θ

اگر نمونه را در طول پراش قرار دهيم کمترین زاویه
چرخشی)  (αminکه می توان اندازه گرفت نشان دهنده ی
ميزان حساسيت این روش می باشد.
()14

φ=T21 ω01

)φ(z

Zt

= 𝛥ξ

که  θزاویه ی بين خطوط دو توری است.چرخش نوار های
ماره حول کانون خواهد بود ،زاویه چرخش نوار ها) α(zاز
رابطه ی زیر بدست می آید:

که ) feff (0طول کانونی موثر القا شده در کانون می باشد
و  pinتوان ورودی به نمونه می باشد[.]10

,

2
] 2 [f2 Z−f2 feff (𝑧)−Z

()12

با تقریب نمونه غيرخطی با ضخامت نازک ( )dبه یک عدسی
کروی نازک با یک طول کانونی موثر  ،feffوابستگی طول
کانونی موثر القا شده به توان ليزر فرودی و شدت پرتو در
نمونه با رابطه زیر بيان می شود:
)𝑧( 𝜋ω4

r

Z2

φ(z) = f

انحراف پرتو توسط نمونه باعث تغيير نوار های ماره می شود
که این تغييرات با رابطه زیر بيان می شود:

Δn(r, z) = n2 I0

] = feff (0) [1 + 2

1
0

[

I(r, z) = I0

که  I0 = 2pin ⁄πω20و ) ω(zپهنای باریکه ليزر و  ω0کمره
ی باریکه و rفاصله شعاعی از محور اپتيکی می باشد.
تغييرات ضریب شکست یک پرتو گاوسی را می توان بصورت
زیر نوشت:
)ω2 (z

0
]1

1
f1 + z −1
[]
1
f1
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T
[ 11
T21
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 اینچ می1/100 یکسان و برابرG2 , G1 های دو توری
)(دومين خود تصویرn=2 فاصله ی دو توری را به ازای.باشد
دوتوری. سانتی متر بدست آوردیم24.2 ) مقدار4( با رابطه
. چرخش دارندθ = 30 نسبت به هم

تحلیل داده ها-5

ب

از طرح ماره تشکيل شده در دو حالت بدون نمونه و با
نمودار های.)3 عکس برداری کردیم(شکلDO25 نمونه
) با استفاده از آناليز ميزان توزیع شدت در تصاویر4( شکل
.) در متلب ترسيم شده اند3(شکل

الف

 نمودار های شدت یک فریز مشخص از الگوی ماره و خطوط مماس بر:4 شکل
سمت راست آن در حاالت (الف) بدون نمونه و (ب) با نمونه

ب

الف

 طرح فریز های ماره عکس برداری شده در حاالت (الف) بدون نمونه و: 3 شکل
(ب) با نمونه

 نمودار اختالف زاویه فریزهای ماره در دو حالت با نمونه و بدون نمونه: 5 شکل

با مقایسه شيب های نمودارها در دوحالت بدون نمونه و با
برای.نمونه متوجه تغييرات و چرخش فریز های ماره شدیم
 آن ها را در یک،مقایسه بهتر تغييرات شيب این دو خط
 نشانalpha صفحه رسم نمودیم و اختالف زاویه آن ها را با
.)5دادیم(شکل
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تحلیل اثر قفل تزریقی در لیزرهای آبشاری دو طول موجی مادون قرمز میانی
1باغبان

 حامد،2 محمد محسن شیخی،1سمیه کاویان

 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی فناوریهای نوین1
 ایران، تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر2
 در این مقاله تحلیل و مدلسازی اثر قفل تزریقی در لیزرهای آبشاری کوانتومی دو طول موجی در محدوده مادون قرمز- چکیده
 دینامیک لیزرهای آبشاری کوانتومی دو طول موجی مادون قرمز، بر اساس تحلیل تئوری معادالت نرخ.میانی ارائه شده است
 در حالتی که تزریقλ1  نتایج نشان می دهد پهنای باند مربوط به تابش با طول موج.میانی در اثر تزریق نور توصیف شده است
28/63 و15/04 ، 6/33  افزایش یافته و به ترتیب،دسی بل10  و0  و-10  گیگا هرتز است و در نسبت تزریق های2/34 نداریم
 با افزایش نسبت تزریق توان. با افزایش فاکتور افزایش پهنای خط پهنای باند کاهش و پیک افزایش مییابد.گیگاهرتز می شود
 با افزایش نسبت تزریق به، λ1  همچنین جریان آستانه مربوط به تابش با طول موج.خروجی مربوط به آن تابش افزایش می یابد
. برابر افزایش می یابد1/8  دسی بل تا10  تاλ2 تابش با طول موج

 لیزر آبشاری، قفل تزریقی، پهنای باند تلفیق-کلید واژه

Analysis the Effect of Injection Locking on Dual-wavelength Mid-Infrared
Quantum Cascade Lasers
Somaye Kavian1, Mohammad Mohsen Sheikhi2, Hamed Baghban1
School of Engineering- Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2
Department of Electrical and Computer Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
1

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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لیزرهای آبشاری کوانتومی دو طول موجی بررسی میشود.

 -1مقدمه
لیزرهای آبشاری کوانتومی یکی از مهم ترین منابع نوری
بویژه در طول موج های مادون قرمز میانی و دور هستند.
در این لیزرها ،فوتون ها از طریق گذار بین زیرنوارهای
موجود در نوار هدایت گسیل میشوند .تولید همزمان چند
طول موج در لیزرهای آبشاری کوانتومی توجه زیادی را در
سال های اخیر به خود جلب کرده است .ایده طراحی این
لیزر ها بر اساس همان لیزرهای آبشاری تک طول موج است
با این تفاوت که ناحیه های فعال بر اساس طول موج های
مورد انتظار طراحی و به صورت ردیفی یا پشته ای در کنار
هم رشد داده میشوند .این ادوات فوتونی برای بسیاری از
برنامه های نظامی و غیر نظامی از جمله ارتباطات نوری
امن ،رادار لیزری ،سنجش مواد شیمیایی از راه دور ،کنترل
آلودگی ،تصویربرداری دو طول موج و مراقبتهای پزشکی
کاربرد دارند .تاکنون طرح های عملی مختلفی برای
لیزرهای آبشاری کوانتومی چند طول موجی توسط محققین
ارائه شده است .در میان طرح های قابل توجه به مواردی
مثل دو گذار متوالی نوری ،لیزر آبشاری چندین طول موجی
ابر شبکهای و لیزر آبشاری با دو ناحیه پشتهای میتوان
اشاره کرد .چالش اصلی داشتن گستره پهنی از طول موجها
و راهکاری است که توسط آن بتوان یکی از طول موجها را
انتخاب و تنظیم کرد .از آنجاکه نوسانات واهلشی عامل
پایداری پویا در حالت نوسان آزاد است ،یک عامل آشفتگی
خارجی کوچک مثل تلفیق ،تزریق نوری یا خود تزریقی
میتواند شدت تپ را تغییر دهد .تزریق نوری میتواند برای
افزایش پهنای باند ،تثبیت فرکانس ،کاهش پرش مد و نویز
شدت نسبی به کار رود [ .]1-3در تکنیک قفل تزریق نوری،
نور از یک لیزر با نوسان تک مد (لیزر پایه) به ناحیه فعال
لیزر دیگر (پیرو) تابانده میشود .سپس دو لیزر در فرکانس
نوری مشابه تحت شرایط مناسب فرکانس تنظیم و سطح
تزریق منطبق میشوند.
در سالهای اخیر مطالعات متعددی روی افزایش توان
خروجی و پهنای باند لیزرهای آبشاری صورت گرفته است.
قفل تزریقی نوری در لیزرهای آبشاری باعث افزایش پهنای
باند و توان خروجی لیزر میشود ،اما تاکنون هیچ مطالعه
ای در زمینه لیزرهای آبشاری کوانتومی چند طول موجی و
امکان مدیریت توان خروجی و پهنای باند آنها صورت
نیافته است .در این مقاله برای اولین بار اثر قفل تزریقی در
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 -2تئوری و روش مدلسازی
هدف این مقاله ارائه تجزیه تحلیل نظری برای توصیف
دینامیک لیزرهای آبشاری کوانتومی دو طول موجی مادون
قرمز میانی در اثر تزریق نور است .در این راستا رویکردی
ساده و شهودی بر پایه معادالت نرخ در دمای اتاق پیشنهاد
شده است .تمرکز بر روی نوع خاصی از لیزرهای آبشاری
کوانتومی دو طول موجی است که به طور همزمان دو طول
موج متفاوت تابش میکنند و تراز باالیی مشترک است ،که
برای رسیدن به بهره در رقابت اند .شکل  1ترازهای انرژی
یک دوره تناوب از ناحیه فعال در این افزاره را نشان میدهد.
در هر تناوب قسمت اول برای تولید طول موج λ1=10.5
میکرومتر و بر مبنای گذار دو فونونی طراحی شده و قسمت
دوم برای تولید طول موج  λ2=8.9میکرومتر و بر مبنای تراز
مقید به پیوستار طراحی شده است .ماده چاه /سد به ترتیب
 AlGaAs/GaAsمی باشد [ .]4تراز باال و پایین برای طول
موج  λ1ترازهای چهار و سه ،برای طول موج  λ2ترازهای
چهار و دو خواهند بود.

شکل  1یک دوره تناوب از ناحیه فعال لیزر آبشاری کوانتومی دو طول
موجی

با چشم پوشی از اثرات غیر غطی نور و عدم کوپل شدگی
دو مد بر هم معادالت نرخ لیزرهای آبشاری کوانتومی دو
طول موجی مد قفل شده تزریقی به صورت زیر خواهد بود:
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مقادیر ماتریس باال مشابه منبع [ ]1محاسبه میشود .پس
از حل معادالت نرخ و بدست آمدن جمعیت حاملها و
فوتون ها نیاز است عملکرد افزاره در اثر تزریق نور به به
هریک از تابش ها بررسی شود .بدین منظور تابع انتقال
تلفیق به صورت زیر پیشنهاد میشود:

dt
) (i

)(1

در منبع [ ]5آمده است .پس از آنالیز سیگنال کوچک
معادالت نرخ و نوشتن معادالت در حوزه فرکانس ماتریسی
به شکل زیر خواهیم داشت:
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) d  ( i
dt


) (i
inj

()3

در معادالت باال  )I/WL( Jچگالی الکترون هایی ست که
به تراز باالیی پمپ میشود و  eاندازه بار الکترون است W.و
 Lابعاد کاواک را نشان میدهند WLJ/e ،بیانگر تعداد
الکترونهای تزریقی به نیمه هادی در واحد زمان است
(دیمانسیون این جمله با سایر جمالت معادالت نرخ یکسان
است) Lp .طول هر تناوب  Np ،تعداد تناوب است .حجم
کل ناحیه فعال با رابطه  Np.W.L.Lpنشان داده میشود.
) Г(iفاکتور محدودیت برای ) λi (i =1,2است .سرعت
متوسط گروه نور با ' cنشان داده میشود و از رابطه = 'c
 c.neffبدست میآید c .سرعت نور در خال و  neffضریب
شکست موثر است Kc .نرخ الحاق لیزر پایه به لیزر پیرو می
باشد αH .فاکتور افزایش پهنای خط است Δωinj .فرکانس
تنظیم است که اختالف بین لیزر پیرو و اصلی است .در این
سیستم از تاثیر ضریب شکست موثر دو مد روی هم صرف
نظر شده است .پارامتر ) β(iثابت انتشار خود به خودی فوتون
های ساطع شده در کاواک است σ (i).ثابت انتشار تحریک
شده برای گذارهای با طول موجهای  λiاست .دینامیک این
سیستم عمدتا توسط شش زمان غیر تابشی τ43, τ42, τ41,
 τ32, τ31, τ21که مربوط به تابش فونون طولی نوریاند و
همچنین دو زمان ) τsp(iکه مربوط به گسیلهای خود به
خودی دو گذار است ،مشخص میشود .الکترون ها نیز با
نرخ  1/τoutاز هر تناوب به تناوب بعدی میروند که  τoutزمان
فرار الکترون نامیده میشود .برای هر دو تابش یک طول
عمر محدود برای فوتون ) τp(iدر نطر می گیریم .برای سادهتر
نوشته شدن روابط از دو طول عمر  τ4و  τ3برای ترازهای
4و 3استفاده میکنیم .نحوه محاسبه و مقدار این پارامتر ها

) Si ( ) / J (
)Si (0) / J (0

H i ( ) 

شکل  2اثر نسبت تزریق در طول موج  λ1را روی پاسخ
تلفیق طول موج  λ1و طول موج  ،λ2در فرکانس تنظیم صفر
و فاکتور افزایش پهنای خط برابر با یک نشان میدهد.
تزریق نور هر بار فقط به یکی از تابشها اعمال میشود.
مشاهده میکنید که با افزایش نسبت تزریق ،پهنای باند و
پیک تابش با طول موج  λ1افزایش مییابند .به طور مثال در
 Rinj=10dBپهنای باند تلفیق 28/63گیگاهرتز است ،که
در مقایسه با حالتی که تزریق نداریم ( 2/34گیگا هرتز)
بیش از دوازده برابر افزایش داشته است .همچنین با افزایش
اثر نسبت تزریق به طول موج  λ1پهنای باند تلفیق تابش با
طول موج  λ2کاهش می یابد.

شکل  1اثر نسبت تزریق در طول موج  λ1روی پاسخ تلفیق طول موج
 λ1و λ2
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شکل  3اثر فاکتور افزایش پهنای خط در طول موج  λ1را
روی پاسخ تلفیق طول موج  λ1در فرکانس تنظیم صفر و
نسبت تزریق  10 dBنشان میدهد .مشاهده میشود که با
افزایش فاکتور افزایش پهنای خط پهنای باند کاهش و پیک
افزایش مییابد.

شکل  5اثر نسبت تزریق در طول موج  λ2روی توان خروجی با طول
موج  λ1بر جریان

با طول موج  λ1کاسته و به طول موج  λ2افزوده می شود و
این باعث افزایش آستانه طول موج  λ1می شود.
شکل  3اثر فاکتور افزایش پهنای خط در طول موج  λ1روی پاسخ تلفیق
طول موج λ1

 -3نتیجهگیری
بر اساس یک مدل معادله نرخ ساده شده ،ویژگیهای تلفیق
لیزرهای آبشاری کوانتومی دو طول موجی مد قفل شده
تزریقی تحت تاثیر فاکتور افزایش پهنای خط و نسبت تزریق
بررسی شد .این نتایج اولیه برای بهبود مشخصات تلفیق
لیزرهای آبشاری کوانتومی چند طول موجی مد قفل شده
تزریقی اهمیت برجستهای دارند .محاسبات نشان میدهد
پهنای باند تلفیق لیزر مربوط به هریک از تابش ها با افزایش
فاکتور افزایش پهنای خط و نسبت تزریق همان تابش
افزایش مییابد .همچنین اندازهی پیک پهنای باند تلفیق
لیزر با افزایش فاکتور افزایش پهنای خط افزایش مییابد.

شکل  4اثر نسبت تزریق به طول موج  λ2را روی توان
خروجی با طول موج  λ2بر جریان ،در فرکانس تنظیم صفر
و فاکتور افزایش پهنای خط برابر با یک نشان میدهد .با
افزایش نسبت تزریق توان خروجی افزایش مییابد .شکل 5
اثر نسبت تزریق به طول موج  λ2را روی توان خروجی با
طول موج  λ1بر جریان ،در فرکانس تنظیم صفر و فاکتور
افزایش پهنای خط برابر با یک نشان میدهد .با افزایش
نسبت تزریق به طول موج  λ2توان خروجی با طول موج λ1
کاهش یافته و جریان آستانه افزایش مییابد .دلیل افزایش
جریان آستانه در طول موج  λ1این است که از حامل های
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، یکی از انواع قطبشگرها. فوتولیتوگرافی و بیضی سنجی دارد، نقش اساسی در کاربردهای مختلف مثل طیفسنجی،کنترل قطبش
 در این مقاله یک قطبشگر با.قطبشگرهای شبکه سیمی است که به راحتی با قطعات نوری در ابعاد نانومتر مجتمع میشوند
 دیالکتریک – فلز- این قطبشگر شامل یک آرایه از فلز.میزان قطبیشدگی باال در محدوده وسیعی از طولموج ارائه شده است
 دو الیه آلومینیوم در زیر ساختار و الیه های گرافن در سطح.است که بر روی یک زیرالیه از جنس سیلیکا قرار گرفته است
 تاثیر وجود تعداد الیههای گرافن و جنس فلزات بر روی میزان قطبیشدگی با استفاده.مشترک فلز و دیالکتریک قرار گرفتهاند
 به دلیل ایجاد، نتایج نشان میدهد که میزان قطبیشدگی در ساختار پیشنهادی. مورد بررسی قرار گرفته استFDTD از روش
 در158 dB الیه گرافن و فلز آلومینیوم میزان قطبیشدگی به مقدار3  با استفاده از.پالسمون پالریتون سطحی افزایش مییابد
. بهبود یافته است٪62  حدود، میرسد که نسبت به ساختارهای موجود2400 nm طول موج
.شبکه سیمی

 قطبشگرهای، پالسمون پالریتون سطحی، گرافن، میزان قطبی شدگی-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-insulatormetal (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.
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از روش بدون تشدید است که ساختارهای فلزی پهن باند
ارائه شده را در این دسته قراردارند ] .[4در این مقاله از این
روش جهت طراحی یک قطبشگر استفاده شده است .از
اینگونه قطبشگرها بهدلیل طولموج وسیع عملکردشان ،در
بسیاری از کاربردها مثل مخابرات نوری و سنسوها استفاده
میشود.

 -1مقدمه
یکی از مهمترین قطعات در سیستمهای نوری قطبشگرها
هستند .نور قطبیده شده کاربردهای زیادی در صفحات
نمایش ،ژیرسکوپ نوری و سنسورهای پالسمونی دارند.
قطبشگرهای مرسوم را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
صفحات قطبشگر با استفاده از جذبکنندههای
غیرهمسانگرد ،منشورهای قطبشگر با استفاده از شکست نور
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
های سیمی فشرده و مسطح هستند که قابلیت مجتمع
شدن در قطعات نوری را دارند و همچنین از آنها میتوان
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
بازدهی بسیار باالیی هستند .از مزایای دیگر این قطبشگرها
پهنای باند باال و روند ساخت آسان آنها میباشد .میزان
قطبیشدگی قطبشگرها از طریق رابطه ( )1محاسبه می-
شود .راه حل مؤثر برای افزایش میزان قطبیشدگی کاهش
انتقال مود  TEاست .یک روش برای کاهش انتقال مود TE
و در نتیجه افزایش قطبیشدگی ،افزایش ابعاد شبکههای
سیمی است .اما این روش باعث کاهش انتقال مود  TMهم
میشود ].[1
T
()1
ER  10log TM
TTE
ساختارهای فلزی دوگانه ،باعث افزایش انتقال مود  TMو
میزان قطبیشدگی میشوند .با قرار دادن دو الیه فلز در
دو طرف  CaF2یک قطبشگر پهن باند با میزان قطبیشدگی
 70dBدر طولموج  0/3µmتا  5µmخواهیم داشت] .[2اما
این قطبشگرها دارای ابعاد بزرگی هستند .به بیان دیگر
بسیاری از قطبشگرهای ارائه شده مبتنی بر تشدید شبکه
های فلزی یک بعدی عمل میکنند که باعث کاهش پهنای
باند میشوند .یک روش برای کنترل پهنای باند این است
که اثر متقابل بین مودهای تشدید را تنظیم کنیم .با استفاده
از تزویج تشدید فابری پرو یا پالریتون پالسمونهای
مغناطیسی میتوان یک قطبشگر پهن باند ایجاد کرد ].[3
یک روش دیگر برای ساخت قطبشگرهای پهنباند استفاده

-2خصوصیات نوری گرافن
گرافن به دلیل کنترلپذیر بودن تابع هدایت آن ،به یک
ماده مهم در قطعات پالسمونیکی تبدیل شده است .هدایت
گرافن را میتوان از طریق رابطه کوبو به صورت زیر تعریف
کرد ]:[5
)  g ( , C , , T )   Intra ( , C , , T )   Inter ( , C , , T

()2

  f d    f d     
ie 2
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1
در رابطه فوق Γ ،نرخ پراکندگی )
2

 ( و  زمان

استراحت حاملها c ،پتانسیل شیمیایی f d (  ،تابع
توزیع فرمی -دیراک i ،واحد موهومی e ،بار الکترون،
ثابت پالنک کاهش یافته ω ،فرکانس زاویهای و  Tدما
میباشد .پتانسیل شیمیایی گرافن (  )µcبه چگالی حاملها
بستگی دارد و این مقدار میتواند به وسیله ولتاژ گیت
خارجی ،آالیش شیمیایی ،میدان الکتریکی و یا میدان
مغناطیسی کنترل شود .قسمت موهومی تابع هدایت گرافن
بسته به سطح پتانسیل شیمیایی میتواند مقادیر مثبت یا
منفی را در محدودههای متفاوت فرکانسی داشته باشد.
زمانی که قسمت موهومی تابع هدایت مثبت باشد ،گرافن
مانند یک الیه نازک فلزی عمل میکند و در نتیجه میتواند
پالسمای سطحی را انتقال دهد ] [6که به آن پالسمون
سطحی گرافن ) (GSPمیگویند .اگر قسمت موهومی منفی
باشد ،گرافن مانند یک الیه دی الکتریک عمل میکند.

 -3طراحی ساختارو نتایج عددی
شکل (1الف) نمای سه بعدی و شکل (1ب) نمای دوبعدی
قطبشگر پیشنهادی را نشان میدهد که از آرایه آلومینیم-
سیلیکا-آلومینیم با پریود  280nmو عرض  170nmبر روی
یک زیرالیه سیلیکا با ضخامت  70nmقرار گرفته است .در
زیر زیرالیه سیلیکا از دو الیه آلومینیوم دیگر با
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عرض 110nmو ضخامت  300nmاستفاده شده است.
ضریب شکست مؤثر تمام مواد به جز گرافن از مدل پالیک
به دست میآید ] .[7برای شبیهسازی و تحلیل قطبشگر
ارائه شده از روش تحلیل عددی محدود ( )FDTDاستفاده
میشود .در این ساختار برای به دست آوردن بیشترین مقدار
قطبیشدگی از گرافن با پتانسیلشیمیایی  0/7eVاستفاده
میکنیم .همچنین بقیه پارامترها مثل ضخامت الیه گرافن،
زمان استراحت حاملها و دما به ترتیب ،   0.3
 T  300Kو    0.5psدرنظر گرفته شده است.
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انتقال ،منفی (مثبت) میشود ،بنابراین امپدانس تشدید
مغناطیسی نمیتواند (میتواند) با دیالکتریک خارجی
هماهنگ شود و در خروجی کمترین (بیشترین) انتقال را
خواهیم داشت .میدان مغناطیسی همچنین میتواند از
فضای ایجاد شده بین دو گرافن (سیلیکا)  ،خارج شود که
در نتیجه باعث کاهش ضریب کیفیت تشدید مغناطیسی
میشود .معموال هر چه این فضا بیشتر باشد ضریب کیفیت
آن کمتر میشود و هرچه ضریب کیفیت تشدید مغناطیسی
کمتر باشد ،پهنای باند قطبشگر بیشتر خواهد شد.

(الف)
(الف)

(ب)
شکل( :1الف) نمای سه بعدی قطبشگر مبتنی بر گرافن (ب) نمای دو بعدی
قطبشگر مبتنی بر گرافن

(ب)
شکل :2پروفایل میدان الکتریکی (الف) مود ( TMب) مود TE

شکل  2پروفایل میدان را در دو مود  TMو  TEنشان داده
است .مود  TMاز ساختار عبور میکند ،اما مود  TEاز آن
منعکس میشود .در شکل 3فلشهای سفید جهت و شدت
میدان الکتریکی مود  TMرا نشان داده است .میدان
مغناطیسی در داخل سیلیکا تحدید میشود ،اما میدان
الکتریکی به صورت یک حلقه قرار میگیرد که نشاندهنده
تشدید مغناطیسی است و میتواند باعث انتقال بیشتر نور
شود ] . [11اگرچه زمانی که تشدید مغناطیسی تحریک
میشود ،انتقال مود  TMکاهش مییابد .این تغییرات مقدار
نور انتقالی میتواند به دلیل گذردهی متفاوت ساختارهای
فلز-دیالکتریک-فلز در طولموج تشدید مغناطیسی باشد.
با قرار دادن گرافن ،میزان انتقال مد  ،TMبه دلیل افزایش
برهمکنش نور در طول موج پالریتون مغناطیسی ،افزایش
مییابد .گذردهی مؤثر درکمترین (بیشترین) طولموج

شکل :3توزیع میدان در طولموج تشدید برای مودTM
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 مقایسه قطبشگر پیشنهادی با طرحهای دیگر:1جدول
قطبشگر

ER



[8 ]قطبشگر پهنباند شبکه سیمی

80 dB

3000 nm

قطبشگر پهن باند با استفاده از دو الیه

80 dB

3000 nm

97 dB

1510 nm

158 dB

2400 nm

)(الف

[9 ]فلز
قطبشگر پهن باند با استفاده از
[10]سیلیکون
قطبشگر پیشنهادی مبتنی بر گرافن

)(ب
 نمودار قطبیشدگی قطبشگر پیشنهادی به ازای فلزات مختلف (الف) بدون:4 شکل
گرافن (ب) با استفاده از گرافن
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 انتظار میرود،برای دست یافتن به میزان قطبیشدگی باال
 اما معموال بخش کوچکی. به صفر برسدTE میزان عبور مد
 وجود گرافن در سطح.از این مد نیز از ساختار عبور میکند
 را افزایشTE مشترک فلز و گرافن میزان تلفات در مد
- میTE [ و درنتیجه باعث کاهش انتقال مد12] میدهد
 میزان قطبیشدگی قطبشگر پیشنهادی به4  شکل.شود
 طال و آلومینیم را با حضور گرافن،ازای سه فلز مختلف نقره
 میبینیم که با استفاده از فلز.و بدون آن نشان میدهد
آلومینیوم بیشترین میزان قطبیشدگی بهدست میآید و با
 در طول158 dB استفاده از الیه گرافن میزان قطبیشدگی
 اما این مقدار بدون استفاده، بهدست میآید2400nm موج
 همانطور که مشاهده میشود با. است146 dB از گرافن
استفاده از گرافن میزان قطبیشدگی به صورت چشمگیری
 پارامترهای مربوط به سه نوع قطبشگر.افزایش یافته است
 نتایج نشان میدهد که.) مقایسه شده است1( در جدول
 نسبت به قطبشگرهای٪62 میزان قطبی شدگی به اندازه
. افزایش یافته است،پیشین

 نتیجهگیری-4
 تأثیر الیه های گرافن و همچنین استفاده از،در این مقاله
فلزات مختلف در میزان قطبش مورد بررسی قرار گرفته
 نتایج نشان میدهد که به ازای استفاده از فلز آلومینیم.است
 در158 dB  میزان قطبیشدگی، الیه گرافن3 و
 بهدست میآید که حاکی از بهبود2400nm طول موج
عملکرد این قطبشگر در محدوده وسیعی از طول موج نسبت
 ساختار ارائه شده دارای.به قطبشگرهای دیگر است
 فیلترها و،کاربردهای زیادی مثل قطبشگرهای مادونقرمز
.جداکنندههای مودها هستند
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پاسخ نوری فیلم نانوذرات اکسیدروی تحت دمای بازپخت
 نسترن منصور، مجید طاهری،سعید جعفری
 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،گروه فیزیک
 فیلمها با روش. پاسخ نوری فیلمهای نانوذرات اکسیدروی پس از بازپخت حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است، در این تحقیق-چکیده
 مرئی- مشخصهیابی نمونهها با دستگاه طیفسنج فرابنفش.الیهنشانی سانتریفیوژ از محلول نانوذرات اکسیدروی در آب تهیه شده است
 نشان میدهد که قله، مرئی فیلمها- نتایج طیف فرابنفش.و ساختار بلوری فیلمها با دستگاه پراش پرتو ایکس انجام شده است
 باعث، نتایج طرح پراش پرتو ایکس بیانگر این است که عملیات بازپخت.اکسایتونی به سمت طول موجهای بلند انتقال داشته است
 پاسخ زمانی فیلمهای نانوذرات.افزایش جهتگیری بلورکها در فازهای اصلی ساختار هگزاگونال نانوذرات اکسیدروی شده است
 بررسیها. بیانگر بهبود خواص حسگر نوری با افزایش دمای بازپخت است، نانومتر405 اکسیدروی تحت تابش پرتو لیزری با طول موج
 ویژگیهای.نشان میدهد که افزایش جریان عبوری به علت افزایش نقص ساختاری فیلمها شامل نقصان اکسیژن در اثر بازپخت است
 این ماده را منتخب خوبی برای ساخت آشکارسازهای نوری فرابنفش،اندازهگیری شده در فیلمهای بازپخت شدهی نانوذرات اکسیدروی
.مینماید
. بهبود حسگر نوری، فیلم نانوذرات، اكسیدروی-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 Xray 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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انجام گرفته است .ساختار بلوری فیلمهای حاصل با استفاده
از طرح پراش پرتو ایکس بررسی شده است .اندازهگیریهای
ولتاژ-جریان بر حسب ولتاژ اعمالی از  0تا  35ولت و پاسخ
حسگری نمونهها تحت تابش پرتو لیزری  405نانومتر با
شدت پرتو خروجی  50 mWو با اعمال ولتاژ ثابت 35 V
مطالعه شده است .زمان پاسخ جریان عبوری از فیلم در
حالت لیزر روشن و خاموش با استفاده از دستگاه Keithley
 Source Meter 2450با یک سیستم سنجه دو نقطهای در
دمای اتاق به ثبت رسیده است.

 -1مقدمه
اكسیدروی یک نیمهرسانای نوع  nبا انرژی گاف
مستقیم  3/2الکترون ولت است [ .]1اكسیدروی دارای
خاصیت پایداری شیمیایی باال ،ثابت دیالکتریک پایین،
جذب نور زیر قرمز و فرابنفش و خاصیت ضد باكتری است.
بنابراین بطور بالقوه در كاتالیزورها ،حسگرهای گازی،
روكشهای ضد خوردگی و آشکارسازهای نوری استفاده می-
شود [ .]2در آشکارسازهای نوری نانوساختارهای اكسیدروی
معمولترین ساختارها به شمار میروند .در این آشکارسازها
ماده ای كه دارای شکاف انرژی باال ،عمق نفوذ باالی نور و
مقاومت مناسب در برابر تابش باشد الزم است.

 -3نتایج تجربی و بحث
شکل 1طیف جذبی فرابنفش -مرئی فیلم نانوذرات
اكسیدروی قبل و بعد از بازپخت را نشان میدهد .لبه جذب
فرابنفش حاصل از جذب اكسایتون نانوذرات اكسیدروی در
طول موج  365نانومتر میباشد .همانطور كه در طیف جذبی
مشاهده میشود ،قله جذبی فیلم نانوذرات اكسیدروی با
افزایش دمای بازپخت جابهجایی اندكی به سمت طول موج-
های بلندتر داشته است .این تغییر در جابهجایی قله مربوط
به افزایش در اندازه نانوذرات تشکیل دهندهی الیه بازپخت
شده میباشد.

تاكنون از روشهایی مانند اسپاترینگ ،الیهنشانی بخار
شیمیایی ،سل ژل و افشانه داغ برای تولید الیههای
اكسیدروی استفاده شده است .در این پژوهش از دستگاه
سانتریفیوژ برای الیهنشانی نانوذرات اكسیدروی استفاده
شده است .اغلب الیههای اكسیدی كه به روش دمای پایین
رسوب گذاری میشوند ،پیوندهای كششی با انرژی كاهیده
دارند .به منظور ارتقاء كیفیت الیههای اكسیدی ،آنها را
تحت عملیات حرارتی در دماهای باالتر از  200 Cقرار می-
دهند .در این مقاله به بررسی اثر دمای بازپخت بر خواص
الکتریکی و پاسخ حسگری فیلم نانوذرات اكسیدروی،
پرداخته شده است.

 -2بخش تجربی
پودر نانوذرات اكسیدروی با خلوص  99/9%و میانگین
اندازه  10تا  30نانومتر با غلظت  1گرم بر لیتر در آب مقطر
حل شده و به مدت  40دقیقه در حمام فراصوت قرار داده
میشود تا به خوبی در آب پراكنده شود .قبل از الیهنشانی،
زیرالیههای شیشهای به ترتیب با اتانول و استون در حمام
فراصوت تمیز شده و در كورهی خأل خشک میشوند .الیه-
نشانی به مدت  7دقیقه در سرعت  6000 rpmبا دستگاه
 Centrifuge K240انجام گرفته است .فیلمهای الیهنشانی
شده در شرایط یکسان محیطی به مدت دو ساعت در
دماهای  250و  500درجه سانتیگراد تحت بازپخت حرارتی
قرار گرفته است.

شکل  :1طیف جذبی فرابنفش -مرئی فیلم نانوذرات اكسیدروی قبل و
بعد از بازپخت در دماهای  250و  500درجه سانتیگراد.

ساختار بلوری فیلم نانوذرات اكسیدروی قبل و بعد از
بازپخت در شکل 2نشان داده شده است .براساس طیف
پراش پرتو ایکس ،قلههای پراش مربوط به صفحات (،)100
( )112( ،)200( ،)103( ،)110( ،)102( ،)101( ،)002و
( )201مطابق با شماره كارت  36-1451از كمیته مشترک

مشخصهیابی نمونهها با استفاده از دستگاه طیفسنجی
فرابنفش -مرئی در گسترهی طول موجی  330-800نانومتر
406
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استانداردهای پراش پودری ) ،(JCPDSبا ساختار بلوری
ورتزیت اكسیدروی منطبق میباشند [ .]3سه قله اصلی این
طیفها با صفحات ( )002( ،)100و ( )101به ترتیب در
زوایای  2θ=34.17° ،2θ=31.52°و  2θ=36.06°نمایان
شده است .در تحلیل نتایج طرح پراش پرتو ایکس طیفهای
حاصل مربوط به نانوذرات اكسیدروی بوده و هیچگونه
ناخالصی دیگری مشاهده نشده است .اندازه متوسط نانوذرات
اكسیدروی را میتوان از یک قله در الگوی طرح پراش
تعیین نمود .براساس رابطه دبای شرر اندازه بلوری نانوذرات
اكسیدروی برای نمونهها در دمای اتاق تقریب ًا  17نانومتر
محاسبه شده است [ .]4در ساختار فیلم نانوذرات
اكسیدروی بلورکها ترجیحاً دارای جهتگیری ( )100می-
باشند .با افزایش دمای بازپخت تا  ،500 Cذرات در فازهای
اصلی شروع به رشد میكنند.
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اكسیدروی را میسّر میسازد [.]5

شکل  :3نمودار تغییرات جریان بر حسب ولتاژ فیلمهای نانوذرات
اكسیدروی.

در شکل 4نتایج تجربی حسگر نوری مبتنی بر فیلمهای
نانوذرات اكسیدروی نشان داده شده است .پاسخ حسگری
نمونهها تحت تابش پرتو لیزری با طول موج  405نانومتر
بررسی شده است .همانطور كه در نمودار مشاهده میشود،
جریان عبوری از فیلم نانوذرات اكسیدروی تحت تابش پرتو
لیزری افزایش مییابد .نمودار پاسخ زمانی نشان میدهد كه
افزایش دمای بازپخت باعث افزایش جریان عبوری فیلمها
شده است .بر حسب ساختار نانوذرات اكسیدروی و سازوكار
حسگر نوری ،میتوان گفت كه جذب اكسیژن نقش مهمی
در كنترل آشکارسازهای نوری دارد [ .]6هنگامی كه فیلم
نانوذرات اكسیدروی در معرض تابش نباشد ،به دلیل
كاستیهای اكسیژن در ساختار سطحی فیلم ،مولکولهای
اكسیژن با جذب شدن به سطح اكسید و گرفتن
الکترونهای آزاد به صورت بار منفی یونیده میشوند:

شکل  :2طرح پراش پرتو ایکس از فیلم نانوذرات اكسیدروی و فیلمهای
بازپخت شده در دماهای  250و  500درجه سانتیگراد.

شکل 3نمودار ولتاژ-جریان مربوط به فیلمهای نانوذرات
اكسیدروی در دماهای مختلف بازپخت را نشان میدهد.
همانطور كه مشاهده میشود جریانهای گرفته شده از
فیلمها در محدوده ولتاژ اعمالی به صورت نویز از مرتبه زیر
 15نانوآمپر میباشد .این جریان با افزایش دمای بازپخت
تغییر آنچنانی نداشته است .جریان كم در فیلمهای نانوذرات
اكسیدروی وابسته به مقاومت باالی نانوذرات اكسیدروی
است .دلیل دیگر این است كه حاملهای بار در فیلم
نانوذرات اكسیدروی تحت ولتاژ الکتریکی برانگیخته نشده
است .این تغییر ناپذیری جریان فیلمهای بازپخت شده تا
دمای  ،500 Cمسیر ساخت حسگرهای مبتنی بر نانوذرات

) O2 ( g )  e   O2 (ad
) O2 ( g )  2e   O22 (ad

این فرآیند یک الیه تخلیه با رسانایی كم در نزدیکی
سطوح فیلم نانوذرات اكسیدروی ایجاد میكند .زمانی كه
آشکارساز در معرض پرتو نور نزدیک به طول موج جذبی
قرار میگیرد ،تولید جفت الکترون-حفره میكند .حفرهها از
طریق اختالف پتانسیل ایجاد شده در سطح و بازتركیبی
الکترونهای اكسیژن جذب شده ،اتمهای اكسیژن موجود در
سطح را آزاد میكنند:
407
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 -4نتیجهگیری

) O22 (ad )  2h   O2 ( g

در این كار ،پاسخ نوری فیلمهای نانوذرات اكسیدروی
قبل و بعد از بازپخت بررسی شده است .نتایج طیف
فرابنفش -مرئی نشان میدهد كه با افزایش دمای بازپخت
پیک جذبی فیلم نانوذرات اكسیدروی به سمت طول موج-
های بلندتر جابهجا شده است .نتایج طرح پراش پرتو ایکس
بیانگر افزایش جهتگیری بلورکها در فازهای اصلی است.
همچنین فیلمهای نانوذرات اكسیدروی با ساختار بلوری
هگزاگونال با افزایش دمای بازپخت بدون تغییرات ساختاری
میباشند .نتایج تغییرات جریان فیلمهای نانوذرات
اكسیدروی تحت تابش پرتو لیزری با طول موج  405نانومتر
بیانگر افزایش جریان عبوری با افزایش دمای بازپخت است.
پاسخ حسگری نمونهها یک افزایش و كاهش سریع جریان
به ترتیب پس از روشن و خاموش كردن لیزر در فیلم
بازپخت شده در دمای  500 Cرا نشان میدهد .این
افزایش جریان عبوری وابسته به نقصان اكسیژن در ساختار
فیلم نانوذرات اكسیدروی با تغییرات دمای بازپخت قابل
كنترل است .با افزایش رسانایی ،این فیلمها قابلیت كاربرد
در آشکارسازهای نوری را دارند.

این الکترونهای باقی مانده در فرآیند تولید جفت
الکترون-حفره در نوار هدایت به افزایش جریان رسانش فیلم
نانوذرات اكسیدروی كمک خواهند كرد.
با افزایش دمای بازپخت تا  500 Cنقصان اكسیژن و
نقصان اكسیژن یک بار یونیده و دوبار یونیده در ساختار
فیلم نانوذرات اكسیدروی زیاد میشود .فرآیند بازتركیبی
الکترون-حفره تحت تابش طول موج نزدیک لبه جذب
بیشتر شده و الکترونهای آزاد بیشتری در نوار هدایت قرار
میگیرند .بطوریکه الکترونهای تولید شده توسط نور در
یک زمان ،الیه تخلیه ایجاد شده را بازسازی كرده و باعث
افزایش رسانایی در سطح فیلم میشود.
همانطور كه از نمودار شکل 4مشاهده میشود ،جریان
نوری در فیلم بازپخت شده در دمای  500 Cنسبت به
دمای  250 Cو فیلم بدون بازپخت افزایش قابل مالحظهای
داشته است و پس از مدت زمان  30ثانیه به حالت اشباع
نرسیده است .بطوریکه در اثر تابش پرتو لیزری با طول موج
 405نانومتر جریان نوری از  50 nAدر فیلم نانوذرات
اكسیدروی قبل بازپخت به  1/3 Aدر فیلم بازپخت شده
در دمای  500 Cافزایش یافته است .همانطور كه مشاهده
میشود اندازهگیریها در چندین مرحله رفتار تقریباً یکسانی
را نشان داده است.
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شکل  :4پاسخ زمانی فیلمهای نانوذرات اكسیدروی تحت تابش لیزر
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شبیه سازی فرایند کندوسوز لیزری از عناصر فلزی تیتانیوم و روی توسط
لیزر نانوثانیه نئودمیم –یاگ در محیط آب مقطر
3

 و رسول صدیقی بنابی1  میر مقصود گلزان،2* الناز ایرانی،1مهسا پاشازاده
 ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم،گروه فیزیک1
 تهران، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک2

،شریف
تولیدصنعتی
دانشگاه
دانشکده
 در این مقاله فرایند.تهرانهای مختلف است
ویژگی
نانوذرات با
برای،فیزیک
های پاک
 روش3 کند و سوز لیزری در محیط مایع یکی از-چکیده
کندوسوز لیزری و پارامترهای موثر بر ویژگیهای نانوذرات تولیدی از دوعنصر تیتانیم و روی در محیط آب مقطر به ارتفاع یک سانتی متر
 نانومتر و قطر کانونی1064  طول موج، نانو ثانیه10 یاگ با پهنای پالس- بدین منظور از لیزر نئودمیم.از سطح فلز بررسی شده است
 محاسبات با در نظر گرفتن تاثیر محیط آب مقطر و اثر تعداد مختلف پالس لیزر در نرخ کندگی مورد. میکرومتر استفاده شده است200
 میزان کندگی و شار آستانه کندگی به روش المان محدود و توسط نرم افزار کامسول، توزیع دما روی سطح فلز.بررسی قرار گرفته است
.مولتی فیزیک به دست آمده است
 كندو سوز لیزری، یاگ- لیزر نئودمیم، روی، تیتانیوم:کلمات کلیدی

Simulation of laser ablation process of titanium and zinc metal elements by
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Department 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
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موثر در نرخ کندگی از دو عنصر تیتانیم و روی مورد

 -1مقدمه

بررسی قرار گیرد .نانوذرات تولیدی از دو عنصر تیتانیم و
تا کنون روش های متعددی برای تولید نانو مواد صورت

روی نیز به عنوان ذرات پراکنده در محیط رنگینه برای

گرفته است که اغلب نیازمند دمای باال ،زمان بر و غیرپاک

تولید لیزر کاتوره ای گزینه بسیار مناسبی هستند .شبیه

هستند .یکی از روش های متداول و پاک در زمان محدود

سازی مذکور با کمک نرم افزار کامسول و به روش مدل

برای تولید نانو ذرات کند و سوز لیزر پالسی است.با

المان محدود و استفاده از مشخصات لیزر نئودمیوم یاگ با

کانونی کردن تابش کانونی لیزر با چگالی باالی انرژی بر

پهنای پالس  10نانو ثانیه  ،طول موج  1064نانومتر با

روی هدف فلزی هاله پالسما ایجاد میشود و گسیل

قطر کانونی  200میکرومتر در محیط آب مقطر انجام

گرمایونی بر اساس مکانیزم تابش ترمزی معکوس اتفاق

شده است .توزیع دما روی سطح فلز  ،عمق و شعاع

می افتد .موج ضربه ای به علت تغییر ناگهانی در ویژگی

کندگی برای تعداد شات های 3 ،2 ،1و 10محاسبه شده

های دمایی و فشار محیط ایجاد می شود .ذرات ایجاد

و نیز با تغییر در شار ورودی لیزر شار آستانه کندگی برای

شده در اثر تابش لیزر در مایع پراکنده می شوند .ذرات

این دو فلز مورد توجه محاسبه و مقایسه شده است.

کنده شده فلزی در محیط آب مقطر با اکسیژن ترکیب

-2

شده و اکسید فلزی به عنوان فراورده واکنش ایجاد می

مدل مسئله:

در این مقاله برای مدل سازی از مدل انتقال حرارت دو

شود که پارامترهای لیزر ،ویژگی های هدف و مشخصات

سیالی استفاده شده است .یکی از جنبه های اصلی این

محیط مایع در ویژگی های ساختاری نانوذرات تولیدی اثر

مدل ،بررسی پویایی نرخ تولید گرما توسط پارامترهای

گذارند .ویژگی مهم روش کند و سوز لیزری پالسی فراهم

پالس لیزر است .معادالت انتقال حرارت در یک مختصات

کردن نانو ذرات خالص و فارغ از محصوالت جانبی است.

استوانه ای دو بعدی بر اساس روش المان محدود حل

کندو سوز لیزری در محیط مایع از دیدگاه کاربردی

شده است.

وتجهیزات مورد نیاز روشی مناسب تر وکم هزینه تر
نسبت به تولید نانو ذرات در محیط گازی و خال می باشد

فرآیند انتشار گرما برای دو فلز تیتانیوم و روی بر اساس

و یک روش ایمن ،مستقیم وسریع برای تولید نانو ذرات

معادله هدایت گرمایی شبیه سازی شده است:

کنترل شده و از پیش تعریف شده است[ .]1پیچیده بودن
ساز و کاردر محیط مایع و دشواری جمع آوری داده های

()1

آزمایشگاهی در مراحل آغازین کند وسوز در محیط مایع

که  ρچگالی ماده Cp ،ظرفیت گرمایی ویژه T،دماK ،

دست به دست هم داده و پیشنهاد سازوکارهای کمی

هدایت حرارتی و  Qمنبع گرما است .با توجه به قانون بیر

مناسب را دور از دسترس ساخته است .خاموشی سریع

المبرت منبع گرما به صورت زیر بیان می شود[:]5

گدازه در محیط مایع ،محصور شدن آن و اثر حفره زایی
از عوامل مؤثر برعدم درک دقیق ساز و کارهای موجود به

() 2

شمار میرود [ .]4-2لذا به دالیل اهمیت موضوع و جدید

) I(tشدت لیزر ω ،شعاع لیزر در نقطه کانونی α ،ضریب

بودن روش تولید نانوذرات ،ارائه یک مدل جامع تئوری که

جذب و  Rضریب بازتاب است .محاسبات معادله انتقال

بتواند بر محدودیتهای امکانات تجربی نیزغلبه کند

حرارت با در نظر گرفتن اندازه قطعه فلزی با شعاع 1

ضروریست .لذا در این کار تالش شده است با ارائه یک

میلیمتر و ارتفاع آب  10میلیمتر و محصورسازی نمونه با

مدل دقیقتر همراه با مالحظه تاثیر محیط آب ،عوامل
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تعداد پالس های 1و2و3و10

قطر لکه لیزر برابر  200میکرومتر ،ابعاد مناسبی انتخاب

10

3

2

1

تعدادپالس

شده است .مش بندی با دقت  0.2میکرومترصورت گرفته

42.03

31.49

30.51

30.01

تیتانیوم(میکرومتر)

است و معادالت با مراتب زمانی  1نانو ثانیه حل شده

65.60

45.01

43.24

40.06

روی(میکرومتر)

است.همچنین باریکه لیزر به صورت کامال گاوسی فرض

جدول : 2شعاع کندگی برای دو عنصر تیتانیوم و روی در تعداد پالس
های 3، 2، 1و10

شده است و فواصل زمانی بین پالس های لیزر  1000نانو
ثانیه است.

 -3نتایج شبیه سازی
در شکل  1تغییرات دمایی برای دو فلز تیتانیوم و روی

10

3

2

1

تعداد پالس

221.57

214.43

214.34

214.04

تیتانیوم(میکرومتر)

242.51

226.40

220.50

219.16

روی(میکرومتر)

تحول زمانی توزیع دما در ساختار دو بعدی در شکل2

در راستای  Zبرای تعداد پالس 3 ،2 ،1و  10با انرژی 285

و3برای فلز تیتانیوم و روی نمایش داده شده است و

میلی ژول در زمانی که دمای سطح به ازای هر پالس به

تصویری دو بعدی از شکل حفره کندگی در تعداد پالس

حد اکثر مقدار خود رسیده است نمایش داده شده است.

های مختلف لیزر نمایش می دهد .دمای سطح فلز

حد اکثر دما  31نانو ثانیه پس از شروع هر پالس لیزر

تیتانیوم در شرایط یکسان تابش لیزر به صورت قابل

حاصل می شود .

توجی باالتر از سطح فلز روی است  .حد اکثر دما در
تابش  10پالس لیزر و در زمان  9031نانو ثانیه در
نزدیکی سطح تیتانیوم و درنقطه کانونی پالس لیزر تا
 526139درجه کلوین و در سطح روی تا  272011درجه
کلوین افزایش می یابد .

شکل  :1تغییرات دمایی برای دو فلز الف) تیتانیوم ،ب) روی ،در
راستای  Zبرای تعداد پالس 3 ،2 ،1و  10در زمانی که دمای سطح
به ازای هر پالس به حد اکثر مقدار خود رسیده است.

با توجه به دمای جوش تیتانیوم و روی که به ترتیب
برابر 3560و 1180درجه کلوین است حداکثرعمق
کندگی و شعاع کندگی در تعداد پالس های مختلف برای

شکل:2توزیع دما در سطح تیتانیوم برای تعداد پالس های ،2، 1

این دو عنصر به ترتیب در جدول  1و  2آورده شده است.

3و10

جدول : 1حد اکثرعمق کندگی برای دو عنصر تیتانیوم و روی در
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 1000نانو ثانیه ،عمق و شعاع گندگی و نیز تحوالت
زمانی توزیع دمایی بر روی سطح فلزات تیتانیوم و روی
در محیط آب مقطر به دست آمده است .بدین منظور با
ارائه یک مدل جامع عوامل موثر در فرایند کندوسوز
لیزری آنالیز شده است .میزان کندگی در شرایط یکسان
تابش لیزر بر روی فلز روی بیشتراز تیتانیوم است .شدت
آستانه کندگی نیز برای فلز روی برابر 1.210و برای فلز
تیتانیوم برابر  3.4218ژول بر سانتی متر مربع محاسبه
شده است.
سپاسگزاري
نویسندگان مقاله مراتب سپاسگذاری را از حمایت مداوم آزمایشگاه
تحقیقاتی لیزر دانشگاه صنعتی شریف دارند.

شکل : 3توزیع دما در سطح روی برای تعدادپالس های 3، 2، 1و10
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 -4نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از لیزر پالسی با طول موج 1064
نانومتر ،پهنای پالس  10نانو ثانیه ،قطر کانونی 200
میکرومترو مالحظه فواصل زمانی بین پالس های لیزر
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][5

 خواص ساختاری و اپتیکی الیههای،بررسی تاثیر آهنگ الیه نشانی بر مورفولوژی
( تهیه شده به روش اسپری پایرولیزMoO3) نازک نانوساختار اکسید مولیبدن
مریم جالل؛ حسين عشقی
 شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فيزیك
 و2/5 ،1/5 چکیده – الیه های نازک نانو ساختار اک سید مولیبدن به روش ا سپری پایرولیز به روی زیرالیه شی شه با آهنگ های مختلف
 ت صاویر. تحت برر سی قرار گرفتندUV-Vis  وXRD  طیف های،FESEM  نمونه ها با ا ستفاده از ت صاویر. الیه ن شانی شدند5 ml/min
 همچنین دریافتیم الیه. می باشد50 nm  حاکی از شکل گیری نانو میله های متخلخل متشکل از دانه هایی ریز با ابعاد کوچکتر ازFESEM
 وXRD  تحلیل داده های.) ه ستند060( ) و040( ،)020( های ر شد یافته دارای ساختار ارتورومبیک ب سبلوری با جهت گیری های ا صلی
 در بین این.همچنین اپتیکی الیه ها نشان داد که با افزایش آهنگ اسپری ابعاد بلورک ها افزایش و گاف نواری نمونه ها کاهش یافته است
) از شرایط بهینه ساختاری (بزرگترین ابعاد بلورکی و کمترین تراکم نواقص بلوری5 ml/min  نمونه ی الیه ن شانی شده با آهنگ،نمونه ها
. معلوم شد که تغییرات گاف نواری در این نمونه ها تحت تاثیر اثر محدودیت کوانتومی است.برخوردار است
 اثر محدودیت کوانتومی،ميله های متخلخل- نانو، الیه نازک، اکسيد موليبدن-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
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طيفسنج نوری ( )Shimadzu UV-Vis. 1800در بازه
 300-1100nmاندازهگيری شد.

 -1مقدمه
 MoO3یك نيمرسانا از اکسيد فلزات واسطه است [ .]1این
ترک يب به روش های مختلف از جم له روش اسپپپ ری
[2,1و ،]3کندوپاش [ ، ]4رسوب گذاری ليزر پالسی [،]5
سپپل -ژل [ ،]6و رسپپوب گذاری بخار شپپيميایی [ ]7تهيه
شده ا ست .در برخی از این مقاالت که به نوع ر سانندگی
الکتریکی الیه ها ا شاره گردیده این ماده در شرایط خالص
عمدتا به دليل وجود تهی جاهای اکسيژن در شبکه بلوری
از رسپپانندگی الکتریکی نوع  nبرخوردار اسپپت [ .]2گاف
نواری مسپپپتقيم در الیه های نازک این ماده در گسپپپتره
 3/44تا  3/92eVگزارش شده است [ .]2اکسيد موليبدن
قابليتهای زیادی درکاربردهای صپپنعتی دارد که می توان
به مواردی از جمله :حسپپپگر های گازی [ ]2و پنجره های
هوشمند [ ]8اشاره کرد.
در این مقاله با استفاده از الیه نشانی به روش اس ری
پایروليز بروی شيشه به بررسی اثرتغييرات آهنگ اس ری بر
خواص فيزیکی الیه های اکسيد موليبدن پرداخته ایم .

 -2نتایج و بحث
 -2-1مورفولوژی سطح
شپپکل  1تصپپاویر  FESEMالیپپه هپپای مپپورد بررسپپی را
نشان مپی دهپد .همپان طپور کپه مشپاهده مپی شپود در
هر سپه نمونپه نپانو ميلپه هپای متخلخپل در هپم تنيپده
ای مشاهده مپی شپود بپه طپوری کپه نمونپه ی  S1دارای
سطحی متخلخپل و برجسپته متشپکل از ميلپه هپایی بپا
دانپپه هپپایی بپپر روی آنهپپا بپپه ابعپپاد کپپوچکتر از 50 nm
بپپوده و بپپا افپپزایش آهنپپگ اس پ ری از ميپپزان نپپاهمواری
سپپطحی کاسپپته شپپده و همچنپپين ابعپپاد دانپپه هپپای
تشکيل دهنده ی ميله هپا بزرگتپر شپده اسپت .بپا توجپه
به تصاویر مقطپ مپميمه شپده مشپاهده مپی شپود کپه
با افزایش نرخ رشپد مپخامت الیپه هپا افپزایش یافتپه و
مقپپدار آن بپپرای نمونپپه هپپای  S3,S2,S1بپپه ترتيپپب 265
و 325و 365 nmمی باشد.

روش انجام آزمایش
الیه های نازک به روش اس ری پایروليز بر روی زیرالیه های
شيشه الیه نشانی شدند .قبل از الیه نشانی ابتدا زیرالیه ها
با آب و صابون شستشو داده شده و در بشر حاوی اتانول،
استون و آب مقطر در دستگاه آلتراسونيك قرار گرفتند به
منظور ساخت الیه های نازک اکسيد موليبدن ،پودر آمونيوم
موليبدات تترا هيدرات با فرمول شيميایی ((NH4)6
) Mo7O24 _ 4H2Oرا با  50 mlآب دوبار تقطير مخلوط
کرده تا به محلولی به غلظت  0/01 Mدست یابيم .س س
محلول به دست آمده در دمای ثابت  400 ◦Cبر روی
زیرالیه (شيشه) با آهنگ های متفاوت  2/5 ،1/5و ml/min
( 5بترتيب نمونه های  S2 ،S1و  )S3اس ری شد .در طی الیه
نشانی انتظار می رود فرآیند تشکيل الیه نازک طی واکنش
زیر صورت گيرد:

S1

500 nm

500 nm

S2

500 nm

500 nm

S3

( NH 4 )6Mo7O24 4 H 2O  7 MoO3  s   6 NH 3  g   7 H 2O  g 

500 nm

500 nm

تحليل ساختاری نمونهها به وسيله دستگاه پراش پرتو
ایکس ( )XRD; Broker AXSبا گسيل خط طيفی CuKα
( )1.5406 Ǻو مورفولوژی سطح نمونهها توسط
ميکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM Hitachi
 )S.4160انجام پذیرفت .همچنين خواص اپتيکی الیهها با
بررسی طيف عبوری و جذبی و با استفاده از دستگاه

شپکل  :1تصپاویر  FESEMنمونپه هپای مپورد بررسپی در مقيپا
 .500 nmتصپپاویر مپپميمه مقطپ عرمپپی الیپپه هپپای را نشپپان مپپی
دهد.

 -2-2خواص ساختاری
برای برر سی ویژگی های ساختاری نمونه ها از الگو های
پراش پرتو  Xاسپپتفاده شپپده اسپپت .شپپکل  2طيف XRD
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 -2-3خواص اپتیکی

نمونه های رشد یافته را نشان می دهد.

80

40
S1
S2
S3
1200

20

1000

شکل  :2طيف  XRDنمونه های مورد بررسی.

800

600

400

)Transmittance(%

60

0
200

)Wavelength(nm

شکل  :3طيف عبور اپتيکی در نمونه های مورد بررسی.

این داده ها ساختار بس بلوری اک سيد موليبدن با ساختار
ارتورومبيك و صپپفحات اصپپلی ( )040( ،)020و ( )060را
مطابق با شماره کارت  JCPDS 35-0609ن شان می دهد.
به منظور بررسپی بيشپتر در خواص سپاختاری نمونه ها از
روابط زیر برای تعيين انپپدازه بلورکهپپا ( ، )Dچگپپالی
دررفتگی ها ( )δو ميکرو کرنش های بلوری ( )εاسپپپت فاده
کرده ایم [:]2
D  0.9 /  Cos 
() 2

شکل  3طيف عبور اپتيکی نمونه های سنتز شده را نشان
می دهد .چنانچه پيداست با افزایش آهنگ اس ری ميزان
عبور به طور نسبی کاهش یافته است .این تغييرات می تواند
ناشی از افزایش در مخامت الیه های تهيه شده باشد.
3.0

  1/ D 2
() 3


()4
4 tan 
که در این روابط  Dاب عاد بلورک ها θ ،زاو یه براگ β ،ت مام
پهنا در نيمه بيشپپينه δ ،تراکم دررفتگيها ،و Ɛميزان ميکرو
کرنش های بلوری در نمونه های سنتز شده می باشد.

1.5
1.0
0.5
1200

شپپپکل  4طيف جذب اپتيکی الیه های مورد بررسپپپی را
نشان می دهد .با استفاده ازداده ها ی طيف جذب ) (aمی
توان مپپپریپپب جپپذب ( )αنمونپپه را بپپه کمپپك رابطپپه:

( D (nm) δ (10-3 nm-2) Ɛ)10-4نمونه
1/ 26

1/56

25/29

1/19

1/47

26/03

S2

1/17

1/42

26/55

S3

600
800
1000
)Wavelength (nm

400

0.0
200

شکل  :4طيف جذب اپتيکی در الیه های مورد بررسی.

جدول  :1ابعاد بلورکها ،تراکم دررفتگی ها و ميکرو کرنش های بلوری
برای قله ترجيحی ( )020با استفاده از معادالت.4-2

S1

2.0

)Absorbance(a.u

S1
S2
S3

2.5

a
L

)  (  2.304که در آن  Lمخامت الیه ا ست بد ست
آورد .بنابر گزارشهای منتشپپپر شپپپده اکسپپپيد موليبدن
نيمرسپپانایی با گاف نواری مسپپتقيم ( )Egاسپپت و جذب
اپتيکی ( )aتابعی از انرژی فوتون ( )hvفرودی می باشپپپد
که بر اسا رابطه تاک:
() 5

 A  h  Eg 

2

 h 

که در این عبارت  Aمریب ثابت است .با رسم منحنی
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مورفولپپوژی سپپطح نمونپپه هپپا بپپه تغييپپرات آهنپپگ
اسپپپ ری بپپپوده و طيپپپف  XRDالیپپپه هپپپا حپپپاکی از
رشپپپپپپد بسپپپپپپبلوری در فپپپپپپاز اورتورومبيپپپپپپك در
راسپپپپپتاهای بلپپپپپوری ( )040( ،)020و ( )060مپپپپپی
باشپپپد .تحليپپپپل داده هپپپپا بيپپپپانگر بهينگپپپپی ابعپپپپاد
بلپپپورک هپپپا و نيپپپز تپپپراکم نقپپپایص بلپپپوری بپپپه ازای
آهنپپپپگ اسپپپپ ری  5 ml/minمپپپپی باشپپپپد .تحليپپپپل
داده هپپای جپپذب اپتيکپپپی الیپپه هپپپا نشپپان داد کپپپه
نمونپپپپه هپپپپای سپپپپنتز شپپپپده دارای گپپپپاف نپپپپواری
اپتيکپپپپی در بپپپپازه  3/3-56/73 eVهسپپپپتند بپپپپه
طپپوری کپپه ایپپن تغييپپرات مپپی توانپپد متپپاثر از وقپپوع
اثر محدودیت کوانتومی باشد.

خطی با محور افقی به ازای    0بزرگی گاف نواری
نمونه ها تعيين شده است (شکل .)5نتایج این تحليل نشان
می دهد که با افزایش آهنگ اس ری گاف نواری الیه های
سنتز شده کاهش یافته است .این تغييرات می تواند متاثر
از تغييرات ابعاد بلورک های ایجاد شده در این نمونه ها
(جدول  )1باشد .چنانچه پيداست نمونه با بزرگترین ابعاد
بلورکی (نمونه  )S3دارای کوچکتری گاف نواری ،و نمونه با
کوچکترین ابعاد بلورکی (نمونه  )S1دارای بزرگترین گاف
نواری می باشد .این تغييرات گویای کنترل بزرگی گاف
نواری توسط ابعاد بلورک ها بوده که با وقوع اثر محدودیت
کوانتومی سازگاراست.
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شکل  :5تغييرات  (ah ) 2بر حسب انرژی فوتون ها در الیه های رشد
داده شده به ازای آهنگ های اس ری مختلف.

 -3نتیجه گیری
الیپپه هپپای نپپازک بپپا فپپاز خپپالص اکسپپيد موليبپپدن بپپا
اسپپپتفاده از پپپپيش مپپپاده آمونيپپپوم موليبپپپدات تتپپپرا
هيپپپپدرات در دمپپپپای  400◦Cبپپپپه روش اسپپپپ ری
پپپپایروليز بپپپا آهنپپپگ هپپپای رشپپپد مختلپپپف تهيپپپه
شپپپدند .تصپپپاویر  FESEMنشپپپان دهنپپپده وابسپپپتگی
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بهبود جذب در سلول های خورشیدی با استفاده از نانوسیم های مورب با زوایا و
سطح مقطع های مختلف
 حسام شيخ االسالمی،*دکتر زهير کردرستمی
 ایران، شيراز، دانشگاه صنعتی شيراز، الکترونيک-دانشکده مهندسی برق
*kordrostami@sutech.ac.ir

 استفاده از نانوسیم های مورب به جای نانوسیم های افقی یا عمودی در سلول های خورشیدی نانوساختار پیشنهاد،چکیده – در این مقاله
 ضریب جذب و. تاثیر آرایه نانوسیم ها بر روی میزان جذب سلول خورشیدی به روش المان محدود شبیه سازی شده است.گردیده است
 مربع و مثلث، جذب نوری سه آرایه نانوسیم های با سطح مقطع های دایره.تاثیر پارامترهای نانوسیم ها روی آن محاسبه گردیده است
. اثر زاویه شیب آرایه نانوسیم ها بر روی جذب نور برای سطح مقطع های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.مقایسه و بحث شده است
 نتایج نشان می دهد که نانوسیم های مورب.میدان الکتریکی در سلول خورشیدی برای حالت های مختلف محاسبه و رسم گردیده است
.با سطح مقطع مربع نسبت به نانوسیم های با سطح مقطع دایره و مثلث جذب نوری باالتری درطیف وسیع تری ازفرکانس ها دارد
0/9988  درجه به میزان جذب40 همچنین نتایج بیانگر این است که سلول خوشیدی با آرایه نانوسیم های با سطح مقطع مربعی در زاویه
. رسیده است642 THz در فرکانس
. نانوسيم، سلول خورشيدی، جذب نوری-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.
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است.

 -1مقدمه

PBC

با گذر زمان ،روز به روز طراحی های متفاوتی از سلول
های خورشيدی با کاربردهای صنعتی ،تجاری و منازل
مسکونی ارائه می شود .سلول های خورشيدی الیه نازک
اگرچه دارای مزایایی چون کاهش وزن و افزایش انعطاف
پذیری می باشند اما جذب نامناسبی درضخامت های کم
از خود نشان می دهند .یکی از دالیل مطرح شدن سلول
های خورشيدی نانوساختار ،برطرف کردن این نقيصه در
سلول های خورشيدی الیه نازک است .نانوساختارها به
علت ابعاد نانومتری که دارند ویژگی های جدیدی از خود
نشــان می دهند که در توده همان نوع ماده وجود ندارد
یا ضعيف است .به عنوان مثال نسبت سطح به حجم آنها
بسيار زیادتر از مواد توده می باشد .به همين دليل،
کاربردهای آرایه های نانوساختارها در کاربردهای مختلفی
مثل حسگرها و سلول های خورشيدی افزایش یافته است.
یکی از نانوساختارهایی که امروزه مطالعات و تحقيقات
بسياری را به خود اختصاص داده است نانوسيم ها هستند.
ساخت سيم هایی در ابعاد نانومتری هم از جهت فناوری و
هم از جهت علمی بسيار مورد عالقه می باشد ،زیرا در
ابعاد نانومتری خواص غير معمولی از خود بروز می دهند،
مانند اینکه نسبت طول به قطر نانوسيم ها بسيار باال می
باشد [ .]1-3در سلول های خورشيدی از آرایه ای از
نانوسيم ها استفاده می گردد که باعث جبران جذب اندک
سلول های خورشيدی الیه نازک می شوند .بطورکلی
عواملی از قبيل قطر و فاصله نانوسيم ها و نسبت بين این
دو تاثير زیادی در افزایش جذب نور دارد و مطالعاتی
دراین زمينه صورت گرفته است [.]5 ,4
بيشتر پژوهش های اخير روی سلول های خورشيدی به
سمت استفاده از نانوسيم هایی با جنس های غير سيليکن
[ ، ]7 ,6نانوسيم های ساخته شده با روش های مبتنی بر
محلول[ ]8و نانوسيم های پروسکایت [ ]9متمایل شده
اند .در این مقاله به بررسی اثر نانوسيم های سيليکنی
زاویه دار با سطح مقاطع مختلف روی جذب نوری در
فرکانس های مختلف پرداخته می شود.

Nanowires

Silicon
Ag
Air
PML
شکل  :1ساختار سلول خورشيدی با آرایه نانوسيم های مورب

نانوسيم ها از جنس سيليکن هستند .الیه پشتی انعکاسی
از جنس نقره برای کاهش انتقال نور قرار داده شده است.
برای مدل سازی ساختار آرایه ای متناوب ،در دو جهت
شرایط مرزی متناوب ( )PBCدر نظرگرفته شده است.
همچنين در شبيه سازی یک زیرالیه نيمه بی نهایت (الیه
تطبيق متناوب  )PMLدر جهت عمودی اضافه گردیده
است .برای شبيه سازی از روش المان محدود استفاده
گردیده است.

 -3اثر سطح مقطع نانوسیم بر به دام اندازی نور
در این مقاله سه آرایه متفاوت از نانوسيم ها با سطح
مقطع های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .شکل 2
آرایه های نانوسيم ها با سطح مقطع های دایره ای ،مربعی
و مثلثی را نشان می دهد.

 -2ساختار سلول خورشیدی نانوسیم مورب
در شکل  1ساختار سلول خورشيدی که در آن از آرایه
نانوسيم های مورب استفاده گردیده است نشان داده شده
418
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نور بيشتری را دارد.

 -4محاسبه جذب نوری

انعکاس های متوالی نور برخوردی به نانوسيم ها سبب
افزایش طول مسيرنوری موثر شده در نتيجه بازده باالتر
می رود .در شکل  3توزیع ميدان الکتریکی برای
ساختارهای مختلف در سه طول موج متفاوت محاسبه و
رسم گردیده است.

در این قسمت جذب نوری در فرکانس های مختلف برای
نانوسيم های مورب محاسبه گردیده است .محاسبات به
گونه ای صورت گرفته است که در هر شکل جذب برای
زوایای شيب متفاوتی به صورت جداگانه قابل مشاهده
باشد .شکل  4تا شکل  6به ترتيب جذب را برای نانوسيم
های مورب با سطح مقطع های دایره ای ،مثلثی و مربعی
نشان می دهد .در هر شکل جذب برای نانوسيم های
عمودی و نانوسيم های با زاویه شيب  40 ،30و  50درجه
نشان داده شده است .نتایج نشان می دهد جذب در زاویه
 40درجه بهتر از سایر زوایا می باشد .در شکل  7جذب
سطح مقطع های مختلف در زاویه  40درجه با هم مقایسه
گردیده است.

Absorbtion

Frequency
شکل  :3توزیع ميدان الکتریکی برای سطح مقطع های مختلف
نانوسيم های مورب در سه طول موج متفاوت در زاویه  40درجه.

شکل  :4جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب دایره ای

Absorbtion

از مقایسه تصاویر مشهود است که آرایه نانوسيم های
مورب در طول موج  820nmدارای هم پوشانی خوبی با
زیرالیه  Siمی باشد و اکثر نورهای محدود شده در آرایه با
زیرالیه  Siکوپلينگ خوبی دارند .نور با طول موج بلند
جذب نشده با نور منعکس شده تداخل کرده و افزایش
حاشيه تداخل  Fabry-perotبا زیرالیه  Siدر طول موج
 820nmرا فراهم می کند .هماگونه که در شکل نشان
داده شده است به طورکلی شدت ميدان الکتریکی در
ميان نانوسيم های مورب با سطح مقطع مربعی به طور
نسبی بزرگتر از نانوسيم های با سطح مقطع دایره ای و
مثلثی درطول موج یکسان بوده و لذا قابليت به دام اندازی

Frequency
شکل  :5جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب مثلثی
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 نتیجهگیری-5
Absorbtion

سلول های خورشيدی نانوسيم های مورب با زوایای شيب
 مربعی و مثلثی،مختلف و با سه سطح مقطع دایره ای
 نتایج نشان.توسط روش المان محدود صورت گرفت
،می دهد که برای هر سه سطح مقطع مورد بررسی
. درجه بيشتر بوده است40 ميانگين جذب در زاویه
همچنين نانوسيم های مورب با سطح مقطع مربعی نسبت
به نانوسيم های با سطح مقطع دایره ای و مثلثی جذب
 طراحی پيشنهادی برای.بيشتری از خود نشان دادند
سلول خورشيدی با آرایه نانوسيم های مورب با سطح
 قطر نانوسيم، درجه40  زاویه شيب،مقطع مربعی
 به ميزان جذبی برابر با400nm  و دوره تناوب100nm
 رسيده است و جذب642 THz  در فرکانس0/9988
باالتری در طيف وسيع تری از فرکانس ها نسبت به دو
.سطح مقطع دایره ای و مثلثی از خود نشان داد

Frequency

Absorbtion

 جذب در سلول خورشيدی با نانوسيم های مورب مربعی:6 شکل
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Frequency
 مقایسه جذب نوری برای سطح مقطع های مختلف در زاویه: 7 شکل
. درجه40 شيب

توجه به نتایج محاسبه شده نشان می دهد که سلول
،خورشيدی با آرایه نانوسيم مورب با سطح مقطع مربعی
 و دوره100nm  قطر نانوسيم، درجه40 زاویه شيب
 به ميزان جذبی642 THz  در فرکانس400nm تناوب
 رسيده است و جذب باالتری در طيف0/9988 برابر با
وسيع تری از فرکانس ها نسبت به دو سطح مقطع دایره و
 شایان ذکر است اگرچه در.مثلث از خود نشان می دهد
برخی فرکانس ها سطح مقطع مثلثی جذب باالتری دارد
ولی در یک طيف وسيع فرکانسی جذب پایين تری نسبت
 به عنوان.به سطح مقطع مربعی ازخود نشان می دهد
 در، درجه40 مثال برای سطح مقطع مثلثی در زاویه
 و برای سطح مقطع دایره1  جذب به642 THz فرکانس
 جذب به676 THz  درجه در فرکانس40 ای در زاویه
رسيده است اما در مجموع نانوسيم های مربعی0/99965
.جذب نوری بهتری نشان می دهند
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اندازه گیری ضرایب اپتیکی خطی و غیرخطی صفحات اکسید روی رشد یافته به روش
الکتروشیمی
 عبدالناصر ذاکری، مجتبی ابراهیمی رزگله، نیلوفر صادقی، فاطمه کشاورز نسب،عباس قاسمپور اردکانی
 بخش فیزیک، دانشگاه شیراز،شیراز
 ضرایب اپتیک. رشد داده می شوندFTO  صفحات اکسید روی به روش الکتروشیمی بر روی یک زیر الیه از جنس،چکیده – در این مقاله
 نانومتر532  پیوسته با طول موجNd-YAG  در این روش از لیزر. اندازه گیری می شودz غیر خطی این صفحات با استفاده از روش جاروب
 دارای ضریب شکست غیر خطی مثبت بوده وZnO  نتایج تجربی ما نشان می دهد که صفحات.به عنوان چشمه تابشی استفاده شده است
 رشد داده شده در اینZnO  نشان می دهد که صفحاتz  همچنین نتایج جاروب.از خود پدیدهی غیر خطی خود کانونی نشان می دهند
 پذیرفتاری غیر خطی، در نهایت با استفاده از ضریب شکست غیر خطی و ضریب جذب غیر خطی.مقاله دارای جذب اشباع می باشند
.برای صفحات اکسید روی بدست می آید
. خواص اپتیک غیر خطی،z  روش جاروب، روش الکتروشیمی، صفحات اکسید روی-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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توسط عدسی کانونی شده قرار میگیرد .با جابجا کردن
نمونه در امتداد محور کانونی شدن پرتوی لیزر ،به دلیل
تغییر شدت فرودی آن ،نمونه مانند یک عدسی وابسته به
شدت رفتار میکند .اگر در فاصلة دور از نمونه یک روزنه
کوچک قرار داده شود ،تغییر در توزیع شدت در صفحة
شکاف آشکار میشود .بنابراین تراگسیلندگی عبوری از
روزنه در موقعیت های مختلف نمونه نسبت به روزنه تغییر
میکند .با رسم نمودار تراگسیلندگی بهنجار برحسب
مکان نمونه و برازش آن با نمودار نظری میتوان ضریب
شکست غیر خطی و همچنین در حالتی که روزنه باز باشد
میتوان ضریب جذب غیر خطی ماده را محاسبه کرد.

 -1مقدمه
اکسید روی یک ساختار شش گوشة پایدار و یک ترکیب
نیمه رسانا است که دارای گاف نواری  3.4 eVاست.
همچنین داشتن ویژگیهای قابل توجه دیگر از جمله:
پیزوالکتریک بودن ،پایداری مکانیکی ،فراوانی و غیره
منجر شده تا این ترکیب کاربردهای فراوانی در ابزارهای
نوری ،حسگرهای گازی ،الکترونیک نوری و سلول
خورشیدی داشته باشد .سنتز نانوساختارهای  ZnOبا
روشهای مختلفی از جمله :الکتروشیمیایی ،اسپاترینگ،
سل ژل و هیدروترمال انجام میشود .پرادهان و همکارانش
در سال  2008نانو ساختارهای یک بعدی و دوبعدی
اکسید روی را به روش الکتروشیمیایی رشد دادند [.]1
همچنین در سال  2004نانوصفحات اکسید روی را به
روش الکتروشیمیایی رشد داده شد.]2[ .

در سال های اخیر ،خواص غیر خطی فیلم ها و نانو
ساختار های اکسید روی بررسی و اندازه گیری شده است
[ .]3-4با این وجود ،تا آنجا که ما اطالع داریم گزارشی در
مورد اندازه گیری خواص غیر خطی صفحات  ZnOمنتشر
نشده است .در این مقاله ،صفحات اکسید روی به روش
الیه نشانی الکتروشیمیایی رشد داده می شوند .سپس با
استفاده از روش جاررب  ،zضریب شکست غیر خطی،
ضریب جذب غیر خطی و پذیرفتاری مرتبهی سوم برای
این صفحات اندازه گیری خواهد شد.

در سالهای اخیر تعیین خواص نوری غیر خطی مواد به
دلیل اهمیت باال و کاربردهای فراوان آنها از جمله در
سنسورها ،سوئیچ ها و محدود کنندههای نوری مورد توجه
زیادی قرار گرفته است،که  ZnOیکی از موادی است که
از خواص نوری غیر خطی باالیی برخوردار است.
ژانگ و همکارش در سال  2004به ساخت و بررسی نانو
ساختارهای اکسید روی با روش جاروب  zپرداختند [.]3
همچنین هریپادمان و همکارانش در سال  2012با
استفاده از روش جاروب  zبه مطالعه خاصیت
محدودکنندگی نوری  nanotopهای اکسید روی
پرداختند [.]4

 -2روش رشد صفحات اکسید روی
الیه نشانی الکتروشیمی در دمای  70درجهی سانتیگراد و
پتانسیل  -1/1ولت نسبت به پتانسیل الکترود کلرید جیوه
اشباع انجام میشود .از یک شیشه که بر روی آن الیهی
نازك اکسید قلع آالییده به فلور ( )FTOالیه نشانی شده
است ،به عنوان الکترود کار و شمارنده در یک سلول
سه الکترودی استفاده میکنیم .بسته به زمان رشد و
غلظت محلول نیترات روی ،اندازه و شکل این صفحات
تغییر میکند .در این مقاله ،زمان رشد را ثابت و برابر با 3
دقیقه در نظر میگیریم از  20میلیلیتر محلول آبی 0/1
موالر کلرید پتاسیم و غلظت  0/06موالر نیترات روی به
عنوان الکترولیت در سلول سه الکترودی استفاده میکنیم.
الیه نشانی توسط دستگاه پتانسیو استات انجام میشود.
سپس نمونهی آماده شده را به مدت یک ساعت در هوا در
دمای  200درجهی سانتیگراد حرارت میدهیم.

اپ تیک غیر خطی به بررسی برهم کنش نور شدید با ماده
که منجر به تغییر خواص نوری آن میشود ،میپردازد .از
جمله پارامترهایی که میتوان با اندازهگیری آنها خواص
نوری غیر خطی ماده را تشخیص داد ،ضریب شکست
غیرخطی ( )n2و ضریب جذب غیر خطی ( )βاست .روش
های مختلفی برای اندازه گیری این ضرایب وجود دارد که
از جمله آنها میتوان به روش جاروب  ،Zتداخل غیر
خطی ،ترکیب چهار موج تبهگن ،اعوجاج پرتو و  . . .اشاره
کرد .روش جاروب  Zتوسط شیخ بهایی و همکارانش در
سال 1989بر پایة خود کانونی شدن پرتو توسعه داده شد
[ .]5در این روش نمونه در مقابل یک پرتو لیزری که
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شکل  :1تصویر  SEMاز نانو صفحات  ZnOرشد یافته با استفاده از
روش الکتروشیمی .خط مقیاس  2میکرون است.
شکل  :3منحنی توان خروجی برحسب توان ورودی برای صفحات
.ZnO

 -3بحث و نتایج آزمایش

شکل 4نمودار روزنه باز جاروب  zرا در توان  40میلیوات
نشان میدهد نقاط نتایج تجربی و منحنی خط چین
برازش تئوری را نشان میدهد .قله نشان داده شده در
نمودار جاروب  zنشان دهنده جذب غیرخطی منفی است
که این ناشی از جذب اشباع غیرخطی بزرگ در نمونه
است .با استفاده از منحنی برازش شده مقادیر ضریب
جذب غیرخطی و همچنین شدت اشباع بدست آمد [.]6
که مقادیر آن در جدول  1آمده است.

شکل 1تصویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMمربوط به
ساختار رشد یافته صفحات  ZnOنشان داده شده است.
تصویر  SEMنشان میدهد که صفحات  ZnOبا اندازه و
جهت گیریهای مختلف رشد یافتهاند .میانگین اندازه این
صفحات دو میکرون است .شکل  ،2طیف عبوری از
ساختار رشد یافته در بازهی طول موجی  300تا 500
نانومتر نشان داده شده است.

شکل  :2منحنی طیف عبور برای صفحات اکسید روی.

شکل  : 4نمودار جاروب  zروزنه باز نانو صفحات  ZnOرا نشان می-
دهد .نمودار نقطه چین مقدار تئوری و نقاط مثلثی مقادیر بدست
آمده از آزمایش را نشان میدهند.

با بررسی شکل به این نتیجه میرسیم که لبهی جذب در
طول موج  373نانومتر قرار دارد و برای طول موج های
کمتر از لبهی جذب ،نور فرودی به شدت جذب خواهد
شد .مقدار لبه ی جذب بدست آمده ار مقدار طول موج
لبهی جذب  ZnOتوده کمتر است که این امر به علت
کوچک بودن اندازه صفحات اکسید روی است .شکل 3
نمودار توان ورودی برحسب توان خروجی ماده را نشان
میدهد .با برازش این داده ها با رابطه ی بیر مقدار جذب
خطی نمونه بدست میآید که مقدار آن در جدول 1آورده
شده است.

شکل 5نمودار روزنه بسته جاروب  zرا نشان میدهد.
وجود دره قبل از قله در نمودار نشان دهنده این موضوع
است که ضریب شکست غیرخطی نمونه مثبت است و
پدیده خودکانونی در این نمونه مشاهده میشود .به عبارت
دیگر نمونه مانند یک عدسی مثبت وابسته به شدت عمل
میکند .با برازش داده های تجربی نمونه شکل  5با تئوری
[ ]5مقدار ضریب شکست غیرخطی از مرتبه ()cm2/W
 10-10به دست میآید که این امر مکانیزم جذب اشباع
اتمی را نشان میدهد [.]7
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تغییر اندازهی صفحات بتوان ضرایب غیر خطی صفحات را
کنترل کرد .در ضمن رشد آسان صفحات  ، ZnOامکان
آالییدن آنها با مواد مختلف ،پایداری مکانیکی و شیمیایی
باالی آنها و غیر سمی بودن آنها نیز موجب میشود که
این نانوساختار کاندیدای مناسبی برای کاربرد در تراشه-
هایی باشد که بر اساس اثرات غیر خطی کار میکنند.

شکل  :5نمودار جاروب  zروزنه بسته را نشان میهد نقاط داده های
بدست آمده از آزمایش و نمودار خط چین مقدار بدست آمده از
تئوری آزمایش را نشان میدهد

 -4نتیجهگیری

با استفاده از مقدار ضریب شکست غیر خطی و ضریب
جذب غیرخطی که به ترتیب متناسب با قسمت حقیقی و
موهومی پذیرفتاری مرتبه سوم هستند می توان بر اساس
رابطه  1پذیرفتاری اپتیکی مرتبه سوم نانو صفحات ZnO
بدست آورده شد .قدر مطلق پذیرفتاری مرتبهی سوم در
جدول  1نشان داده شده است.

در ابتدا ،در این مقاله نانو صفحات  ZnOبا استفاده از
روش الکتروشیمیایی رشد داده شد .سپس با استفاده از
یک لیزر  Nd-YAGپیوسته با توان  40میلیوات با
استفاده از تکنیک جاروب  Zخواص غیر خطی این
صفحات اندازه گیری شد .اندازه ضریب شکست غیرخطی
نمونه از مرتبه ( 10-10 )cm2/Wبدست آمد که نشان
دهنده جذب اشباع اتمی در نمونه است .همچنین با
استفاده از نمودار جاروب  Zروزنه باز ،ضریب جذب
غیرخطی محاسبه شد .که ضریب جذب غیرخطی نیز
جذب اشباع را نشان میدهد .خواص غیرخطی باالی ZnO
موجب میشود که این ماده کاندیدای مناسبی برای سوئچ
های نوری و قفل شدگی مد باشد.

جدول :1ضرایب اپتیک خطی و غیرخطی نانو صفحات
.ZnO
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آستانهی تخریب باالیی تحت تابشهای لیزری میباشد.
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تالبوت و-مطالعه همگنی و همسانگردی نمونههای شفاف با ترکیب تداخلسنج رانکی
تکنیک ماره
 خسرو حسنی،عباس توسلی
 دانشکده فیزیک، دانشگاه تهران، خیابان کارگر شمالی،تهران

ت البوت و تکنیک ماره روشی برای مطالعه میزان همگنی و همسانگردی مواد شفاف ارائه-در این مقاله با ترکیب تداخل سنج رانکی
تالبوت باعث مشاهده فریزهای ماره میگردد که ویژگی-تصویر تداخلسنج رانکی- وجود یک توری رانکی در محل خود.میشود
 نقش فریزهای ماره با کمک برنامههای.بزرگنمایی آن امکان ثبت تغییرات کوچک در جبهه موج عبوری از ماده شفاف را افزایش میدهد
. میکرومتر قابل اندازهگیری است100 مناسب تحلیل شده و ناهمگنی و ناهمسانگردی در بردار ماره با تفکیک فضایی
 همگنی مواد،پردازش فریزهای ماره، بهینهسازی فریزهای ماره،ماره- تداخلسنجی تالبوت،تالبوت- تداخلسنجی رانکی-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 14395 - 547

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 RonchiTalbot 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.
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با منطقههای تیره و روشن میباشد .شکل  2طرح ماره را
نشان میدهد .به دلیل حساسیت زیاد نقش ماره به
جابجایی ،تغییر یا اعوجاج ناچیز در توریهای اصلی ،این
پدیده کاربردهای بسیار وسیعی در زمینههای مختلف پیدا
کرده است .برای مثال ،با آنالیز تغییر شکل ماره ،تشخیص
انحراف جزئی یا تغییر شکل نمونه امکانپذیر میشود .از
روش انحرافسنجی ماره ،برای اندازهگیری تغییرات بسیار
کوچک زاویه ،جاجایی یا حرکت استفاده میشود [.]2

 -1مقدمه
تداخلسنجی رانکی-تالبوت روشی قدرتمند و ساده برای
مطالعه دامنه تغییرات جابجایی میباشد .چرا که
باریکههای تداخلی از یک مسیر مشترک عبور میکنند.
بنابراین اختالف راه نوری وجود ندارد.
پدیده تالبوت اولین بار توسط هنری فاکس تالبوت در
سال  1836میالدی دیده شد [ .]1پدیده ماره توسط
چینیها در زمان باستان برای خلق پدیده ماره در لباس
های ابریشمی استفاده میشد [ .]2هرچند تحقیقات
علمی مدرن در این زمینه در نیمه دوم قرن  19میالدی
توسط پیشگامان آن ،از جمله ریلی ،شروع شد .پدیده ماره
در سال  1781برای بررسی عیوب توریهای پراش توسط
لرد ریلی مورد استفاده قرار گرفت و برای اولین بار
فرمولبندی شد [.]3

شکل  :1اثر تالبوت

 -2مبانی نظری
ترکیب دو روش تالبوت و ماره ،روشی دقیق برای مطالعه
ناهمگنی در مواد شفاف فراهم میکند.

 -2-1اثر تالبوت
شکل  :2اثر ماره

هنگامی که یک باریکه نور همدوس از یک الگوی متناوب
عبور کند ،در فاصلههای مشخص از این الگو ،خود-تصویر
ایجاد میشود .شکل  1اثر تالبوت را نشان میدهد .این
الگوی پراش ،میتواند یک بعدی باشد ،مانند توری رانکی،
و یا دو بعدی باشد ،مانند شبکههای منظم .برای یک
چشمه گاوسی ،محل تشکیل خود-تصویر ، Z G ،از رابطه
زیر بدست میآید [:]3



2

()1

d 2 wz
 w0

یک توری خطی را با بردار زیر نمایش میدهیم:
()2

که  qگام توری و ̂ kبردار یکه عمود بر خطوط توری
هستند .برای فرمولبندی نقش ماره روشهای مختلفی
بکار رفته است که معروفترین آنها روش هندسی [ ]4و
روش تبدیل فوریه [ ]5است .همچنین اخیرا فرمولبندی
جدیدی در زمینه نقش ماره ارائه شده است [ .]6این متد،
فریزهای ماره تشکیل شده از بر هم نهی یک توری معلوم
و یک توری مجهول با تغییرات بسیار آرام پارامترها را
بررسی میکند.

Z G  2m

که در آن  w0شعاع اولیه کمر باریکه گاوسی و

2

k  2kˆ q



 w z  w0 1  z  w02شعاع کمر باریکه گاوسی
در صفحه مشاهده میباشد.

اگر یکی از توریها به هر دلیلی دچار تغییر شود با
تداخلسنج تالبوت-ماره قابل اندازهگیری میباشد .عیوب
مذکور ممکن است در فرآیند ساخت توریها ،تصویرسازی
یک الگو روی الگوی دیگر ،تنش و یا تغییرات دمایی اتفاق

 -2-2طرح ماره
طرح ماره هنگامی اتفاق میافتد که ساختارهای متناوب
برهمنهی داشته باشند .طرح ماره شامل الگوهای متناوب
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خط حرکت میکند تا زمانیکه به خط بعد برسد .تعداد
پیکسلهای موجود بین هر دو خط فریز را در ماتریس گام
فریزهای ماره ذخیره میکند .شکل  6رد و بردار فریزهای
ماره بدون قرار گرفتن نمونه را نشان میدهد.

 -3کارهای تجربی
در این پژوهش دو پدیده با یکدیگر تلفیق میشود ،اثر
تالبوت و ماره .شکل  3چیدمان آزمایش تالبوت-ماره را
نشان میدهد .اجزای شکل  3از  1تا  8به ترتیب عبارتند
از :لیزردیودی سبز ،عدسی اول،عدسی دوم ،توری رانکی
اول ،نمونه ،توری رانکی دوم ،پرده مشاهده ،دروبین .ابتدا
فریزهای ماره بدون قرار دادن نمونه ثبت میشوند .با
قرارگیری نمونه اپتیکی در چیدمان ،جهت بردار فریزهای
ماره تغییر میکند.

شکل  :5نتیجه اعمال برنامه بهینهساز

شکل  :3چیدمان آزمایش تالبوت-ماره.

هدف این مقاله اندازهگیری تغییرات حاصل از عبور نور از
نمونه میباشد .برای این منظور نمونه بین دو توری قرار
میگیرد .شکل  4تصویر ماره حاصل از قرارگیری نمونه را
نشان میدهد.

شکل  :6رد و بردار فریزهای ماره بدون نمونه

شکل  7نمایش سه بعدی گام فریزهای مارهی را نشان
میدهد.

شکل  :4فریزهای ماره از آزمایش بدون نمونه

 -3-1برنامه ماره-یاب
تصویر بدست آمده در مرحله قبل ،از کیفیت مناسب
برخوردار نمیباشد .بنابراین بهینهسازی میشود .شکل 5
تصویر بهینهسازی شده خطوط ماره را نشان میدهد.

شکل  :7گام فریزهای ماره بدون نمونه

با تقسیم مولفههای بردار فریزهای ماره بر هم ،ماتریس
زاویه بردار فریزهای ماره بدست میآید .شکل  8نمایش
سه بعدی زاویه بردار فریزهای ماره بدون قرار گرفتن
نمونه را نشان میدهد.

برای یافتن بردار فریزهای ماره از برنامه ماره-یاب استفاده
شد .این برنامه رد فریزها را تشخیص میدهد و گرادیان
آنها را محاسبه میکند .همچنین مولفههای گرادیان این
خطوط را مشخص میکند .سپس در راستای گرادیان هر
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طبقهبندی همگنی و همسانگردی مواد شفاف در
کاربردهای عملی میتوان استفاده کرد.

شکل  :8زاویه بردار فریزهای ماره بدون نمونه

 -4نتایج
شکل  :10تغییرات زاویه بردار فریزهای ماره برای قطبشگر پالروید

آزمایش روی نمونههای شیشه ،پلکسی ،شیشه اسالید و
قطبشگر پالروید انجام میشود .با استفاده از برنامه ماره-
یاب تغییرات گام فریزهای ماره مشخص میشود .شکل 9
نمایش سه بعدی تغییرات زاویه بردار فریزهای مارهی
ناشی از قطبشگر پالروید را نشان میدهد .نواحی تیره
بیانگر تغییر کم زاویه بردار و نواحی روشن بیانگر تغییر
زیاد زاویه بردار است .بدین ترتیب نواحی تیره
همسانگردتر از نواحی روشن است .شکل  10نمایش سه
بعدی تغییرات گام فریزهای مارهی ناشی از قطبشگر
پالروید را نشان میدهد .نواحی تیره بیانگر تغییر کم گام
و نواحی روشن بیانگر تغییر زیاد گام است .بدین ترتیب
نواحی تیره همگنتر از نواحی روشن است.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از راهنماییهای ارزشمند آقای دکتر
محمد تقی توسلی در انجام این پروژه قدردانی میکنند.
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شکل  :9تغییرات گام فریزهای ماره برای نمونه قطبشگر پالروید

 -5نتیجهگیری
در این مقاله همگنی و همسانگردی مواد شفاف مورد
بررسی قرار گرفت و روشی برای تعیین ناهمگنی و
ناهمسانگردی در نقاط مختلف مواد با تفکیک فضایی به
اندازه  100میکرومتر ارائه شد .از این روش برای
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طراحی و شبیهسازی یک مدوالتور الکترواپتیکی غیر حساس به قطبش
برپایه گرافن تکالیه
 محمود حسينی فرزاد،محمد نجفی حاجیور
 دانشگاه شيراز، دانشکده علوم،بخش فيزیک
 عملکرد مدوالتورهای گرافنی.چکیده – در این مقاله یک ساختار جدید برای بهبود عملکرد مدوالتورهای گرافنی پیشنهاد شده است
. مدولهسازی میکنندTE  را بهتر از قطبشTM  به قطبش نور فرودی وابسته است؛ به طوری که این مدوالتورها قطبش،ساخته شده تاکنون
. که باعث شده است که عملکرد مدوالتورهای رایج شدیدا به قطبش وابسته باشد،مسئول این اختالف عملکرد ناه مسانگردی گرافن است
 وابستگی عملکرد مدوالتور به قطبش تا، عالوه بر گرافن موجود در سقف موجبر،در این مقاله با افزودن یک الیه گرافن به دیواره موجبر
 عملکرد کلی، نتایج شبیهسازی حاکی از آن است که عالوه بر از بین رفتن حساسیت مدوالتور به قطبش نور.حد زیادی از بین رفته است
.مدوالتور نیز تا حد قابل مالحظهای بهبود یافته است
 گذردهی الکتریکی ناهمسانگرد، حساس به قطبش، مدوالتور گرافنی، گرافن-کليد واژه

Designing and Simulation of a Polarization Insensitive Electrooptic 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
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راستای عمود بر صفحه ،گرافن مانند یک دیالکتریکی عمل
میکند[.]1
از آنجا که ناهمسانگردی یاد شده یک ویژگی ذاتی گرافن
است و نمیتوان آن را از بين برد و یا تغيير داد ،ما در این
مقاله یک ساختار جدید برای بهبود عملکرد مدوالتورهای
گرافنی و کاهش اختالف عملکرد این مدوالتورها در دو مد
 TEو  TMمعرفی کردهایم که منجر به نتایج بسيار
اميدوارکنندهای نيز شده است.

 -1مقدمه
در سالهای اخير مواد دوبعدی مورد توجه بسياری از
محققان حوزه الکترواپتيک قرار گرفتهاند ،از آن جمله
میتوان به گرافن ،چالکوجناید و فسفر سياه اشاره کرد .این
مواد برای دستيابی به ابزارهای نوری با ویژگیهای
منحصربهفرد ،بسيار نویدبخش هستند .در بين این مواد،
گرافن برای طراحی و ساخت مدوالتورهای الکترواپتيکی با
ویژگی هایی نظير سرعت باال ،توان مصرفی بسيار کم و ...
مناسب به نظر میرسد [ .]1ویژگیهای منحصربهفرد گرافن
که آن را به گزینهای بسيار جذاب برای کاربردهای
الکترواپتيکی تبدیل کرده است ،به طور خالصه بدین شرح
است -1 :کوکپذیری؛ بدین معنی که با تغيير چگالی
حاملهای گرافن میتوان قسمت حقيقی و موهومی
گذردهی الکتریکی آن را به طور قابل مالحظهای تغيير داد.
چگالی حاملهای گرافن را میتوان با اعما ولتاژ یا یا تاباندن
نور تغيير داد -2 .سرعت باالی پاسخ گرافن -3 ،طيف پهن
ویژگیهای گرافن ،مثال جذب آن در پهنای طيفی وسيعی
یکسان است -4 .سازگاری با ساختارهای .]5-3[ CMOS
علیرغم همه ویژگیهای مطلوب مذکور ،مدوالتورهای
ساخته شده برپایه گرافن تاکنون ،یک عيب بسيار مهم
دارند و آن این است که این مدوالتورها شدیدا به قطبش
نور حساس هستند .به عبارت سادهتر مدوالتورهای ساخته
شده بر پایه گرافن ،دو قطبش  TEو  TMرا مانند هم
مدولهسازی نمیکنند و عملکرد آنها برای این دو نوع
قطبش تفاوت آشکاری دارد[3و.]4
مسئول مستقيم این اختالف عملکرد ،ناهمسانگردی گرافن
است .به طور کلی گرافن یک ماده ناهسانگرد است و این
ناهمسانگردی یک ویژگی ذاتی گرافن است .گرافن یک
آرایه دوبعدی از اتمهای کربن است که در یک ساختار النه
زنبوری در کنار هم قرار گرفتهاند .هر اتم کربن با سه اتم
کربن پيوند دارد و یک الکترون آزاد دارد .الکترونهای آزاد
گرافن در صفحه گرافن دارای تحرکپذیری بسيار زیاد و در
راستای عمود بر صفحه گرافن ،دارای تحرکپذیری بسيار
کم هستند .بنابراین ویژگیهای گرافن مثال گذردهی
الکتریکی آن در صفحه گرافن ،با همتای خود در جهت
عمود بر صفحه گرافن تفاوت بسيار زیادی دارند .در جهت
صفحه ،گرافن مانند یک فلز ،البته با ویژگی جالب
کوکپذیری ،رفتار میکند ،این در حالی است که در

 -2گذردهی الکتریکی گرافن
در ابتدا به طور مختصر به بررسی گذردهی الکتریکی گرافن
میپردازیم .همانظور که بيان شد گذردهی گرافن در
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 با ⊥𝜀 نمایش
میدهيم[.]2
) 𝑓𝐸 𝜀∥ (𝐸𝑝 , 𝐸𝑓 ) = 𝜀 ′ (𝐸𝑝 , 𝐸𝑓 ) + 𝑖𝜀 ′′ (𝐸𝑝 ,
()1
2

()2

]−

| 𝑓𝐸|

(𝐸𝑝 +2|𝐸𝑓 |) +Γ2
2

(𝐸𝑝 −2|𝐸𝑓 |) +Γ2

[ 𝑛𝑙

𝑒2
𝑑 8𝜋𝐸𝑝 𝜀0

𝜀 ′ (𝐸𝑝 , 𝐸𝑓 ) = 1 +

𝑒2

2 +(1⁄ )2
𝑝𝐸 𝑑 𝜋𝜀0
𝜏

()3

(1 +

)]) +
)

| 𝑓𝐸|𝐸𝑝 +2

| 𝑓𝐸|

𝛤

( ) − 𝑡𝑎𝑛−1
𝑒2

𝑒2
𝑑 84𝐸𝑝 𝜀0

| 𝑓𝐸|𝐸𝑝 −2
𝛤

= ) 𝑓𝐸 𝜀 ′′ (𝐸𝑝 ,

( [𝑡𝑎𝑛−1

1
𝜏

(

2 +(1⁄𝜏)2
𝑝𝐸 𝑑 𝜋𝜏𝐸𝑝 𝜀0

𝜀 ′′

همانطور که مشخص است 𝜀 ′ ،قسمت حقيقی و
قسمت موهومی گذردهی میباشند که با رهيافت کرامرز-
کرونيگ به دست آمدهاند که در آنها 𝑝𝐸 انرژی فوتون
فرودی 𝐸𝑓 ،انرژی فرمی یا همان پتانسيل شيميایی𝑑 ،
ضخامت الیه گرافن که معموال آن را در عمل برابر 𝑚𝑛 1
اختيار میکنند Γ ،پهنشدگی گذار بين نواری در طيف
بازتابی گرافن است که مقدار آن برابر 110( 110 mev
ميلیالکترونولت) میباشد و )𝜏 (1⁄نرخ پراکندگی حاملها
است که به خاطر تاثير ناچيز آن روی ثابت دیالکتریک
غالبا مقدار آن را برابر صفر قرار میدهند .الزم به ذکر است
که در روابط باال هم سهم مربوط به گذارهای بين-نواری
هم سهم گذارهای درون-نواری به حساب آمده است.
معموال مقدار ⊥𝜀 را برابر  2.5در نظر میگيرند[ .]2در
شکلهای  1و  2به ترتيب قسمت حقيقی و موهومی
گذردهی الکتریکی گرافن برحسب پتانسيل شيميایی یا
همان انرژی فرمی ترسيم شدهاند.
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شکلهای  1و  2نمایش داده شده است .نکته بسيار مهمی
که باید حتما به آن توجه شود این است که گذردهی
عمودی گرافن با تغيير انرژی فرمی تقریبا هيچ تغييری
نمیکند ،که همانطور که بيان شد ،این پدیده به دليل
ناهمسانگردی گرافن است .تانسور گذردهی الکتریکی
گرافن برای ساختار موجود در شکل  3بدین شکل است[:]5
()4

شکل  -1قسمت حقيقی گذردهی الکتریکی موازی گرافن بر حسب
انرژی فرمی در طول موج  1550نانومتر

0
)0
⊥𝜀

0
∥𝜀
0

∥𝜀

ε = (0
0

که در آن ∥𝜀 از روابط  1تا  3به دست میآید و ⊥𝜀 هم
معموال برابر  2.5فرض میشود .ساختار موجود در شکل 3
با استفاده از نرمافزار کامسول طراحی شد و رفتار آن با
تغيير انرژی فرمی برای هر دو مد  TEو  TMشبيهسازی
شد .طول ساختار برابر با  10ميکرومتر اختيار شد .با تغيير
انرژی فرمی در بازه  0/35تا  0/45الکترون ولت ،مشاهده
میشود که مدوالسيون هر دو مد انجام میشود ،بدین معنی
که اختالف قابل مالحظهای در ميزان عبور هر دو مد به
وجود میآید (شکل  .)4برای درک بهتر حالت 0/45
الکترونولت را حالت روشن و حالت  0/35الکترونولت را
حالت خاموش میناميم .اما به وضوح از شکل  4پيدا است
که عمق مدوالسيون معياری از ميزان مدولهسازی است و
در اینجا برابر با اختالف بين دو حالت روشن وخاموش است،
برای دو مد تفاوت آشکاری دارد و این یعنی اینکه این
ساختار ،که یک ساختار رایج در مدوالتورهای گرافنی است،
به قطبش حساس است و عملکرد آن برای دو مد قطبش
 TEو  TMکامال متفاوت است و این یک نقص بزرگ
محسوب میشود.

شکل  -2قسمت موهومی گذردهی الکتریکی موازی گرافن بر حسب
انرژی فرمی در طول موج  1550نانومتر

 -2-1ساختار رایج مدوالتورهای گرافنی
در شکل  3ساختار یک مدوالتور گرافنی را به طور شماتيک
میتوان مشاهده کرد .در اینگونه ساختارها گرافن معموال
تنها در باالی یک موجبر سيليکونی قرار میگيرد و با اتصال
الکترودهای الکتریکی از جنسهای مختلف میتوان
سيگنال الکتریکی را به گرافن اعمال کرد[.]3

شکل  -3سمت راست :نمای عرضی از یک نمونه مدوالتور گرافنی که
به قطبش حساس است .سمت چپ :ساختار مدوالتور به صورت کلی
(راستای انتشار  xمیباشد).

با اعمال سيگنال الکتریکی به گرافن ،چگالی حاملهای آن
و در نتيجه انرژی فرمی آن تغيير میکند .با تغيير انرژی
فرمی گذردهی موازی گرافن دچار تغيير میشود که منحنی
تغييرات قسمتهای حقيقی و موهومی آن به ترتيب در

شکل  -4نمودار ميزان عبور (بر حسب دسیبل) به صورت تابعی از
انرژی فرمی برای دو مد قطبش  TEو TM
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 -2-2ساختار پیشنهادی برای از بین بردن
حساسیت به قطبش
در این مقاله ما یک ساختار جدید برای از بين بردن
وابستگی عملکرد مدوالتورهای گرافنی به قطبش پيشنهاد
کردهایم .در عمل با قرار دادن یک الیه گرافن اضافی بر روی
دیواره گرافن میتوان این نقص را تا حد زیادی اصالح کرد.
در شکل  5نمای عرضی و نمای شماتيک ساختار پيشنهادی
نمایش داده شده است .در واقع با برهم زدن تقارن ساختار
اختالف عملکرد آن برای دو مد قطبش کاهش یافته است.
تانسور گذردهی الکتریکی برای الیه گرافنی که برروی
سقف موجبر قرار گرفته است ،همان رابطه  4است ،اما این
تانسور برای الیه گرافنی که روی دیواره قرار دارد از رابطه
زیر به دست میآید:
()5

0
)0
∥𝜀

0
⊥𝜀
0

∥𝜀
= (0
0

شکل  6نمودار ميزان عبور (بر حسب دسیبل) به صورت تابعی از انرژی
فرمی برای دو مد قطبش  TEو TM

در ساختار پيشنهادی ما هر دو قطبش تقریبا به یک اندازه
مدولهسازی میشوند .در ساختار پيشنهادی عمق
مدوالسيون برای مد  TEحدود 𝑚𝜇 0.055 𝑑𝐵⁄و برای مد
 TMحدود 𝑚𝜇 0.051 𝑑𝐵⁄به دست آمد ،که به وضوح
بهبود عملکرد ساختار پيشنهادی را نشان میدهد .بنابراین
اضافه کردن یک الیه گرافن به دیواره موجبر ،حساسيت به
قطبش را برای ساختارهای رایج مدوالتورهای گرافنی تا حد
زیادی از بين میبرد .نکته بسيار مهم دیگر این است که
افزودن این تکالیه گرافن به دیواره موجبر ،عملکرد کلی
مدوالتور نيز بهبود چشمگيری یافته است ،به طوری که
عمق مدوالسيون از حدود 𝑚𝜇 0.034 𝑑𝐵⁄به حدود
𝑚𝜇 0.051 𝑑𝐵⁄افزایش یافته است.

ε

الزم به ذکر است که این مقاله راستای انتشار موج در موجبر
را جهت مثبت  xفرض کردهایم .بنابراین جهت عمود بر
گرافن روی سقف ،محور  zو جهت عمود بر گرافن دیواره،
محور  yمیباشد .ساختار پيشنهادی باز هم با استفاده از
نرمافزار کامسول شبيهسازی و عملکرد آن برای دو قطبش
 TEو  TMبررسی شده است .نتایج شبيهسازی در شکل 6
آورده شده است .همانطور که در این شکل پيدا است،
اختالف عملکرد برای دو قطبش  TEو  TMتا حد بسيار
خوبی کاهش یافته است .در واقع عمق مدوالسيون برای
ساختار قبل (ساختار شکل  )3برای مد  TMحدود
𝑚𝜇 0.034 𝑑𝐵 ⁄و برای مد  TEحدود 𝑚𝜇0.018 𝑑𝐵 ⁄
بوده است .معنی این اختالف این است که ساختارهای رایج
مد  TMرا تقریبا دو برابر مد  TEمدولهسازی میکنند.

 -3نتیجهگیری
نتایج شبيهسازی نشان میدهد که افزودن یک الیه گرافن
به دیواره موجبر ،عالوه بر گرافن موجود در سقف موجبر،
نه تنها وابستگی عملکرد مدوالتور را به قطبش تا حد زیادی
از بين میبرد ،بلکه عملکرد کلی آن را تا حد قابل
مالحظهای بهبود میبخشد.
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دیودهای نورگسیل پروسکایتی
1،2نژند

 بهرام عبدالهی،1 مسعود پاینده، *،1 وحید احمدی،1پریناز معززی

 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران1
 گروه تکنولوژی نانوذرات، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، تهران، ایران2
. امروزه ضرور ت دستیابی به ابزار اپتوالکترونیکی با مصرف انرژی پایین توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است-چکیده
 و همچنین روش ساخت کم هزینه بسیار مورد، قیمت مواد پایین، ساخت دیودهای نورگسیل پروسکایت با مصرف انرژی پایین،از این رو
 در این مطالعه دو نوع الیه نشانی تک مرحله ای و دومرحلهای بهکار گرفته شد و نتایج تجربی حاصل مطالعه می.توجه قرار گرفته است
 لومینسانس کمتری نسبت به روش تک مرحلهای حاصل، نتایج نشان می دهد که با وجود سطح پوشش بهتر در روش دومرحله ای.شود
.می شود که می تواند مربوط به بازترکیب نوری کمتر در کریستال های درشت باشد
 الیه نشانی، پروسکایت، دیودهای نورگسیل:کلیدواژه

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,
School of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
Nanomaterial Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) at TMU,
Tehran, Iran
1

2

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

433
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 10-12بهمن 1396

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

ادامه مقایسهای بین الیه نشانی تک مرحلهای و دو
مرحلهای بر عملکرد افزاره مورد بحث قرار گرفته است.

 ١مقدمه
در سال های اخیر پروسکایتهای ارگانیک-غیر ارگانیک
به علت سهولت الیه نشانی ،امکان الیه نشانی در دماهای
پایین و خواص الکتریکی منحصر به فرد از جمله گاف
انرژی قابل تنظیم در ناحیه مرئی تا فروسرخ ،بسیار مورد
توجه قرار گرفتهاند .این ویژگیها برای ساخت ادوات
اپتوالکترونیکی با هزینه کم ،بسیار مناسب است[.]1
مطالعات اخیر بر روی پروسکایتهای هالیدی ،نشان
دادهاست که این مواد برخی از ویژگیهای مواد ارگانیک را
دارند  ،به عنوان نمونه ارزان بودن ،قابلیت انعطاف ،قابلیت
تنظیم مشخصههای الکتریکی و اپتیکی .همچنین برخی از
مشخصات مواد غیرارگانیک را از جمله قابلیت حرکت
باالی حاملها ،پایداری مکانیکی و حرارتی دارند[.]2
مطالعات نشان داده است که مواد پروسکایت هالیدی به
علت داشتن خواص نورگسیلی مناسب مانند پهنای باریک
در نصف مقدار بیشینه ،1بازده کوانتومی لومینسانس باال و
پوشش تمام طیف نور مرئی ،می توانند جهت تابش
درافزاره های نورگسیل ،مورد استفاده قرارگیرند[.]3
خاصیت لومینسانس الیه پروسکایت در افزارههای
نورگسیل ،بسیار تحت تاثیر مورفولوژی و کیفیت الیهی
نازك پروسکایت است[ .]4الیه نشانی تک مرحله ای ،دو
مرحله ای و هم چنین الیه نشانی با تبخیر حرارتی برای
دست یابی به الیه پروسکایت با کیفیت باال ،مورد استفاده
قرار گرفته اند .در دیودهای نورگسیل ،روش تک مرحله
ای به علت سهولت الیه نشانی نسبت به دیگر روش ها،
بیشتر استفاده می شود .با این حال ،پوشش دهی
نامناسب الیه زیرین پروسکایت و در نتیجه ایجاد حفرات
در پروسکایت و هم چنین اندازه نامطلوب دانه های بلوری
پروسکایت ،کارایی افزاره را بسیار کاهش می دهد .بنابراین
اصلی ترین چالش برای بهبود بازدهی دیود نورگسیل
پروسکایتی ،بهینه سازی کیفیت الیه پروسکایت است .در

 ٢روش آزمایش
ساختار دیود نورگسیل پروسکایتی به صورت زیر است:
ITO/PEDOT: PSS/CH3NH3PbBr3/ZnO/Ag
این ساختار در شکل  1نمایش داده شده است.
برای ساخت دیود ابتدا زیر الیه  ITOرا به قطعات 1/5
در  1/5سانتی متر مربع تبدیل کرده و سپس یک سمت
آن را با قراردادن به مدت یک دقیقه و نیم در محلول
 HClدر دمای  80درجه ،زدایش میکنیم .سپس در چند
مرحله به وسیله آب  ،DIدوپروپانول وحمام فراصوت
شستشو میشود.

Ag

ZnO ~ 50nm
CH3NH3PbBr3 ~ 100nm
PEDDOT:PSS ~ 50 nm

ITO

شکل  :1ساختار دیود نور گسیل
شکل  :2دیاگرام انرژی الیههای به کار رفته در
ساختار
ماده پلیمری  PEDOT:PSSنقش انتقال دهنده حفره را
بر عهده دارد که از نظر گاف انرژی همخوانی نسبتا
مناسبی با الیه پروسکایت دارد .با توجه به اینکه این ماده
میل الکترون خواهی نسبتا پایینی دارد ( )2.4 eVمی
تواند با ایجاد یک سد پتاسیل الکترون ها را در ناحیه فعال
محبوس کند و بازدهی افزاره را بهبود ببخشد  .این ماده را

Narrow band width at half maximom1
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به مقدار  30میکرولیتردر و با دور  400دور بر دقیقه و
به مدت  30ثانیه به روش الیه نشانی چرخشی ،بر روی
زیر الیه ،الیه نشانی می کنیم[.]5
سپس الیه پروسکایت را یک بار به روش تک مرحله ای و
بار دیگر به روش دو مرحله ای ،الیه نشانی می کنیم  .در
روش دو مرحله ای تفاوتی که نسبت به حالت نرمال این
نوع الیه نشانی انجام دادیم این بود که به جای دوپروپانول
از اتانول بعنوان حالل  MABrاستفاده کردیم.
نانو ذرات  ZnOرا بعد از سنتز کردن با متدی دما پایین به
روش الیه نشانی چرخشی بر روی پروسکایت قرار می
دهیم .در این ساختار الیه  ZnOنقش انتقال دهنده
الکترون را ایفا می کند و با توجه به نوار ظرفیت عمیق
( )7 eVمحصور شدگی حفره ها در پروسکایت را تضمین
می کند .مزیت این الیه نسبت به مواد پلیمری رایج از
جمله  F8این است که قابلیت حرکت باالیی برای الکترون
ها دارد و خلوص نور دیود نورگسیل را خراب نمی کند.
همچین با توجه به اینکه  ZnOیک ماده غیرارگانیک
است ،سبب بهبود پایداری افزاره تحت میدان الکتریکی و
رطوبت می شود.

شکل  :3چگالی جریان و شدت لومینسانس بر حسب ولتاژ در حالتی که
پروسکایت به صورت تک مرحله ای الیه نشانی شده است.

طبق تصاویر  6و  7مشاهده می شود که در حالت دو
مرحلهای ،الیه پروسکایت بسیار یکنواخت بوده و نقاط
خالی2کمتر است که موجب جریان نشتی کمتر میشود،
اما اندازه دانهها درشتتر می شود که می تواند سبب
کاهش لومینسانس شود .بزرگ شدن دانهها به این معنی

از نقره به عنوان اتصال فلزی استفاده شد ،به طوریکه با
استفاده از ماسک روی سلول ،الیه نازك نقره با سطح
فعال مختلف الیه نشانی شد.
 ٣نتایج و بحث ها
شکل  ، 5تصویر نمونه های ساخته شده در آزمایشگاه به
روش تک مرحله ای و دو مرحله ای را نشان می دهد.

است که
شکل  :4چگالی جریان و شدت لومینسانس بر حسب ولتاژ در حالتی

که پروسکایت بصورت دو مرحلهای الیه نشانی شده است.

نمودار شکل  3و  4نشان می دهند که در الیه نشانی
دومرحله ای جریان نشتی و لومینسانس کمتری داریم،
زیرا

Pin hole 2
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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.

است.
شکل XRD :7الیه پروسکایت دو مرحلهای
نمونه الیه نشانی دو مرحلهای

.نمونه الیه نشانی تک مرحلهای

 4نتیجه گیری

شکل  :5نمونه های ساخته شده در آزمایشگاه

در این تحقیق روش تک مرحله ای و دومرحله ای برای
الیه نشانی پروسکایت در دیودهای نور گسیل پروسکایتی
مورد مقایسه قرار گرفت .با توجه به نتایج حاصل ،نشان
داده شد که در پروسکایت دو مرحله ای با وجود سطح
پوشش بهتر ،لومینسانس کمتری حاصل شد که می تواند
مربوط به نرخ بازترکیب نوری کمتر در کریستال های
درشت باشد.
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 SEM :b6الیه پروسکایت دومرحلهای

شکل  7تصویر طیف  XRDالیه پروسکایت
 CH3NH3PbBr3را نشان می دهد .همانطور که در شکل
نشان داده شده است ،پروسکایت تشکیل شده خالص و
بدون حضور  PbBr2است .و این بدین معنی است که
تمامی  PbBr2الیه نشانی شده به پروسکایت تبدیل شده
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شبیهسازی طیف جذب نانو ذرات بیضوی طال و نقره با در نظر گرفتن وابستگی تابع
دیالکتریک به اندازه و شکل نانو ذرات
1نجاری

، ؛ حميد1 موحدی نژاد،هادی
 زنجان، گروه فيزیک،دانشکده علوم پایه دانشگاه زنجان1
 طیفهای. ماتریس شبیه سازی شده استT  در این مقاله سطح مقطع جذبی نانو ذرات بیضوی طال و نقره با استفاده از روش- چکیده
 دو قله متناظر با شعاعهای بزرگ و،بدست آمده در مقایسه با طیف مربوط به نانو ذرات کروی متفاوت است به طوری که در هر طیف
 برای نانو ذرات طال و نقره متفاوت است و به عالوه با در نظر گرفتن، نسبت سطح مقطع جذب دو قله.کوچک بیضی مشاهده میشود
 برای نانو ذرات طال و نقره مقدار سطح مقطع جذب کاهش و پهنا در نیم بیشینه افزایش،وابستگی تابع دیالکتریک به شکل و اندازه
.مییابد
. تابع دی الکتریک، پراکندگی، نانو ذرات بيضوی:کليد واژه

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 Tmatrix 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 halfmaximum.

Keywords: spheroidal nanoparticles, scattering, dielectric function.
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ورودی وجود دارد] [1که این روابط با ماتریس  Tبيان
میشود.

 -1مقدمه
فهم چگونگی اندرکنش نور با مواد نانو مقياس مسئلهای
اساسی در نانو فوتونيک میباشد .نانو ذرات فلزی به علت
توليد پالسمونهای سطحی کاربردهای وسيعی در زمينه
حسگرهای بيوفيزیکی ،نانو آنتنها ،متامتریالها ،مدارات
مجتمع نوری ،موجبرهای زیر طول موجی ،تصویر برداری
مولکولی و  ...پيدا کردهاند.
روش شرایط مرزی گسترده که به عنوان روش null field
نيز از آن نام برده میشود روش قدرتمندی برای بررسی
پراکندگی از ذرات با شکلهای دلخواه میباشد که در واقع
حالت کليتری از تئوری می ) (Mieمیباشد این روش
برای اولين بار توسط  Watermanارائه شد] .[1از سوی
دیگر مهمترین فاکتور در طراحی و بهينه سازی
پالسمونهای ساختارهای نانو مقياس تابع دیالکتریک
میباشد این تابع برای نانو ذرات به نسبت شکل و اندازهای
که دارند با تابع دیالکتریک ماده تودهای متفاوت است
مخصوصا زمانی که اندازه ذره از ميانگين مسير آزاد
الکترون داخل ماده کمتر باشد این اثر بيشتر نمایان می-
شود .این پدیده برای نانو ذرات کروی شکل در مقاالت
متعددی مورد بررسی قرار گرفته است] .[2اما در مورد نانو
ذرات بيضوی با توجه به پيچيده بودن محاسبات کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .در این مقاله طيف نانو ذرات
بيضوی طال و نقره با در نظر گرفتن وابستگی دیالکتریک
نانو ذرات به شکل و اندازه ذرات مورد بررسی قرار می-
گيرد.
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با مشخص شدن عناصر ماتریس  Tميدان پراکندگی
بدست خواهد آمد ماتریس  Tفقط به ویژگی های فيزیکی
و هندسی نانو ذرات وابسته است .ميانگين سطح مقطع
خاموشی و پراکندگی برای نانو ذرات بيضوی طبق
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از سوی دیگر محاسبات مربوط به پراکندگی با تعریف و
مدل سازی مناسب تابع دیالکتریک معنی پيدا میکند .با
توجه به ابعاد نانو ذرات ضریب دیالکتریک نانو ذرات با
حالت حجمی ماده متفاوت است ما در این پژوهش از
دادههای تجربی  Johnsonو  Christyاستفاده کردهایم].[6
پارامتر اندازه ،مربوط به مسير آزاد الکترونهای آزاد داخل
ماده میباشد که به صورت موثری بر روی تابع دی-
الکتریک تاثير میگذارد .تابع دیالکتریک و ثابت واپاشی
برای نانو ذرات به صورت زیر نوشته میشود.

vF
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 -2بیان مسئله
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الکترونهای آزاد ماده میباشد پارامترهای استفاده شده
برای نانو ذرات طال و نقره در جدول زیر خالصه شدهاند.
فاکتور  Aذکر شده در فرمول ( )7مربوط به پراکندگی
الکترونهای آزاد از دیواره نانوذرات میباشد که متناسب با

E inc (r )  

n 1 m   n

 Mو  Nتوابع بسل کروی و  RgMو  RgNتوابع هنکل
کروی هستتند  kعدد موج در محيط پيرامون نانو ذره
میباشد .ضرایب  aو  bبه تفصيل در مراجع مختلف مورد
بررسی قرار گرفتهاند] [4رابطه خطی بين ضرایب ميدان
پراکنده شده از یک سو و از سوی دیگر ضرایب ميدان

4V
S

است  vو  sبه ترتيب حجم و مساحت نانوذره می-

باشد ].[7
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جدول : 1پارامترهای مورد نياز محاسبات برای نانو ذرات طال و نقره.
Gold

Silver

42
2.17×1015
1.39×106

52

l

Mean free path for free
)electrons ( nm

2.14×1015

ωP

)Plasma frequency( Hz

6

1.39×10

vF

)Fermi velocity( m/s

0.33

1

A

Constant parameter

19.32

10.49

ρ

)Density( g/cm3
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میسازد ما از توابع دیالکتریک جدید بدست آمده برای
شبيه سازی طيف جذبی نانو ذرات نقره برای بيضویهایی
با سطح مقطع دایره که قطر کوچک آنها ثابت و 10
نانومتر بوده و قطر بزرگ برای نمونههای اول تا چهارم به
ترتيب  40 ،30 ،20 ،10نانومتر است ،استفاده کردهایم.
بدیهی است که نسبت  1:1مربوط به کرهای با قطر 10
نانومتر میباشد.

 -3بحث و نتایج
در شبيه سازی انجام گرفته شکل هندسی نانو ذرات به
صورت بيضوی در نظر گرفته میشود بطوریکه سطح
مقطح بيضوی دایره است در نتيجه مسئله را میشود به
صورت دو بعدی در نظر گرفت .سطح مقطع جذب کل،
ميانگين سطح مقطع جذب نانو ذرات در زاویههای مختلف
نسبت به نور فرودی میباشد .شبيه سازی توسط نرم افزار
 MATLABصورت گرفته است.

(الف)

(الف)
(ب)
شکل  :2سطح مقطع جذب نانو ذرات بيضوی نقره (الف) بدون در نظر
گرفتن اثرات اندازه در تابع دیالکتریک و (ب) با اعمال پارامتر اندازه
در تابع دی الکتریک.

در شکل  2مالحظه میشود که نانو ذرات بيضوی نقره
دارای دو قله میباشند که قله واقع شده در طول موجهای
بزرگتر ،با افزایش قطر بزرگ بيضی به سمت طول موج-
های بزرگتر انتقال پيدا میکند و مکان طول موجی قلهی
اول به علت ثابت ماندن قطر کوچک ،تقریبا ثابت است.
طيفهای شکل ( 2ب) در مقایسه با شکل ( 2الف) اوال
پهنای بيشتری دارند که طبيعتا به علت وارد کردن عامل
پراکندگی الکترونهای آزاد از سطح نانو ذرات میباشد و
ثانيا سطح مقطع جذب آنها به ميزان تقریبی  2/5برابر
کمتر شده است .در مورد نانو ذرات طال در فاصله طول

(ب)
شکل  :1قسمت مجازی(الف) و قسمت حقيقی(ب) تابع دی الکتریک
بر حسب طول موج برای نانو ذرات بيضوی نقره در نسبتهای بيضوی
مختلف رسم شده است.

همانطور که در شکل  1دیده میشود اعمال اثر اندازه ذره،
باعث تغيير در مقدار تابع دیالکتریک میشود این تغيير
در قسمت مجازی تابع دیالکتریک خود را بيشتر نمایان
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موجی  300تا  900نانومتر یک قله مشخص دیده میشود
که با طویلتر شدن قطر بزرگ بيضوی به سمت طول
موجهای بزرگتر منتقل میشود .اولين نتيجه حاصل شده
از شکل ( 3الف) این است که با بزرگ شدن نانو ذره طال
(قطر بزرگ) سطح مقطع جذب به شدت افزایش مییابد
به صورتيکه اختالف جذب ناشی از قطر بزرگ نسبت به
قطر کوچک چنان بزرگ میشود که قله ناشی از سطح
مقطع جذب در طول موج کوچکتر (ناشی از قطر کوچک)
به چشم نمیآید در حاليکه برای نانو ذرات نقره این رفتار
مشاهده نشد .با توجه به شکل  3با در نظر گرفتن
وابستگی تابع دیالکتریک به شکل نانو ذره پهنای طيف
جذب افزایش مییابد و از طرفی مقدار سطح مقطع جذب
به ميزان تقریبی  3برابر کاهش مییابد که ميزان کاهش
در مقایسه با نقره بيشتر است.
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جذب ناشی از قطر کوچک بيضوی در مقایسه با سطح
مقطع جذب ناشی از قطر بزرگتر به ميزان بيشتری پهنتر
شود که همين اتفاق هم روی داده است.
در نمونههای آزمایشگاهی همه نانو ذرات یک نمونه اندازه
یکسانی ندارند و از یک توزیعی تبعيت میکنند با این
وجود با اعمال کردن اثر اندازه نانو ذره بر روی تابع
دیالکتریک طيفهای شبيه سازی شده انطباق خوبی با
طيف مرئی/فرابنفش حاصل از نمونههای آزمایشگاهی
نشان میدهند].[8

 -4نتیجهگیری
شبيه سازی طيف نانو ذرات بيضوی طال و نقره نشان داد
که نانو ذرات بيضوی نقره در فاصله طول موجی  300تا
 900نانومتر دارای دو قله میباشد از آنجایی که در همه
چهار نمونه بررسی شده قطر کوچک بيضی ثابت در نظر
گرفته شده است مکان یکی از قلهها تقریبا ثابت است و
مکان طول موجی قله دوم برای قطرهای بزرگتر در طول
موجهای باالتری قرار خواهد گرفت .با لحاظ کردن اثر
اندازه در تابع دیالکتریک پهنا در نصف بيشينه
( )FWHMافزایش ،و سطح مقطع جذب نيز به صورت
ملموسی کاهش یافته است .در مورد نانو ذرات طال در این
بازه طول ،اختالف اندازه سطح مقطع جذب دو قله زیاد
بوده ،که با اثر دادن پارامتر اندازه ،رفتاری مثل نانو ذرات
نقره از نانو ذرات بيضوی طال مشاهده شد.

(الف)
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(ب)
شکل  :3سطح مقطع جذب نانو ذرات بيضوی طال (الف) بدون در نظر
گرفتن اثرات اندازه در تابع دیالکتریک و (ب) با اعمال پارامتر اندازه
در تابع دیالکتریک.

از آنجایی که قطر کوچک نسبت به قطر بزرگ در مقایسه
با مسير آزاد ميانگين الکترون در نانو ذره ،به مقدار
بيشتری کوچکتر میباشد انتظار میرود که سطح مقطع
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تداخلسنج فابری پرو با حساسیت دمایی باال با استفاده از حسگر پلیمری فیبر نوری
2و1لطيفی

 حميد،1 فروغ جعفری،1 اعظم الیقی،1 اميدرضا رنجبر نائينی،2و1پگاه زرافشانی
 ایران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده ليزر و پالسما.1
 ایران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده فيزیک.2

، ساخت آسان، حساسیت باالی دمایی.در این مقاله حسگر فیبر نوری پلیمری بر اساس تداخل سنج فابری پرو ارائ ه شده است
 است که سر فیبر نوریPDMS  ساختار اصلی این حسگر یک استوانه از جنس.اندازهی کوچک و محکم بودن از مزایای این حسگر میباشد
 با استفاده از تبدیل فوریه و تفکیک. میکرومتر ایجاد شده است200 تک مد قرار گرفته و درون این استوانه یک گاف هوا به طول تقریبی
. به دست آمد15 nm/°C  حساسیت دمایی حسگر برابر با،فرکانس فضایی مربوط به کاواک
 حسگر فيبر نوری، حسگر دما، تداخلسنج فابری پرو، پلیدیمتيلسيلوکسان: 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
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 -1مقدمه
مبحث حسگرهای فيبر نوری از حدود نيم قرن
پيش شروع شده است و به خاطر مزایای زیاد آن از جمله
اندازه کوچک و فشرده ،دقت باال و مصونيت از امواج
الکترومغناطيسی ،با سرعت باالیی در حال گسترش می-
باشد[ . ]1این حسگرها به کمک انواع ساختارهای انبوه و
جدید ،پتانسيل زیادی برای تقویت حساسيت دارند .در این
ميان گروه حسگرهای فابری پرو به خصوص انواع پليمری
آن حساسيت باالیی در حوزهی تغييرات دمایی از خود نشان
دادهاند .این امر به جهت خواص این مواد و به طور خاص
 PDMSدر مقابل مادهی سيليکا و هوا میباشد .به طور مثال
حسگر  LPGالیهنشانی شده با  PDMSدارای
حساسيت  250pm/Cاست که  5برابر بيشتر از LPG
معمولی میباشد[ .]2همچنين حسگر توری براگ الیه
نشانی شده با این ماده نيز  4.2برابر بيشتر از توری معمولی
میباشد[ .]3به عنوان نمونهای دیگر حسگر نازکشدهی
خميده که در قالب PDMSی محدود شده است دارای
حساسيت  -6.25 nm/Cمیباشد[ ]4و شکل  Sآن دارای
حساسيت  -2.17 nm/Cاست[ .]5همچنين حسگر پليمری
با کاواک ميکرو کره هوا دارای حساسيت باالی
 5.013nm/Cاست[.]6

شکل  :1شماتيک حسگر استوانهی پليمری

هنگامیکه نور از منبع نوری به درون فيبر منتشر
میشود ،با برخورد به هریک از این سطوح بازتاب کرده و
در نهایت پرتوهای بازتابی از سطوح ،مجددا به درون فيبر
تزویج شده و با یکدیگر تداخل میکنند .با توجه به معادالت
فرنل ،ضریب بازتاب دو سطح درگير در حسگر به ترتيب
برابر با  0.035و  0.028می باشند .به سبب همين کوچک
بودن مقدار ضریب بازتابها ،میتوان از بازتابهای مرتبه-
های باالتر چشمپوشی کرده و فقط دو پرتو بازتابی مرتبه
اول را با یکدیگر جمع بست تا نتيجهی تداخل حاصل شود.
در این حالت شدت تداخل نهایی برابر با رابطهی زیر خواهد
بود[:]6
) I  I1  I 2  2 I1 I 2 cos( 2k 0 nd   0

()1
در این رابطه Ii ،ها شدتهای بازتابی از هر یک از
سطوح میباشند .همچنين  d ،nو  φ0به ترتيب نشاندهنده
ضریب شکست ،طول کاواک هوا و فاز اوليه است .هر
تغييری در فاز تابع کسينوسی رابطه ( )1میتواند طيف
تداخلی حسگر را جابهجا کند .تغييرات دمای محيط
پيرامون حسگر ،به دو طریق منجر به تغييرات فاز میشود؛
یکی از طریق تغيير ضریب شکست و دیگری تغيير طول
کاواک .هریک از عوامل فوق بسته به ميزان ضریب ترمو-
اپتيک و ضریب انبساط گرمایی محيط های درگير در
حسگر میتواند تاثير متفاوتی در جابجایی طيف و درنتيجه
حساسيت حسگر داشته باشد .با توجه به جملهی تداخلی
رابطهی ( ،)1تغييرات فاز به ازای تغييرات دمایی به صورت
زیر خواهد بود[:]8

در این مقاله حسگری با ساختار استوانهای از
جنس پلیدیمتيلسيلوکسان ارائه شده است .این حسگر
دارای یک کاواک هوا درون خود میباشد و اساس کارکرد
آن بر پایهی فابریپرو است.

 -2تئوری حسگر
حسگر تار نوری ارائه شده در تصویر شکل  1نشان
داده شده است .پرتوهای نور از گاف هوای موجود بين تار
نوری و  PDMSبازتاب شده و داخل فيبر نوری تزویج می
شوند .همانطور که در شکل نشان داده شده است حسگر
دارای دو سطح مرزی میباشد که عبارتند از سطح مشترک
فيبر و هوا و سطح مرزی بين هوا و محيط پليمری.

d
n   2k0 n d d 
dT
dT

()2
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عبارت اول در معادله ( )2مربوط به ضریب ترمو-اپتيک
و عبارت دوم مربوط به ضریب انبساط گرمایی محيطهای
درگير در حسگر میباشد .از آنجا که ضریب انبساط گرمایی
 PDMSدر مقایسه با سایر مواد از جمله سيليکا بزرگ
میباشد(در حدود  ،)0.0002 °C-1به همين سبب حسگر
فوق حساسيت دمایی باالیی از خود نشان میدهد.
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شده است؛ نور فرودی پس از بازتاب از مرزهای درون حسگر
و تداخل با یکدیگر ،در نهایت درون فيبر تزویج شده و
توسط طيفسنج مشاهده شده است.

 -4تحلیل طیف حسگر در پاسخ دمایی
به منظور تحليل پاسخ حسگر در مقابل تغييرات
دمایی ،ابتدا از طيف تداخلی تبدیل فوریه گرفته میشود.
در ادامه ،با استفاده از فيلتر ميان گذر ،نمودار مربوط به
کاواک هوای این حسگر از طيف مدوله شدهی شکل ()2
استخراج میشود که حاصل آن در شکل  3نشان داده شده
است.

 -3ساخت حسگر
در ساختار حسگر فيبر نوری ارائه شده در این
مقاله ،پلیدیمتيلسيلوکسان( )PDMSنقش اصلی را ایفا
میکند .برای ساخت این حسگر ابتدا مواد سفتکننده و
پایه  Sylgard 184 - Silicone elastomerبه نسبت 1:10
با یکدیگر ترکيب شده و قالب استوانه ای به شعاع 3ميليمتر
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
مدت  90دقيقه درون فر در دمای  90درجه سانتیگراد
قرار گرفت تا  PDMSسفت شده و به حالت جامد درآید.
در ادامه ،حسگر استوانهای از قالب جدا شده و با عقب
کشيدن فيبر ،گاف هوایی با طول مناسب درون آن ایجاد
میشود .در نهایت فيبر نوری را به انتهای سوزن چسبانده
تا فيبر در جای خود ثابت شود .طيف نهایی حسگر پليمری
ساخته شده در شکل ( )2نشان داده شده است .طول کاواک
هوا در این حسگر  200ميکرومتر میباشد( با استفاده از
روش تبدیل فوریه).

شکل  :3طيف فيلتر شده مربوط به کاواک هوا

پس از فيلترکردن کاواک هوا ،شيفت طول موجی
نمودار مربوطه را در اثر تغييرات دمایی در بازهی  30درجه
الی  40درجهی سانتی گراد بررسی میکنيم .در نهایت ،با
دنبال کردن یکی از اکسترممهای طول موجی ،نتایج تحليل
طيف در نمودار شکل زیر ارائه شده است.

شکل  :2طيف تداخلی بازتابی حسگر پليمری
شکل  : 4جابجایی اکسترمم طول موجی بر اثر تغييرات دمایی برای
کاواک هوای حسگر

پس از اتمام فرآیند ساخت ،حسگر مربوطه تحت آزمایش
دمایی قرار گرفت .برای این منظور از ليزر پهنباند استفاده
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-پاسخ دمایی حسگر استوانهای پليمری نشان می
15.199nm/°C دهد حساسيت دمایی کاواک هوا برابر با
،میباشد که در مقایسه با حسگرهای فيبرنوری ساخته شده
.از حساسيت باالیی برخوردار است

 نتیجهگیری-5
در این مقاله به ساخت حسگر فيبر نوری با حساسيت
 اساس عملکرد. پرداخته شدPDMS دمایی باال از جنس
 در ادامه.این حسگر بر پایهی تداخلسنج فابریپرو میباشد
با فيلتر کردن طيف و تحليل این گاف به طور جداگانه به
 برای حسگر مذکور دست15.199 nm/°C حساسيت دمایی
.یافتيم
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بررسی اثر توزیع حرارتی بر روی بازده تولید هارمونیک دوم توسط لیزر پیوسته فیبری
MgO:PPLN  وMgO:PPSLT  نانومتر در کریستال های۱۰۶۴
 آتوسا سادات عربانیان و رضا مسعودی،حمید امراللهی

 تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما

 بررسی میMgO:PPSLT  نانومتر داخل کریستال۱۰۶۴ چکیده ـ در این مقاله اثرات توزیع حرارتی بر روی بازده تولید هارمونیک دوم توسط لیزر پیوسته با طول موج
 توزیع نا متقارن حرارتی در طول کریستال منجر به عدم تطبیق فازی و کاهش، وات۳۰  نتایج محاسبات عددی نشان میدهد که به ازای توان های فرودی باالی.شود
 وMgO:PPLT  با مقایسه نتایج بدست آمده برای اثر توزیع حرارتی روی بازده هارمونیک دوم در کریستال های.قابل مالحظه بازده هارمونیک دوم خواهد شد
. باالتر استMgO:PPLT  بازده کریستال،MgO:PPLN  در توان های فرودی باال نتیجه شد که علی رغم وجود ضریب غیر خطی باالترMgO:PPLN
 توزیع حرارتی، پرتو گوسی، شبه تطبیق فازی، تولید هارمونیک دوم: 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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مقدمه
تولید لیزر سبز پیوسته با کیفیت باریکه فضایی باال و توان باال
کاربرد های فراوانی در پزشکی [ ، ]۱دمش لیزر تیتانیم سفایر
[ ، ]۲نوسانگر های پارامتریک نوری [ ، ]۳نمایشگر های لیزری
[ ]۴و  ....دارد .امروزه تولید لیزر سبز توسط لیزر های فیبری
پیوسته با استفاده از تولید هارمونیک دوم در کریستال های فرو
الکتریک شبه تطبیق فازی ( )QPMبه علت بازده باالتر آنها نسبت
به کریستال های دو شکستی ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در میان کریستالهای شبه تطبیق فازی ،کریستال
 MgO:PPLNبه علت ضریب غیر خطی باال
 d eff  16 pm / vو طول برهمکنش زیاد ( ۸۰میلیمتر)
ارجحیت دارند .اما این کریستال ها در محدوده طول موج مرئی
آستانه آسیب پایینی دارند اگر چه آالیش  MgOتا حدی باعث
شده است که آستانه آسیب آنها افزایش پیدا کند [ .]۵نمونه دیگر
از کریستال های  QPMمورد استفاده برای تولید نور سبز ،کریستال
 MgO:PPLTاست که ضریب غیر خطی آن کمتر و برابر d eff
 =10pm/vبوده ولی هدایت گرمایی بسیار باالی آن موجب
افزایش آستانه تخریب نسبت به کریستال  MgO:PPLNمی

شود[ .]۶بزرگترین مانع دستیابی به بازده باال در این نوع کریستال
ها ،توزیع غیر یکنواخت حرارتی در طول کریستال است ،که در
توان های باالتر اثر خود را نشان می دهد .این توزیع غیر متقارن
در طول کریستال منجر به عدم تطبیق فازی امواج اصلی و
هارمونیک دوم می شود .در این مقاله اثر توزیع حرارتی در طول
کریستال بر بازده تولید هارمونیک دوم با استفاده از لیزر فیبری
پیوسته  ۱۰۶۴نانومتر بررسی خواهد شد .همچنین مقایسه ای
بین بازده تولید هارمونیک دوم در کریستال های MgO:PPLN
و  MgO:PPLTبه ازای توان های فرودی مختلف و با درنظر
گرفتن اثرات توزیع حرارتی انجام میشود.

معادالت و تئوری
کریستال های فروالکتریک ضریب غیر خطی باالتری نسبت به
کریستال های دو شکستی دارند ولی به علت جذب باالی نور
مرئی ،امکان آسیب کریستال در توان های باال وجود دارد .ضریب
جذب برای نور سبز در کریستال  MgO:PPLTبرابر با m 1

 ۱.۵7و برای طول موج  ۱۰۶۴نانومتر برابر  ۰.۱7 m 1است[.]7
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برای تعیین بازده تولید هارمونیک دوم ،معادالت جفت شده()۱
با در نظر گرفتن جمالت مربوط به جذب خطی میدان ها حل
می شود تا تغییرات دامنه میدان های اصلی و هارمونیک دوم طی
انتشار در طول کریستال بدست آید[.]7
()۱

dE f
2d 
1
 i z f E S E f *  exp(i k (T )  z )   f E f
dz
n f (T )c
2
dE s
2d 
1
 i z s E f 2  exp(i k (T )  z )   s E s
dz
n s (T )c
2

که در آن ضرایب  E f ,sو )  n f ,s (Tو   f ,sبه ترتیب دامنه
های میدان ،ضرایب شکست متغیر با دما و ضرایب جذب امواج
اصلی و هارمونیک دوم می باشد .در کریستال های شبه تطبیق
فازی مقدار ضریب غیر خطی  d zبرابر با :
])d z  d eff sign [cos(2 z / 

()۲

همچنین عدم تطبیق فازی  kبرابر است با :
2n f (T ) ns (T ) 1

) 
f
s


()۳

( k (T )  2

است که در آن  تناوب شبکه کریستال شبه تطبیق فازی
( )QPMمیباشد .با توجه به وابستگی ضرایب شکست و در نتیجه
تطبیق فازی  kبه دما ،تغییرات دامنه میدان ها در طول
کریستال به تغییرات دما وابسته میباشد .بنابراین معادله حرارت
( )۴برای بدست آوردن توزیع دمایی در طول کریستال بصورت
جفت شده با معادالت ( )۱باید حل شوند ،تا تغییرات دامنه میدان
های اصلی و هارمونیک دوم با درنظر گرفتن توزیع حرارتی داخل
کریستال بدست آیند.
)  2T  r   Q (r

()۴

K
2C  0
2
2
Q (r )  
) ) ( f n f E f (r )   s n s E s (r
K
) T (x , y , z
K
]  h [T (x , y , z  0) T 0
z
z 0

در معادله فوق پارامتر های  Cو  Kو  hبه ترتیب ضریب گرمایی
ویژه ،ضریب رسانش حرارتی ،و ضریب همرفتی هستند .برای
بدست آوردن بازده هارمونیک دوم ،نسبت توان خروجی
هارمونیک دوم به توان فرودی موج اصلی به صورت زیر محاسبه
میشود[:]۸
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) P2 (L
8 2d eff2  P L2 
2  K (T )L 
 2

 sin c 
2 
P (0) n f ns c  0f  A 
2





در رابطه فوق تابعیت دما برای مقدار عدم تطبیق فازی و درنتیجه
بازده خروجی مشاهده میشود.

نتایج
برای بررسی اثر توزیع حرارتی ناشی از جذب باریکه های فرودی
و تولیدی روی بازده تولید هارمونیک دوم ،معادالت موج جفت
شده ( )۱و معادله حرارت ( )۴به طور همزمان حل شدند .کمره
ی پرتو در ورودی کریستال  MgO:PPSLTبرابر  ۳۰میکرون ،و
طول کریستال برابر با  ۳۰میلیمتر و تناوب شبکه کریستال
   8 mفرض شده است .همچنین دمای تطبیق فازی برابر
با  ۳۳۰.۱۵کلوین میباشد[ .]7شکل ( a )۱و  bتوزیع دما در
طول کریستال را به ترتیب به ازای توان فرودی  ۵و  ۵۰وات نشان
میدهد .همان طور که مشاهده میشود به ازای توان فرودی ۵
وات توزیع دما تقریبا یکنواخت بوده و اختالف دمای بیشینه
کریستال نسبت به دمای تطبیق فازی کمتر از  ۰.۱درجه
میباشد ،اما به ازای توان فرودی  ۵۰وات توزیع حرارتی در طول
کریستال بسیار غیر یکنواخت شده و اختالف دمای بیشینه
کریستال و دمای تطبیق فازی  ۰.7درجه را نشان میدهد.
مهمترین علت غیر یکنواخت بودن توزیع حرارتی در توان های
باال ،جذب هارمونیک دوم در کریستال است .در توان های فرودی
باال به علت اینکه تولید هارمونیک دوم بیشتر است ،جذب
کریستال نیز بیشتر میشود و عدم تطبیق فازی به علت اختالف
دمای زیاد نسبت به دمای تطبیق فازی افزایش میابد و میدان
هارمونیک دوم در طول کریستال افت شدیدتری خواهد داشت.
به همین علت غیر یکنواختی حرارتی در توان های باال در طول
کریستال محسوس تر است .در شکل ( ،)۲تغییرات دامنه میدان
هارمونیک دوم برای توان فرودی  ۵وات در طول کریستال با و
بدون در نظر گرفتن توزیع حرارتی نشان داده شده است .نقاط
مربعی  /دایروی دامنه میدان ها را بدون /با در نظر گرفتن توزیع
حرارتی نشان می دهند .همان طور که مشاهده می شود ،در توان
 ۵وات تفاوت قابل مالحظه ای برای اندازه میدان خروجی
هارمونیک دوم با و بدون در نظر گرفتن توزیع حرارتی وجود
ندارد .شکل ( )۳تغییرات اندازه دامنه هارمونیک دوم در طول

کریستال را به ازای توان فرودی  ۵۰وات نشان می دهد .با توجه
به شکل ،در این حالت دامنه هارمونیک دوم با در نظر گرفتن
توزیع حرارتی افت قابل توجهی نسبت به بدون در نظر گرفتن
توزیع حرارتی پیدا کرده و بازده هارمونیک دوم از  ۱7درصد به
 ۴درصد کاهش پیدا کرده است.

)(a

)(b
شکل  ) ۱توزیع حرارتی داخل کریستال  MgO:PPSLTبه ازای توان فرودی ۵ )a
وات  ۵۰ )bوات

شکل  ) ۲تغییرات دامنه میدان هارمونیک دوم (نقاط مربعی) و با (نقاط دایروی) در نظر
گرفتن اثرات حرارتی به ازای توان فرودی  ۵وات.

علت این پدیده افزایش عدم تطبیق فازی حاصل از تغییر ضریب
شکست با تغییر دما می باشد .برای صفر شدن عدم تطبیق فازی
2
  باشد که در آن
(  ) kدر معادله ( )۳باید
k 
 k   2k 1  k 2است .به ازای تناوب شبکه ثابت در طول
کریستال ،تغییرات ضریب شکست در اثر تغییر دما باعث تغییر
مقدار عدم تطبیق فازی  kمیشود .در مکان هایی با دمای
باالتر از دمای تطبیق فازی مقدار  kافزایش پیدا کرده و این
عدم تطبیق فازی موجب افت توان هارمونیک دوم تولیدی
میشود.
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حرارتی بسیار نامتقارن در کریستال  MgO:PPLNموجب کاهش
شدیدتر میدان خروجی شده است.

شکل  ) ۳تغییرات دامنه میدان بدون (نقاط مربعی) و با (نقاط دایروی) در نظر گرفتن
اثرات حرارتی به ازای توان فرودی  ۵۰وات.

شکل ( )۴مقایسه ای بین دامنه میدان خروجی هارمونیک دوم
در کریستال های  MgO:PPLTو  MgO:PPLNبرای توان
ورودی  ۵۰وات نشان میدهد .همان طور که از شکل نتیجه
میشود با وجود باالتر بودن ضریب غیر خطی کریستال
 MgO:PPLNو رشد سریع تر میدان تولیدی هارمونیک دوم،
اندازه دامنه میدان خروجی کریستال  MgO:PPLTبه ازای طول
های کریستال بزرگتر از  ۱۲میلی متر بیشتر است .کاهش دامنه
میدان خروجی در کریستال  MgO:PPLNبدلیل رسانندگی
گرمایی پایین و نتیجتا توزیع حرارتی بسیار نا متقارن آن است.
البته برای توانهای پایین استفاده از کریستال های  PPLNبه
صرفه تر است زیرا تاثیرات گرمایی نا چیز بوده و کاهش بازده
قابل توجه نمیباشد .در شکل ( )۵توزیع حرارتی برای کریستال
 MgO:PPLNبه ازای توان فرودی  ۵۰وات نشان داده شده است.

شکل  ) ۴تغییرات دامنه میدان در طول کریستال ( MgO:PPSLTمربعی)
( MgO:PPLNدایروی) به ازای توان فرودی  ۵۰وات.

تفاوت بیشینه دما ایجاد شده نسبت به دمای تطبیق فازی در
کریستال حدود  ۲درجه میباشد ،در حالی که برای کریستال
 MgO:PPLTاین اختالف حدود  ۰.7درجه است .این توزیع

شکل  ) ۵توزیع حرارتی داخل کریستال  MgO:PPLNبه ازای توان فرودی  ۵۰وات

جمع بندی
در این مقاله با حل همزمان معادالت انتشار میدان اصلی و
هارمونیک دوم و معادله حرارت به بررسی میزان اثرگذاری توزیع
حرارتی کریستال روی دامنه میدان هارمونیک دوم تولیدی به
ازای توان های فرودی مختلف پرداخته شد .همچنین با مقایسه
ی بین بازده کریستال  MgO:PPLTو  MgO:PPLNنتیجه شد
که به ازای توان های فرودی باال ،کریستال های  MgO:PPLTبه
علت رسانندگی بیشتر ،بازده باالتری نسبت به کریستال های
 MgO:PPLNنشان میدهند.
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کاربرد نانوساختارهای پالسمونیک در بهبود مشخصات آشکارسازهای نوری باند
مادون قرمز میانی مبتنی بر گرافن
1صوفی

 هادی،1بهنام جعفری

 ایران،5166616471  تبریز، دانشگاه تبریز،دانشکده مهندسی فناوری های نوین1
 از،استفاده از گرافن در آشکارسازهای نوری به دلیل دینامیک بسیار سریع حامل ها و جذب مستقل از فرکانس این ماده
 در. با این حال میزان کم جذب آن بر روی پارامترهای آشکارسازی تاثیر منفی می گذارد.جذابیت های بسیاری برخوردار است
،این مقاله یک آشکارساز نوری مادون قرمز میانی مبتنی بر گرافن تک الیه طراحی و مدل سازی شده است که در ساختار آن
 این نانوساختارها توسط اثرات.نانوآنتن های فلزی برای افزایش جذب و بهبود مشخصات آشکار ساز قرار گرفته است
 در. موجب افزایش جذب گرافن می شوند،گرافن-پالسمونیک و افزایش شدید شدت میدان الکتریکی موج در مرز مشترک فلز
6m  تا4 این مقاله نشان داده شده است که با تغییرات اندک در ساختار نانوآنتن می توان پیک جذب را بین طول موج های
، در این مقاله، به طور خالصه. هم چنین اثر پتانسیل شیمیایی گرافن بر روی میزان جذب نیز بررسی شده است.جابجا کرد
 محاسبه%12  و%9  به ترتیب برابر با5/5m  و4/6m بیشینه مقدار جذب برای آشکارساز طراحی شده برای طول موج های
%14  را تا4/6m  هم چنین نشان داده شده است که با افزودن یک الیه دیگر گرافن می توان جذب در طول موج.شده است
.افزایش داد
 پالسمونیک،  گرافن،  آشکارسازهای نوری مادون قرمز-کلید واژه

Application of Plasmonic Nano Structures in Enhancing the Characteristics
of Graphene Based Mid-IR Photo Detectors
Behnam Jafari1, Hadi Soofi1
1

School of Engineering- Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz 5166616471, Iran

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

449
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

 10-12بهمن 1396

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

در مقاله حاضر ،یک آشکار ساز با ساختاری شامل نانوآنتن
های فلزی کوپل شده به گرافن پیشنهاد شده است و
نشان داده شده است که توسط بهینه سازی
ساختارنانوآنتن می توان نسبت توان جذب شده را تا %12
افزایش داد .هم چنین تاثیر پتانسیل شیمیایی گرافن بر
روی میزان جذب بررسی شده است و در نهایت نشان داده
شده است که با افزودن یک الیه گرافن دیگر بر روی
ساختار می توان میزان جذب را به تقریبا  %14رساند.
انتظار می رود این میزان قابل توجه در بهبود جذب باعث
بهبود جریان نوری و سایر مشخصات آشکارسازی گردد.

 -1مقدمه
استفاده از گرافن در آشکارسازهای نوری در سالیان اخیر
توجه فراوانی را به خود جلب کرده است [ ]1که عمده
دلیل آن را می توان خواص منحصر به فرد گرافن از جلمه
دینامیک بسیار سریع حامل ها [ ،]2جذب مستقل از طول
موج [ ، ]3مشخصات نوری قابل تنظیم با استفاده از
دوپینگ الکترواستاتیکی [ ،]4نرخ تلفات کم ،قابلیت
تحرک باال و توانایی حبس انرژی الکترومعناطیسی در
حجم بسیار کوچک ]5[،دانست .قابلیت تحرک باالی
گرافن باعث تبدیل شدن بسیار سریع فوتون یا پالسمون
به جریان یا ولتاژ الکتریکی می شود .از طرف دیگر ،میزان
جذب نوری گرافن تک الیه برای یک موج
الکترومغناطیسی که به صورت عمود بر آن بتابد ،تقریبا
مستقل از فرکانس نور و برابر با    2.3%است .تا به
حال آشکارسازهای نوری گرافنی مبتنی بر اثرات فیزیکی
مختلفی نظیر اثر فتوولتایی [ ]6و اثر فوتو-ترمو-الکتریکی
[ ]7در بازه های فرکانسی مختلفی نظیر ماوری بنفش،
مادون قرمز و تراهرتز با مشخصات قابل توجه معرفی شده
اند .علی رغم قابلیت های مهم برشمرده در سطور فوق
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،
استفاده از نانوساختارهای های فلزی و استفاده از اثرات
پالسمونیک است .یکی از خصوصیات مهم پالسمون
پالریتون های سطحی حبس شدید نور و لذا افزایش
شدت میدان الکتریکی موج در مرز بین فلز-دی الکتریک
یا فلز-گرافن است .در این ساختارها ،جذب نوری گرافن
به دلیل اثرات پالسمونیکی این نانوساختارهای فلزی تا
حد بسیار زیادی افزایش می یابد .با ترکیب گرافن با
نانوساختارهای فلزی در سالیان اخیر آشکارسازهایی با
مشخصات بهبود یافته در بازه طول موجی مرئی [ ]8و
همچنین مادون قرمز دور [ ]9پیشنهاد شده اند .در یک
پژوهش دیگر ،با استفاده از نانوآنتن های فلزی جذب
نوری گرافن تک الیه تا  %9افزایش یافته و آشکارسازی با
پاسخ دهی  0/4V/Wدر طول موج  4/45mدر حوزه
مادون قرمز میانی پیشنهاد شده است [.]10

 -2طراحی آشکار ساز
یکی از روش های محاسبه ی جذب نوری گرافن استفاده
از مدل هدایت سطحی می باشد .هدایت سطحی برای یک
الیه ی گرافن  Cتابعی از فرکانس زاویه ای
 ، پتانسیل شیمیایی  ، Cنرخ برخورد حامل ها  و
دمای  Tمی باشد [.]11
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در رابطه ( e ،)1بار الکترون  ،ثابت پالنک کاهیده و
) fd(Eتابع توزیع فرمی دیراک می باشد .در رابطه ()1
عبارت اول گذارهای درون باندی ( )Intrabandو عبارت
دوم گذارهای بین باندی ( )Interbandرا نشان می دهد.
در رابطه (  ،)2پتانسیل شیمیایی گرافن است.
هم چنین با استفاده از مدل هدایت سطحی ،می توان
میزان توان نوری جذب شده در سطح گرافن را از رابطه
( )2محاسبه کرد [ .]11در این رابطه فرض شده است که
گرافن در صفحه  x-yواقع شده است .هم چنین  Exو Ey
مولفه های میدان الکتریکی موج الکترومغناطیسی در
راستاهای  xو  yبر روی سطح گرافن هستند.
2
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نمای باال از آشکارساز پیشنهادی در شکل  1دیده می
شود .همان طور که مشاهده می شود ،این آشکارساز از
آنتن های کوپل شده پشت سر هم بر روی ورقه ی
گرافنی تشکیل یافته است .هر یک از آنتن ها هم به
عنوان الکترودی برای جمع آوری حامل های نوری و هم
شکاف بین آنها به عنوان محلی برای متمرکز شدن شدت
میدان الکتریکی می باشد .در شکاف بین آنتن ها
اندرکنش بین نور و گرافن شدیدا افزایش می یابد .هر
کدام از آنتن ها از یک الیه پاالدیوم به ضخامت 10
نانومتر زیر فلز طال (به ضخامت  30نانومتر) تشکیل شده
است .پاالدیوم به منظور کمتر کردن مقاومت اتصال بین
گرافن و طال استفاده شده است .مقاومت اتصال بین گرافن
و فلز به دلیل چگالی حالت های کم گرافن در مقایسه با
فلز محدود می شود .هم چنین نشان داده شده است که
این مقاومت به پتانسیل شیمیایی گرافن وابسته است
] .[12برای مثال برای اتصال پاالدیوم/گرافن ،مقاومت ویژه
از حدود  900Ωcmبرای پتاسیل شیمیایی در نقطه
دیراک به حدود  200Ωcmبرای گرافن شدیداً دوپ شده
کاهش می یابد .هم چنین سیلیکون زیرین به عنوان گیت
برای کنترل پتانسیل شیمیایی گرافن استفاده شده است.
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داخل شکاف بین دو آنتن متمرکز شده است.

شکل :2نمودار توزیع اندازه ی میدان الکتریکی در طول موج رزونانس
ساختار (نرمالیزه) .مانیتور ثبت میدان الکتریکی در یک نانومتری
باالی سطح گرافن قرار داده شده است.

در شکل  3نسبت توان جذب شده در سطح گرافن به
توان موج فرودی که توسط رابطه ( )3محاسبه شده است
بر حسب طول موج و برای سطوح پتانسیل شیمیایی
مختلف آورده شده است .در این شکل ،فاصله بین نانوآنتن
ها برابر با  60nmمی باشد .همان طور که مالحضه می
شود ،بیشترین میزان جذب برابر  %9برای سطح پتانسیل
شیمیایی صفر یا در واقع گرافن ذاتی است .زیرا در این
سطح شیمیایی ،گذارهای بین باندی به دلیل خالی بودن
حالت های نوار هدایت و پر بودن حالت های نوار ظرفیت
با بیشترین شدت انجام می گیرند .همان طور که از شکل
 3برمی آید ،طول موج رزونانس ساختار برای گرافن ذاتی،
  R  4.6mمی باشد.

شکل :1شماتیک سه بعدی از آشکارساز نوری_گرافنی بهبود داده
شده با نانو ذرات فلزی .ساختار در جهت طولی و عرضی متناوب می
باشد  ،دوره ی تناوب نانو ذرات در حهت عرضی  1/2mمی باشد،
هر یک از شکاف های ما بین آنتن ها به عنوان یک نانو آشکارساز
نوری در نظر گرفته شده است.

 -3نتایج و بحث

شکل  : 3نسبت توان نوری جذب شده در سطح گرافن بر حسب طول
موج به ازای پتانسیل های شیمیایی مختلف.

با استفاده از روش  FDTDچگونگی توزیع میدان
الکتریکی تحت تابش نور فرودی محاسبه شده است .شکل
 2توزیع میدان الکتریکی در فاصله ی  1نانومتری از
سطح گرافن را نشان می دهد ،شدت میدان الکتریکی در

با بهینه کردن ابعاد آنتن ها می توان میزان جذب را
افزایش داد و نیز طول موج متناظر با پیک جذب که در
واقع همون طول موج رزونانس پالسمون ها است را جابجا
کرد .در شکل  4نمودار جذب نور بر حسب فاصله شکاف
451
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بین آنتن ها نشان داده شده است .هانطور که دیده می
شود با کاهش دادن شکاف بین آنتن ها مقدار جذب
افزایش یافته است و پیک جذب به سمت طول موج های
بلندتر شیفت یافته است .میزان جذب برای فاصله بین
نانوآنتن ها برابر با  10nmدارای بیشترین مقدار در طول
موج  5/5mو برابر با تقریبا  %12است.
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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
کنترل پتانسیل شیمیایی توسط اعمال ولتاژ گیت ،می-
توان یک آشکار ساز نوری تنظیم پذیر طراحی نمود.

 -4نتیجه گیری:
در این مقاله نشان دادیم که می توان از نانوآنتن های
فلزی کوپل شده به گرافن برای افزایش جذب گرافن و
طراحی آشکارسازهای مادون قرمز میانی با مشخصات
بهینه بهره برد .هم چنین نشان داده شده است که میزان
جذب به طراحی نانوساختار وابسته است .برای مثال در
نانوآنتن پیشنهاد شده ،با کاهش فاصله بین نانوآنتن ها،
میزان جذب افزایش یافته و طول موج آشکارسازی به
سمت طول موج های بلندتر شیفت پیدا می کند .در این
مقاله ،آشکارسازی با جذب تقریبا  %12در طول موج
 5/5mطراحی شده است .هم چنین نشان داده شده
است که با افزودن یک الیه گرافن دیگر به ساختار می
توان میزان جذب را به تقریبا  %14در طول موج 4/6m
افزایش داد.

شکل :4درصد توان جذب شده در سطح گرافن بر حسب فاصله
شکاف بین آنتن ها.

برای افزایش جذب ساختار و بهبود مشخصات آشکار ساز
نوری در طول موج  ،4/6mدر این مقاله استفاده از دو
الیه گرافن که یکی از آن ها زیر الکترودهای طال و دیگری
بر روی الکترودهای طال قرار می گیرد ،پیشنهاد شده
است .در واقع در شکل  ،1یک الیه دیگر گرافن نیز بر
روی الکترودهای طال قرار گرفته است .نسبت توان جذب
شده در این دو الیه گرافن به همراه جذب کلی در شکل
 5نشان داده شده است.
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همان طور که در شکل  5نشان داده شده است ،میزان
جذب به حدود  %14افزایش می یابد .این جذب افزایشی
تقریباً  50درصدی را نسبت به مقاله مرجع نشان می
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 در مواد دومحوریOPCPA تاثیر پدیده انحراف پرتو بر نیمرخ پرتوهای خروجی در
 فاضل جهانگيری و رضا مسعودی،غالمرضا محمدی
 تهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی،پژوهشکده ليزر و پالسما
) را با در نظر گرفتن اثر انحراف پرتو در یک بلور غیرخطی دارای دو محور نوری به صورتOPCPA(  تقویت پارامتری پالسهای نوری چیرپ شده- چکیده
 نانومتر و باریکه پمپ دارای نیمرخ۸۰۰  با در نظر گرفتن باریکه سیگنال ورودی دارای نیمرخ گوسی و طول موج.عددی مورد مطالعه قرار میدهیم
 تاثیر پدیده انحراف پرتو بر نیمرخ فضایی پرتو تقویت شده را بررسی کرده و شرایطی را که در آن تاثیر، نانومتر۵۳۲  و طول موج۳ سوپرگوسی مرتبه
 طول مناسب بلور مورد نیاز برای دستیابی به بیشترین بهره تقویت، در نتیجهی این محاسبات. استخراج میکنیم،منفی ناشی از این پدیده کمینه میشود
 نتایج به دست آمده نشان میدهد که با انتخاب.انرژی به دست آمده و همچنین بهترین کیفیت ممکن برای پرتو سیگنال تقویت شده حاصل میشود
مناسب شرایط اولیه میتوان پدیده انحراف پرتو را که اثر قابل مالحظهای بر انتقال انرژی از پرتو پمپ به سینگال دارد محدود کرده و میزان تقویت حاصل
.را بهبود بخشید
. بلور دومحوری، نيمرخ پرتو، 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
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پالسهای ليزری چيرپشده( )OPCPA1توسط دوبيتس[ ،]1این
روش به یک فناوری حياتی در سيستمهای ليزری فوق کوتاه و شدت
باال تبدیل شده و امکان دستيابی به توانهای بسيار باال از مرتبه
پتاوات[ ]2را فراهم آورده است .علت توسعه این فناوری ،مزایای نسبی
آن در مقایسه با روش استاندارد تقویت پالسهای ليزری
چيرپشده( )CPA2است که از جمله آنها عبارتند از پهنای باند تقویت
بيشتر ،بهره یکبار عبور باالتر ،به حداقل رسيدن اثرات حرارتی،
کوکپذیری طول موجی و توليد باریکهای پر شدت در طول موجی
غير از طول موجهای ورودی .این مزایا در کاربردهای روز افزون
پالسهای ليزری فوق کوتاه و پرشدت نظير توليد تابشهای اشعه X
فوق سریع ،تحقيق و مطالعه در زمينه برهمکنشهای ليزر با مواد،
شتاب ذرات باردار و ایجاد ساختارهای داخلی درون مواد دارای اهميت
میباشد .از این رو ،این فناوری توجه بسياری از فعاالن این حوزه را به
خود جلب کرده و در بسياری از سيستمهای ليزری توان باال مورد
استفاده قرار گرفته است [.]3[]1
در کنار مزایای قابل توجه این روش OPCPA ،نيز مانند هر روش
دیگری ایرادها و چالشهای خاص خود را دارد که از جمله مهمترین
آنها عبارتند از وابستگی شدید به زاویه تطبيق فاز ،همزمانسازی بين
پالسها ،وجود پالس پمپ با توان باال و سوپر فلورسانس پارامتری
زمينه].[4
از دیگر چالشهای این روش میتوان به مشخصات فضایی باریکه
تقویت شده اشاره کرد که از نظر کاربردی دارای اهميت فراوان می-
باشد .در این روش ،بارگيری حرارتی ناچيز محيط تقویت میتواند به
بهبود نيمرخ عرضی پالس تقویت شده کمک کند؛ اما پدیده انحراف
پرتو3که منشأ خطی دارد باعث کاهش کيفيت باریکه خروجی می-
شود .در نتيجه ،بررسی ميزان تاثير همزمان این دو پدیده بر کيفيت
باریکه خروجی و پيشبينی نحوه کنترل آن با کمک پارامترهای اوليه
پالس از اهميت تجربی برخوردار است که موضوع مقاله حاضر است.
در این مقاله به شبيهسازی پدیده انحراف پرتو در طی فرآیند OPCPA
در بلورهای غيرخطی دو محوری میپردازیم و تاثير آن بر کيفيت
باریکه خروجی را مورد بررسی قرار میدهيم .نتایج بررسیهای ما نشان
دهنده تأثير شدید پدیده انحراف پرتو بر نيمرخ سيگنال تقویت شده
است که میتوان با تامين شرایط مناسب آن را به کمترین مقدار ممکن
کاهش داد.
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طوریکه از ميان تمام قطبشهای ورودی به ماده ،تنها یک قطبش در
فرآیند غيرخطی شرکت کرده و تقویت میشود .محيطهایی که برای
 OPCPAاستفاده میشوند ،بلورهای خنثی ،عایق و غيرمغناطيسی
هستند که در جهتهای مختلف بسته به قطبش فرودی ضرایب
شکست متفاوتی دارند .این بلورها نسبت به مرکز نامتقارناند ،در طيف
نسبتا وسيعی از طول موجها شفافاند و ضرایب غيرخطی به نسبت
بزرگی دارند.
در اپتيک خطی دوقطبیهای ایجاد شده در ماده ،با استفاده از یک
تانسور رتبه دو به ميدان الکتریکی مرتبط میشود .این رابطه باعث
میشود که در حالت کلی بردارهای  Dو  Eهم جهت نباشند .در شرایط
دور از جذب (که فرآیندهای پارامتری چنيناند) میتوان دستگاه
مختصاتی انتخاب کرد که در آن تانسور پذیرفتاری قطری باشد؛ این
دستگاه را دستگاه اصلی مینامند .شبيهسازیهای این مقاله برای
بلورهای دومحوری انجام شدهاست که در دستگاه اصلی ،سه عضو
قطری تانسور پذیرفتاری از یکدیگر مستقلاند.
با استفاده از نظریه پوینتينگ و با فرض هم جهت نبودن بردارهای D
و  ،Eجهت انتشار انرژی و بردار موج متفاوت خواهد بود که پدیده
انحراف پرتو را به وجود میآورد .به دليل تفاوت در قطبشهای ورودی،
حتی در حالت همخط نيز پرتوها از یکدیگر باز شده و بر فرآیند اثری
منفی میگذارند.
با شروع از معادالت ماکسول و فرض موج تخت ،معادله موج به صورت
زیر در میآید:
()1

2
𝑚. 𝛻⃗ × 𝛻⃗ × ⃗𝑬𝑚 − 𝑘0
𝜀⃡𝑚 ⃗𝑬𝑚 = 0

در معادله فوق 𝑚 𝑘0اندازه بردار موج فرکانس 𝑚𝜔 در خالء و
تانسور قطری پذیرفتاری نسبی ماده است ،مقادیر قطر اصلی ،ضرایب
شکست اصلی بلور هستند که از رابطه سلمایر به دست آمدهاند .با
ضرب ماتریس دوران در معادله ( ،)1جهت  Zبر جهت بردار موج
منطبق میشود .برای راحتی محاسبات ،مؤلفه ميدان الکتریکی درون
صفحه  X-Yرا در جهت یکی از محورهای اصلی دستگاه مختصات
دوران یافته قرار میدهيم .از آنجا که ميدان الکتریکی هر مولفهی
فرکانسی در مد قطبشی خاصی نوسان میکند ،میتوان ميدان
الکتریکی دوران یافته را به صورت زیر بازنویسی کرد.
𝑚⃡𝜀

 -۲اصول و مدل تئوری

()2

𝑚̂𝑢 𝑧𝑚𝑁𝑚⃗𝑬𝑚 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐸𝑚 (𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑒 𝑖𝑘0

4

فرآیند غيرخطی تقویت پارامتری اپتيکی( )OPAتکنيکی متداول
برای توليد یک باریکه تقویتشدهاست که توسط شرایط تطبيق فازی،
شامل اصل بقای اندازه حرکت خطی و اصل بقای انرژی ،تعيين می-
شود .در این فرآیند ،قطبش ميدانها از اهميت برخوردار است به

با قرار دادن معادله ( )2در معادله ( )1و ضرب کردن 𝑚̂𝑢 به صورت
ضرب داخلی در آن ،معادله زیر به دست میآید:

Optical Parametric Chirped Pulse Amplification 1
Chirped Pulse Amplification 2

Walk-off 3
Optical Parametric Amplification 4
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()3
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2

2
𝑚(𝑢̂𝑚 ⋅ ⃗∇) 𝐸𝑚 − ∇2 𝐸𝑚 − 𝑘0
𝑠𝑚 𝐸𝑚 = 0

که در آن عدد 𝑚𝑠 حاصل قرار گرفتن تانسور دوران یافته پذیرفتاری
نسبی در ميان یکههای بردار ميدان الکتریکی ( 𝑚̂𝑢) است .همچنين
میتوان برای سادهتر شدن محاسبات از تقریب کند تغيير( )SVA5در
جهت انتشار استفاده کرد[.]5
برای حل عددی معادله ( )3از طول موج  ۸00nmو  532nmبرای
پالسهای سيگنال و پمپ استفاده شدهاست .انتشار در دستگاه اصلی،
در صفحه ( X-Yبه جهت کمينه کردن زاویه انحراف پرتو) و در زاویه
 °11.2نسبت به محور  Xانتخاب شده که در رابطه تطبيق فازی نوع
اول صدق میکنند .به منظور دستيابی به بهره تقویت مناسب ،برای
باریکه سيگنال از توزیع عرضی گوسی و برای باریکه پمپ از توزیع
سوپر گوسی مرتبه سوم استفاده شده است که هر دو قطری به اندازه
 1.5 mmداشتهاند .قله شدت برای پرتو پمپ برابر با  1 GW/cm2و
برای باریکه سيگنال برابر با  50 W/cm2انتخاب شده است .محيط
تقویت یک بلور دو محوری  LBOاست که رآیند تقویت پارامتری با
بازده خوبی در آن اتفاق میافتد .به منظور حفظ کيفيت پرتو
تقویتشده ،عدم توليد پمپ توسط سيگنال و ایدلر را به عنوان شرط
محدود کنندهی محاسبات در نظر میگيریم .اعمال این شرط در
محاسبات معادل آن است که طول بلور غيرخطی را برابر با 21mm
فرض کنيم.
شکل ( )1و ( )2لکه ورودی (شرایط اوليه) برای پرتو پمپ و سيگنال
را نشان میدهد .با حل عددی معادله ( )3در شرایط فوق ،لکه پمپ
کمی به راست متمایل میشود؛ اما پرتو سيگنال به دليل هم جهتی
بردارهای  Dو  Eدچار جابهجا نمیشود.

شکل  :2نيمرخ پرتو سيگنال در ورود به بلور

شکل ( )3ميزان تغييرات شدت باریکه پمپ خروجی نسبت به ورودی
را در سطح مقطع آنها نشان میدهد .مشاهده میشود که اختالف
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-
باشد .این انحراف هرچند ناچيز ،برکيفيت پرتو تقویت شده اثر گذار
است.

شکل  :3اختالف بين نيمرخ پرتو پمپ در ورودی و خروجی بلور

به جهت بررسی فرآیند  OPCPAاز تئوری  OPAکه بر پایهی فرآیند
توليد فرکانس تفاضلی بنا شده است استفاده میکنيم .با قرار دادن
جمله دوقطبی غيرخطی ماده در معادله ( )3این کار انجام میشود .با
اعمال شرط تطبيق فاز کامل ،دسته معادالت غيرخطی فرآیند تقویت
اپتيکی به دست میآیند:
2

2
2
𝑝(𝑢̂𝑝 ⋅ ⃗∇) 𝐸𝑝 − ∇2 𝐸𝑝 − 𝑘0
𝑝𝑠𝑝 𝐸𝑝 = 4𝑘0
𝑖𝐸 𝑠𝐸 𝑓𝑓𝑒𝑑

شکل  :1نيمرخ پرتو پمپ در ورود به بلور

2

2
2
𝑠(𝑢̂𝑠 ⋅ ⃗∇) 𝐸𝑠 − ∇2 𝐸𝑠 − 𝑘0
𝑠𝑠𝑠 𝐸𝑠 = 4𝑘0
(𝑑𝑒𝑓𝑓 𝐸𝑝 𝐸𝑖∗ )4
2

2
2
𝑖⃗ ) 𝐸𝑖 − ∇2 𝐸𝑖 − 𝑘0
∇ ⋅ 𝑖̂𝑢(
𝑖𝑠𝑖 𝐸𝑖 = 4𝑘0
∗𝑠𝐸 𝑝𝐸 𝑓𝑓𝑒𝑑

در معادالت فوق 𝑓𝑓𝑒𝑑 ضریب اسکالر غيرخطی مرتبه دوم و
اندیسهای  s ، iو  pمربوط به پرتوهای ایدلر 6،سيگنال و پمپ هستند.
با وارد کردن شرایط اوليه بخش قبل ،با استفاده از روش تقسيم گام

Idler 6

Slowly Varying Approximation 5

455
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
فوریه( )SSFM7به حل عددی معادالت انتشار غيرخطی میپردازیم.
آنگونه که اشاره شد ،در فرآیند تقویت ،پدیده انحراف پرتو پرتو پمپ
را کمی از مسير خود منحرف میکند ،این امر باعث از دست رفتن
تقارن سمتی لکه پمپ خروجی میشود (شکل3و .)4به دليل متمایل
شدن نيمرخ پرتو سيگنال به پمپ بایستی اثر پدیده انحراف پرتو کمينه
شود .این کار پرتو سيگنال تقویت شدهای با کيفيت باال به وجود
میآورد که بيشينه شدت آن به  66۸ MW/cm2میرسد
(شکل .)5در فرآیند تقویت ،باقیماندهی انرژی در فرکانسی دیگر تابش
میشود .این پرتو (پرتو ایدلر) خود با پرتو پمپ برهمکنش کرده و به
تقویت پرتو سيگنال کمک میکند .پرتو ایدلر به دليل کيفيت و شدت
باال میتواند در کاربردهای زیادی مورد استفاده قرار بگيرد (شکل .)6
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شکل  :5نيمرخ لکه سيگنال در انتهای بلور با اعمال تقویت غيرخطی

شکل  :6نيمرخ لکهی ایدلر توليد شده در خروجی بلور

 -۳نتیجهگیری
در این مقاله ،تقویت پرتو سيگنال با رسيدن بيشينه شدت از
 50 W/cm2به  66۸ MW/cm2نمایان است .بهره یکبار عبور باال،
کيفيت پرتو خوب ،پرتو ایدلر پر شدت ،با کيفيت باال مواردی قابل
مالحظه از مزایای این روش است که در این شبيهسازی به خوبی دیده
میشوند .با کمکردن اثر پدیده انحراف پرتو به کمترین مقدار ،باز هم
تأثير آن قابل مشاهده است .از آن جمله میتوان به باقی ماندن بخش
قابل مالحظهای از انرژی در پرتو پمپ اشاره کرد.
شکل  :4نيمرخ لکه پمپ در انتهای بلور با اعمال تقویت غيرخطی
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][۵

بهبود عملکرد سلول خورشیدی پالسمونی
 مریم پورمحیآبادی،فاطمه دهیادگاری
 دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی،گروه برق
 موجب افزایش جذب، ذرات پالسمونی ویژگیهای نوری منحصر به فردی دارند که قرار دادن آنها در سلولهای خورشیدی- چکیده
 افزایش، در این مقاله. استفاده از آینههای براگ در سلولهای خورشیدی به نوبهی خود موجب افزایش جذب نور میشوند.میشوند
- آرایهای از نانواستوانه، برای این منظور از نانوذرات نقره و آلومینیوم.جذب نور در سلول خورشیدی با الیهی جاذب نازک بررسی میشود
FDTD  آرایهی سیلیکونی و اندازه ذرات پالسمونی با استفاده از روش، تاثیر آینهی براگ.های سیلیکونی و آینهی براگ استفاده میشود

 مشاهده می شود که جذب نور به علت تشدید پالسمون سطحی محلی نانوذرات افزایش، با استفاده از نتایج بهدستآمده.بررسی میشود
 نانواستوانههای. موجب افزایش جذب میشوند، به علت بازتاب نور انتقالی از سیلیکون، آینه براگ قرار گرفته در زیر الیهی جاذب.مییابد
 مقادیر چگالی جریان اتصال کوتاه و بازدهی این ساختار. موجب بهداماندازی نور ورودی و افزایش جذب آن میشوند،سیلیکونی
. بهدستآمد%18/35  و37/38 mA/cm2پیشنهادی بهترتیب برابر
 نانواستوانهی سیلیکون، آینهی براگ، تشدید پالسمون سطحی محلی، سلول خورشیدی پالسمونی-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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با این فرض که همه نور جذب شده تبدیل به زوج
الکترون-حفره شده و سپس در مدار خارجی جمع آوری
شوند ،بازدهی کوانتومی خارجی ) ،(EQEبرابر جذب
داخل سیلیکون است .چگالی جریان اتصال کوتاه سلول
طبق رابطه ( )3به دست میآید:
q
()3
Jsc 
EQE ( )IAM 1.5( )d 

 -1مقدمه
سلولهای خورشیدی تودهای هزینهی ساخت باالیی دارند
[ .]1یک روش برای کاهش هزینه ساخت سلول
خورشیدی ،استفاده از الیهی جاذب نازک است .کاهش
ضخامت الیه جاذب ،موجب کاهش جذب نور در سلول
میشود .برای کاهش این تلفات ،از روش بهداماندازی نور
جهت افزایش مسیر نوری داخل سلول استفاده میشود
[ .]2یکی از روشهای متداول بهداماندازی نور در سلول-
های خورشیدی فیلم نازک ،استفاده از نانوساختارهای
پالسمونی است [ .]3نانوذرات فلزی به دلیل تحریک
پالسمونهای سطحی ویژگیهای نوری واحدی مانند
پراکندگی شدید نور دارند [ .]4تشدید پالسمون سطحی
ذرات ،میدان نزدیک اطراف آنها را افزایش میدهد [.]5
تعامل بین فوتونها و ذرات فلزی از نظر فرکانس تشدید
پالسمونی بررسی شده است [ .]7-6این فرکانس به اندازه،
شکل و جنس ذرات بستگی دارد .تشدید پالسمون
سطحی فلزات نجیب مانند طال و نقره در محدودهی
طولموج مرئی تا مادونقرمز قرار میگیرد که آنها را
برای کاربردهای فوتوولتاییک مناسب میسازد [ .]9-8در
این مقاله ،طرح جدیدی از سلول نوری ارائه شده است که
در آن از ذرات نقره در باال ،دیسکهای آلومینیوم در پشت
سلول و آرایهای از نانواستوانههای سیلیکونی استفاده شده
است .همچنین تأثیر اندازه ذرات نقره و دیسکهای
آلومینیوم و آرایهی سیلیکونی در افزایش جذب نور سلول-
خورشیدی بررسی شده است.

 hc

به طوری که  qبار اولیه  ،طول موج h ،ثابت پالنک و c
سرعت نور است .ساختار پیشنهادی شامل الیه جاذب
سیلیکونی با ضخامت  ،d=μ1mنانوذرات نقره و
نانواستوانههای سیلیکونی در باال و پایین الیهی فعال
است .یک بازتابکننده در پشت سلول قرار گرفته که این
بازتابنده شامل دیسک آلومینیومی و الیههای متناوب
دیالکتریک از جنس  Si3N4و  SiO2است که در
شکل(1الف -ب) نشان داده شده است.

(الف)
(ب)
شکل ( : 1الف) ،نمای سه بعدی (ب) ،نمای دوبعدی سلول
خورشیدی پیشنهادی

از نرم افزار ( FDTDروش تفاضل محدود در حوزه
زمان) برای تحلیل جذب نور در الیه فعال سلول
خورشیدی استفاده میشود .از نتایج حاصل از شبیه
سازی ،فاکتور افزایش جذب G ،و مقدار جریان اتصال
کوتاه سلول Jsc ،در محدوده طول موج 1200-300nm
محاسبه میشود .ثابتهای نوری مواد از مدل پالیک به-
دست آمده است [ .]10در شبیه سازی  ،FDTDشرایط
مرزی در جهت  xو  periodic ،yو در جهت PML ،z
در نظر گرفته میشود.

 -2ساختار سلول خورشیدی پیشنهادی
در این ساختار ،ذرات نقره و الیههای دیالکتریک به-
ترتیب برای افزایش جذب نور در الیهی فعال سلول و
بازتاب نور انتقالی از سیلیکون استفاده میشوند .بازدهی
کوانتومی سلول طبق رابطه ( )1بهدست میآید:
()1

) Pabs (
) pin (
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 -3نتایج شبیهسازی

QE ( ) 

به طوری که )  Pabs (و )  pin (به ترتیب توان جذب
شده داخل سیلیکون و توان ورودی هستند .برای بررسی
مقدار افزایش جذب داخل سیلیکون فاکتور g ( ) ،به
صورت رابطه ( )2تعریف میشود:
) QEstructure(
()2
g ( ) 

برای بررسی تأثیر نانوذرات نقره در افزایش جذب ،ابتدا
ساختار را بدون در نظر گرفتن آرایه سیلیکونی و آینهی
براگ شبیهسازی میکنیم .شکل ( )2مقدار افزایش جذب
سیلیکون ) (gرا برای ساختاری با الیهی ضد بازتاب از
جنس  Si3N4و با ضخامت  50nmو فاصله بین ذرات

) QEbare(
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برابر ، 800 nmبه ازای ذرات از جنس نقره با شعاع متغیر
از  150-50nmدر محدوده طول موج شبیه سازی نشان
میدهد .نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهند که با
افزایش شعاع ،قله افزایش جذب به سمت طول موجهای
مادون قرمز انتقال مییابد .به ازای ذرات با شعاع کوچکتر،
مقدار افزایش جذب سلول در طول موجهای بلند چندان
قابل مشاهده نیست؛ اگرچه در طول موجهای کوتاه
عملکرد بهتری نسبت به ذرات با شعاع بزرگتر نشان می-
دهند .ذرات با شعاع بزرگتر به دلیل جذب پارازیتی ،در
طولموجهای کوتاه که سیلیکون جذب خوبی دارد،
موجب کاهش جذب سلول میشوند .شعاع بهینه ذرات به
گونهای انتخاب میشود که هم در طول موجهای کوتاه
جذب پارازیتی کاهش یابد و هم در طول موجهای بلند
افزایش جذب قابل مشاهده باشد .بنابراین شعاع
100nmبهعنوان شعاع بهینه در نظر گرفتهمیشود .قرار
دادن نانوذرات در ساختار به دلیل پالریتون پالسمون
سطحی ،موجب انتشار نور در سطح مشترک بین ذرات
نقره و الیه  Si3N4شده و در نتیجه مقدار بازتاب نور از
سطح کاهش مییابد .این ذرات همچنین موجب افزایش
میدان در اطراف خود شده و در نتیجه مقدار جذب را
افزایش میدهند .نور تابشی به ذرات نقره با زاویههای
مختلفی پراکنده میشود که این امر موجب افزایش طول
مسیر نوری در الیه جاذب و افزایش جذب نور میشود.
شکل  3نمودار جذب را برای ساختار پایه و ساختار با
ذرات به شعاع  100 nmنشان میدهد .شکل( 4الف و ب)
پروفایل شدت میدان را برای ساختار فقط با ذرات
پالسمونی و ساختار بدون ذرات در طول موج 954nm
نشان میدهد .همانگونه که در شکل مشخص است ،شدت
میدان برای ساختار با ذرات نقره به شعاع  ،100nmدر
نزدیکی ذرات افزایش یافته است .برای افزایش جذب
سلول میتوان از آرایهای از نانواستوانههای سیلیکونی در
باال و پایین سلول با شعاع  ،160nmدوره تناوب 400nm
استفاده کرد ،بین این نانواستوانهها با  SiO2پرشده است.
ارتفاع نانواستوانههای قرار گرفته در باال و پایین الیهی
فعال بهترتیب برابر  200nmو  100nmاست .وجود این
نانواستوانهها موجب بهداماندازی نور و افزایش جذب نور
میشوند .ضخامت الیههای دیالکتریک بازتابنده برابر
 90nmو شعاع و ارتفاع دیسکهای آلومینیومی در این
بازتابنده به ترتیب برابر  160nmو  60 nmاست .بین این
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ذرات و نانواستوانهها یک الیهی جداکننده از جنس SiO2
و با ضخامت  10nmقرار گرفته است .شکل  5نمودار
جذب را برای سلول با آرایهی سیلیکونی و سلول
پیشنهادی نشان میدهد .مشاهده میشود که الیههای
متناوب دیالکتریک با ضریب شکست متفاوت ،مانند
آینهی براگ عمل کرده و بازتاب نور را افزایش میدهند.
همچنین دیسکهای آلومینیوم قرار گرفته در زیر
نانواستوانههای سیلیکونی به دلیل پالسمون سطحی
موجب بازتاب و پراکندگی نور انتقالی و در نتیجه افزایش
جذب میشوند.

شکل  :2مشخصه افزایش جذب ذرات نقره به ازاء شعاعهای مختلف

شکل :3مشخصه جذب سیلیکون برای ساختار پایه و ساختار با ذزات
نقره

(الف)

(ب)
شکل ( :4الف) ،پروفایل شدت میدان برای ساختار با ذرات نقره (ب)،
ساختار بدون ذرات

مشخصات ولتاژ-جریان و توان بر حسب تابعی از طول
موج برای ساختار پیشنهادی در شکل  6بهدست آمده
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 با توجه به نمودارها مشخص میشود که چگالی.است
جریان اتصال کوتاه ساختار پیشنهادی برابر
 نوع6  ویژگیهای مربوط به. استJsc=37/38mA/cm2
.) قیاس شدهاست1( سلول نوری در جدول
 قیاس ویژگیهای انواع سلولهای نوری:1جدول
ساختار
)(الف

سلول خورشیدی با نیمکرههای
]2[نقره در بازتابندهی زیرین
سلول خورشیدی با صفحههای
دایرهای نقره در بازتابندهی
]1[زیرین
سلول خورشیدی با استوانههای
]6[نقره در بازتابندهی زیرین
سلول خورشیدی با صفحههای
-دایرهای آلومینیوم در بازتابنده
]5[ی زیرین
الیه4 سلول خورشیدی با
]4[پالسمونی در روی آن
ساختار پیشنهادی

)(ب
 جریان برای- نمودار ولتاژ،) توان (ب- (الف) نمودار ولتاژ:6 شکل
سلول خورشیدی پیشنهادی
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 طیف جذب برای ساختار فقط با نانواستوانههای سیلیکونی و:5 شکل
طیف جذب ساختار پیشنهادی

 نتیجهگیری-4
در این مقاله طرحی جهت افزایش جذب در سلول های
 نتایج نشان میدهد که.خورشیدی پالسمونی ارائه شد
استفاده از نانوذرات فلزی نقره همزمان با آرایهی
سیلیکونی و آینهی براگ در سلول های خورشیدی فیلم
 با استفاده از.نازک موجب افزایش جذب نور میشود
ساختار پیشنهادی مقدار جریان اتصال کوتاه سلول حدود
. افزایش مییابد%50
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بهینهسازی آرایش ثبت توری تداخلی با استفاده از طرح ماره
*2و1رسولی

 پوریا علیزاده ایردموسی و سيفاله،1محمد یگانه

 زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایهی زنجان، دانشکدهی فيزیک-1
 زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایهی زنجان، مرکز پژوهشی اپتيک-2
rasouli@iasbs.ac.ir

:* نویسنده مسئول

 گام و راستای این.چکیده – الگوی تداخلی حاصل از دو میدان همدوس تخت و غیرهم راستا در حالت کلی یک سری خطوط موازی است
 اگر حداقل جبههی موج یکی از. به شکل دقیقِ جبههی موج آن دو نیز بستگی دارد،خطوط عالوه بر زاویه مابین باریکهها و طولموج آنها
 در این کار با. ایجاد خواهد شد، انحراف بسیار جزئی در فریزهای نهایی از الگوی کامالً منظم مورد انتظار،دو چشمه کامالً تخت نباشد
 مشخصات جبهههای موج ایجاد کنندهی نقش تداخلی که،بررسی نقش مارهی ناشی از الگوی تداخلی ایجاد شده با یک کپی از خودش
 آنگاه با،شامل زاویهی نسبی آنها نسبت بههم و میزان واگرایی (یا همگرایی) آنها است را بهصورت نظری و تجربی بهدست میآوریم
 امکان حذف بیشینه انحنای خطوط از مرتبهی. آرایش ثبت توری تداخلی را برای ثبت توری خطی مهیا میکنیم،اعمال تغییرات الزم
. تحلیل نقش ماره با استفاده از بردار وارون و در فضای فرکانسی انجام شده است.حتی تا چندصد متر با این روش امکان پذیر است
.تداخلی

 فریزهای، تکنيک ماره، بردار 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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 -1مقدمه

 -2تئوری

الگوی تداخلی ناشی از تداخل دو باریکهی نور همدوس به
توزیع فاز دو باریکه و موقعيت نسبی آن دو بستگی
دارد[ .]1اگر جبههی موج دو باریکهی نوری کامالً مشابه
هم باشد و دو باریکه بهصورت هممحور و کامالً موازی
یکدیگر باشند ،الگوی تداخلی ،طرح یکنواخت خواهد
داشت .زاویهی نسبی دو باریکه باعث ایجاد فریزهای
تداخلی خواهد شد که به شکل خطوط کامالً موازی و
همفاصله است .اگر حداقل یکی از دو باریکه ،جبههی موج
کروی داشته باشد ،فریزهای تداخلی به شکل الگوی فرنل
درخواهد آمد .هممحور بودن دو باریکه منجر به الگوی
فرنل به مرکزیت محور مشترک دو باریکه و متقاطع بودن
باریکهها باعث خواهد گردید تا مرکز الگوی فرنل جابهجا
شود و محدودیت ابعاد باریکهها تنها بخش کناری الگوی
فرنل را ایجاد خواهد کرد .در این حالت ،اگر باریکههای
اوليه انحرافات جزئی از باریکهی تخت داشته باشند و
زاویهی دو باریکه به اندازهی کافی بزرگ باشد ،الگوی
تداخلی تفاوت چندانی با فریزهای موازی نخواهد داشت،
زیرا تنها لبههای الگوی فرنل با شعاع نسبتاً بزرگ در
الگوی تداخلی دیده میشود که هم تقریباً همگام و هم
تقریباً بهشکل خطوط راست است .از آنجا که تکنيک ماره
برای بزرگنمایی ساختارهای تناوبی و یا شبهتناوبی ،ابزار
بسيار مناسب و قدرتمندی است ،میتوانيم برای
مشخصهیابی این الگوی تداخلی از نقش مارهی آن بهره
گيریم .در این کار ،فرمولبندی نقش ماره برای این
ساختار با استفاده از بردار وارون توری صورت گرفته که
برای ساختارهای تناوبی کندتغيير ابزار قدرتمند و
شناختهشدهای است[.]4-2

برای بهدست آوردن فاز الگوی تداخلی دو باریکهی نوری،
دو چشمهی نور نقطهای را در دستگاه مختصات دکارتی
در موقعيتهای ) (x 1,2 , y 1,2 , 0درنظر میگيریم.
مطابق شکل ،1در نقطهی مشاهدهی )  ، ( x , y , zبرای
فاز دو باریکهی نوری داریم:
,

()1
.

2 (x  x 1 )x  ( y  y 1 ) y  z 2
(x  x 1 ) 2  ( y  y 1 ) 2  z 2



2 (x  x 2 )x  ( y  y 2 ) y  z 2
(x  x 2 ) 2  ( y  y 2 ) 2  z 2



1  k 1 .r 
2  k 2 .r 

فاز الگوی تداخلی از تفاضل فاز دو جبههی موج اوليه
بهدست میآید ( :)   1  2
2 (x  x 1 )x ( y  y 1 ) y
[


R1
R1

()2



z 2 (x  x 2 )x ( y  y 2 ) y z 2



 ],
R1
R2
R2
R2

که در آن داریم:
R1  ( x  x 1 ) 2  ( y  y 1 ) 2  z 2 ,

()3

R 2  (x  x 2 ) 2  ( y  y 2 ) 2  z 2 .

با فرض اینکه فاصلههای دو منبع نقطهای تا نقطهی
مشاهده نسبت به فاصلهی عرضی دو منبع خيلی زیادتر
است ( y 1 , y 2

 ،) x 1 , x 2با بسط  R 1و  R 2در

رابطهی( )3و قرار دادن جواب آن در رابطهی( )2و با
حذف جمالت مرتبهی  2و باالتر از عبارت )  ، ( x1داریم:
()4


 .
 

2  y 2  z 2 y 2  z 2   yy 1 yy 2




  x 1
x 2   x1
x2



اگر فرض کنيم منبع نقطهای دوم در بینهایت باشد
(  ،) x 2  داریم:
()5

2
y,


که در آن:

شکل :1نمایش موقعيت دو چشمهی نقطهای و نقطهی مشاهده.
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x 1  0.

()6

x 1,


y1

,  

x 1
2

میشود .برای حالت اول فرض میکنيم دو توری مثل هم
باشند (هر دو مثبت یا هر دو منفی) .عالوه بر این ،فرض
میکنيم دو توری بهصورت متقارن ،زاویهی کوچکی
مثل  نيز نسبت به هم داشته باشند .از رابطهی( )7داریم:

s

عالمت باال (پایين) برای  y 1های مثبت (منفی) است.
همچنين    ( y 2  z 2 )1/ 2مختصهی شعاعی در نقطهی
مشاهده و در صفحهی عمود بر محور  xهاست .زاویهی دو

2
s


s



 
 y cos  2   z sin  2      yˆ cos  2   zˆ sin  2   


( )8
2
  zˆ cos  2   yˆ sin  2    z cos  2   y sin  2   ,
s

باریکه نيز از رابطهی    tan 1  xy بهدست میآید.
1

1

رابطهی( )5دارای دو بخش است :بخش اول بيانگر فاز
الگوی فرنل دوبعدی و بخش دوم بيانگر فاز خطی است.
وجود همزمان دو جمله ،یک بخش از الگوی فرنل را نشان
میدهد که در آن مرکز دستگاه مختصات منطبق بر مرکز
واقعی الگوی فرنل نيست.

()7

s 

 yˆ  z zˆ  ,



2
2 
yˆ 
y

s 

2
 2sin  2   zˆ .
 

()9
که خطوط موازی با


گام
2sin  2 

G moire 

  moire و در راستای

محور  yها (عمود بر محور  zها) است (شکل -3الف).
در ادامه به بررسی رویهمنهی دو توری مشابه که یکی
نسبت به دیگری پشت و رو شده است (دو عالمت متفاوت
در رابطهی( ))7میپردازیم .از ( )7داریم:

G   

برای توری که بردار وارون آن با این رابطه مشخص

()10

میشود ،مرکز توری فرنل در   y , z     , 0 قرار

s



G

از رابطه فوق برای فرکانس الگوی ماره در حوالی مرکز
توری که   y , z    0, 0 است ،داریم:

در ادامه ،به فرمولبندی الگوی ماره ناشی از رویهمنهی
این ساختار که در ادامه به آن توری میگویيم میپردازیم.
روشی که برای این کار استفاده میکنيم ،استفاده از بردار
وارون توری است[ .]4-2ابتدا بردار وارون توری را از
رابطهی( )5بهدست میآوریم:
2

s
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4
.
s



)( 

G

)(

G moire  G

این رابطه معادلهی بردار وارون الگوی فرنل است که مرکز
آن منطبق بر مرکز توری است[ .]3در شکل 3این دو
رویهمنهی نمایش داده شده است.

میگيرد .با پشت و رو کردن هریک از توریها (بهصورت
راست و چپ کردن) ،الگوی مربوط به هر عالمت به شکل
توری با عالمت دیگر درخواهد آمد .در شکل 2الگوی
مربوط به این دو نوع توری رسم شده است.

شکل :3الگوهای مارهی رویهمنهی دو الگوی تداخلی رابطهی 7وقتی
دو الگوی مشابه (الف) و یا پشت و رو شده (ب) رویهم میکنند.
شکل :2نمایش دو الگوی توری مربوط به رابطهی( )7با عالمتهای
منفی (راست) و مثبت (چپ).

 -3کارهای تجربی
در آزمایشگاه با در اختيار داشتن دو الگوی توری که از
طرح تداخلی دو جبههی موج بهدست آمدهاند و با استفاده
از سه چيدمان مختلف ،گام الگوهای توری را با

از رویهمنهی دو الگوی توری ،وقتی که هر دو مشابه هم
باشند و یا با عالمتهای متفاوتی که در رابطهی()7
مشخص شده باشند ،الگوهای مارهی متفاوتی حاصل
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رویهمنهی دو الگوی توری و ایجاد الگوهای مارهی آنها
بهدست میآوریم .در چيدمان اول با تغيير زاویهی نسبی
دوتوری و ایجاد الگوهای مارهی خطی مختلف ،از این
الگوها توسط  CCDعکس میگيریم(شکل -4الف) .از
رابطهی( )9و با تغيير زاویهی نسبی دو توری و رسم
نمودار گام الگوی ماره برحسب

1
) (2sin 2

شکل :4الگوهای تجربی رویهمنهی دو توری با الف :چرخش نسبی
 2/5درجه نسبت بههم ،ب :با پشت و روکردن یکی از توریها.

 ،گام توریها را

از روی شيب نمودار بهدست میآوریم .مقدار بهدست آمده
برای گام توری    0.093  0.004mmبود .در چيدمان
دوم ،با استفاده از چيدمان تالبوت و با استفاده از باریکهی
ليزر  ،He-Neخودتصویر یکی از توریها را روی توری
دیگر میاندازیم .با دورکردن توری دوم از اولی و از روی
محل بيشينه نمایانی الگوی مارهی شکل گرفته بعد از
توری دوم ،فواصل نيم-تالبوت را از روی ریل مدرجی که
توری بر آن سوار است قرائت میکنيم .از روی رابطهی
خودتصویر بهصورت

n 2



شکل :5نمودار مجذور شعاع حلقههای فرنل ،  m2 ،برحسب . m

در مرحلهی بعد با معلوم بودن ثابت الگوی فرنل و گام
الگوی توری میتوان با استفاده از رابطهی ( )6مشخصات
چيدمان اوليه را بهدست آورد .با معلوم بودن طولموج
ليزر حين ثبت توری (  ،)   632.8nmزاویهی نسبی دو
باریکه و واگرایی آن بهشکل زیر بهدست میآید:

 z n و رسم نمودار فواصل

نيمتالبوت برحسب شمارهی آن ،گام توری را محاسبه
مقدار
روش
این
با
که
میکنيم
آن    0.097  0.001mmبهدست آمد .در نهایت با
چيدمان پراش ميدان دور از الگوی توری ،گام توری از
رابطهی

X
D







tan  

بهدست میآید که در آن
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  6.82  10 3 rad , R  x 1  187 m .

D

 -4نتیجهگیری

فاصلهی نقطهی مشاهدهی پراش تا توری و  Xفاصلهی
پراش مرکزی از دو پراش کناری آن است که گام الگوی
توری در چيدمان سوم برابر   0.095  0.005mm
اندازهگيری شد .در چيدمانهای بهکار رفته ،روش تالبوت،
کمترین ميزان خطا را در اندازهگيری گام توری داشت.

پيشبينی نظری مبتنی بر بردار وارون برای محاسبهی فاز
جبههی موج کروی و الگوی مارهی منتج از آن با آنچه
که بهطور تجربی در آزمایشگاه با دو هولوگرام ثبت شده
انجام دادیم مطابقت دارد و میتوان ميزان واگرایی باریکه
حين ثبت توری را از هولوگرام ثبت شده بهدست آورد.

با پشت و رو کردن یکی از توریها ،از رویهمنهی
مستقيم آنها الگوی فرنل مشاهده گردید (شکل -4ب) که
بيانگر واگرایی حداقل یکی از باریکههای بهوجود آورندهی
توریها بوده است .برای بهدست آوردن این واگرایی الزم
است تا ثابت الگوی فرنل ، s ،را بهدست آوریم .این کار را
با عکسبرداری از الگوی ماره و اندازهگيری شعاع دوایر
فرنل از رابطهی  ]2[  n2  nsو با رسم نمودار مجذور
شعاع حلقههای فرنل   n2برحسب شمارهی حلقهها ، n
برابر  s  59.17 mm 2بهدست آوردیم.
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ابرتفکیک با نوردهی ساختاریافته در میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی میرائو
مرادی2و3

یاسمن گنجخانی ،1احسان احدی اخالقی1و ،2محمد چهارسوقی1و ،2علیرضا
1دانشکده فیزیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان کد پستی45137-66731
 2مرکز پژوهشی اپتیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان کد پستی 45137-66731
 3دانشکده علوم نانو ،پژوهشگاه دانشهای بنیادی ،تهران ،ایران کد پستی 19395-5531

چکیده  -در این مقاله از نوردهی ساختاریافته برای افزایش توانتفکیک در میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی میرائو از طریق تصویر
کردن توریهای دوبعدی بر نمونه استفاده شده است .میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی روشی غیرمخرب و آسان برای تصویربرداری
سه بعدی از اجسام فازی است .چیدمان شبه هممسیر و خودمرجع میرائو به س بب سادگی و حساسیت کمتری که در مقابل ارتعاشات
محیطی دارد ،چیدمانی مناسب برای میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی است .شیئیهای میرائو با گشودگیعددی باال گران هستند و در
مقابل شیئیهای با گشودگیعددی پایینتر از توان تفکیک کم رنج میبرند .نشان داده شده است که میتوان با تصویر کردن توری یک
بعدی با فرکانس مناسب بر روی نمونه توان تفکیک عرضی را در یک راستا افزایش داد و با چرخش توری میتوان به افزایش توانتفکیک
در تمام راستاها رسید .در این مقاله نشان میدهیم که با استفاده از توریهای دوبعدی با طرحهای شطرنجی و النهزنبوری میتوان بینیاز
از چرخش توری به ابرتفکیک در تمام راستاها رسید .استفاده از روش فوق به بهبود توان تفکیک چیدمان با نوردهی معمولی از 1/293
میکرومتر به  0/84میکرومتر منجر شد و با استفاده از آن میکروکرهها در میان انبوهههایی از آنها که با نوردهی معمولی قابل
آشکارسازی نبودند ،تفکیک شدند.
کلید واژه -ابرتفکیک ،میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی ،میرائو ،نوردهی ساختاریافته

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
Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), 45137-66731, Zanjan , Iran
2
Optics 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
1

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
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باالیی دارند و در مقابل در میرائوهای با بزرگنمایی کم
نسبت توانتفکیک عرضی به محوری بسیار کمتر است.
توانتفکیک در  DHMبه توانتفکیک سیستم تصویرساز آن،
مشخصات دوربین ثبت تمامنگاشتها و نیز به اندازه پنجره
پاالیه فوریه در حین بازسازی بستگی دارد .غالب روشهایی
را که برای ابرتفکیک در میکروسکوپی به کار میرود می-
توان برای  DHMهم بکار برد .از جمله ترکیب نوردهی
ساختاریافته با چیدمان  DHMمیتواند جالب توجه باشد.
برای مثال  Maو همکارانش در سال  2013از توری
معمولی با فرکانس متغیر برای افزایش توان تفکیک در
 DHMاستفاده کردهاند [ .]7در [ ]8گروهی دیگر از توری-
های یکبعدی با جهات مختلف که بر روی مدولهکننده
فضایی نور ( )SLMایجاد شدهاند ،برای ابرتفکیک استفاده
کردهاند .قبال با وارد کردن یک میکروکره شفاف در طولکار
فاصلهکار میرائو افزایش بزرگنمایی و توان تفکیک را نشان
داده شده و از آن برای تشخیص گلبولهای سرخ مبتال به
تاالسمی نوع خفیف و نیز برای بررسی ناهمواری سطح
نانوکامپوزیتهای پلیمری استفاده کردهایم [9و .]10در این
مقاله چیدمان هممسیر میرائو را با نور ساختاریافته دوبعدی
روشن کردهایم و نشان دادهایم که با آن توانتفکیک عرضی
سیستم زیاد میشود.

 -1مقدمه
توانتفکیک بنا به حد آبه طبق رابطه  λ/2NAبا طولموج
نور و گشودگی عددی سیستم تصویرساز ( )NAمحدود می-
شود [ .]1به تمام روشهایی که بر این محدویت غلبه کنند،
روشهای تصویرگیری ابرتفکیک میگویند .برخی از این
روشها بر به کارگیری امواج میرا استوارند و میکروسکوپی
میدان نزدیک نامیده میشوند [ .]2در روشهای میدان دور،
شامل ایدههای نوآورانه را میتوان در روشهایی نظیر مانند
 STEDو میکروسکوپی با نوردهی
میکروسکوپی
ساختاریافته ( )SIMیافت [ .]3در میکروسکوپی با نوردهی
ساختاریافته نمونه با باریکهای با ساختار معلوم روشن می-
شود .به این ترتیب نور ساختاریافته اطالعات آن دسته از
ساختارهای ریز که با نوردهی معمولی قابل آشکار نبودند را
ب ر خود سوار کرده و طی عملیات جداسازی در هنگام
بازسازی تصاویر قابلمشاهده میکند .این روش برای اولین
بار توسط نیل و همکارانش ابداع شد [ .]4گوستافسون در
سال  2000آن را به منظور افزایش توانتفکیک در
میکروسکوپی فلوئورسانس به کار برد [ .]5تاکنون جوانب
مختلف کار با نوردهی ساختاریافته بررسی شده است.
میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی ( )DHMروشی آسان،
غیرمخرب و غیرتماسی برای تصویربرداری سه بعدی از
اجسام فازی و نمایه سطوح بازتابان است [ .]6چیدمان
متداول برای میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی چیدمان
ماخزندر است که در آن با ایجاد قدری زاویه میان دو باریکه
مرجع و شیئ میتوان تمامنگاشتهای خارجمحور داشت و
تصاویر حقیقی ،مجازی و باریکه پراش نیافته را از هم جدا
کرد .اما همین امر چیدمان را در مقابل ارتعاشات مکانیکی و
محیطی حساس خواهد کرد .از این رو چیدمانهای هم-
مسیر و خودمرجع برای میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی
میتواند جایگزین مناسبی باشد .از چیدمانهای مناسب
خودمرجع میتوان به آنهایی که از شیئیهای تداخلی
نظیر مایکلسون ،لینیک و میرائو استفاده میکنند اشاره
کرد .در این پژوهش ما از شیئی میرائو استفاده کردهایم .در
این نوع شیئی تداخلی باریکه مرجع از آینه کوچکی که
درون شیئی تعبیه شده است بازتاب میشود .میرائوهای با
بزرگنمایی زیاد قیمتهای

 -2مبانی نظری
در سادهترین شکل نوردهی ساختاریافته در چیدمان
تمامنگاری میکروسکوپی ،نمونه با تصویر یک توری رانکی
سینوسی روشن میشود .شکل (1الف) طرحواره ای از طیف
فوریه یک نمونه شامل فرکانسهای پایین و باال ،همانند
آنچه در مرحله بازسازی تمام نگاشتها دیده میشود ،را
نشان میدهد .مستطیل خطچین محدوده فرکانسی را که
طولموج و گشودگی سیستم مجاز میدانند ،نشان میدهد.
در نوردهی معمولی سیستم فقط به فرکانسهای بازه
  NA/ λ , NA/ λ اجازه عبور میدهد .وقتی که سیستم با
نوردهی ساختاریافته روشن شود ،بخشی از فرکانسهای باال
سوار بر مراتب  1و -1پراش توری میشوند و به اندازه زاویه
پراش مرتبه اول که با گام توری  Pxو بزرگنمایی سیستم
 Mمشخص میشود ،نسبت به پراش مرتبه صفر که مربوط
به فرکانسهای پایین است جابجا میشوند (شکل(1ب)).
گام توریها باید طوری انتخاب شود که حتیاالمکان مراتب
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استفاده شود ،میتوان روش را از چرخشهای زیاد توری
بینیاز کرد.

 1و  -1همپوشانی نداشته باشند .شکل (1ج) همپوشانی
فرکانسهای باال و پایین قابلمشاهده توسط سیستم را
نشان میدهد.

 -3آمادهسازی نمونه و چیدمان آزمایش
در شکل (2الف) طرح کلی از چیدمان مورد استفاده در این
کار آمده است .باریکه لیزر هلیوم-نئون (شرکت پویا فرآزما،
 ،2 mWطول موج  )632/8 nmابتدا از پخشکننده چرخان
که به منظور کاهش نوفه و فریزهای مزاحم از طریق کم
کردن همدوسی فضایی بر سر راه نور تعبیه شده میگذرد.
عدسی اول ( )f=25 mmجبهه موج خروجی از پخشکننده
را بر مدولهکننده فضایی نور ( )SLMتصویر میکند .طرح
توریهای مناسب بر روی  SLMسوار شدهاند که از طریق
عدسی دوم ( )f=50 mmو باریکهشکن و شیئی میرائو
( )Nikon, NA=00٫3/3, 10Xبر نمونه تصویر میشوند .در
داخل میرائو بخشی از باریکه از باریکهشکنی که در دهانه
آن نصب شده عبور کرده و از نمونه برمیگردد .بخش
دیگری از باریکه از روی باریکهشکن به داخل شیئی
بازتابیده شده و سپس به آینه مرجع که در داخل شیئی
تعبیه شده برخورد میکند و از آن بازتابیده میشود .این
باریکه نقش باریکه مرجع را ایفا میکند .دو باریکه پس از
خروج از میرائو با هم تداخل میکنند .این باریکههای
تداخلی از طریق عدسی سوم ( )f=160 mmبه سمت
آشکارساز هدایت میشوند و تمامنگاشت حاصل بر
آشکارساز ،ثبت میشود .برای داشتن تمامنگاری خارجمحور
در این چیدمان کافی است میزچه نمونه قدری زاویه داشته
باشد .تصاویری از توریهای دوبعدی شطرنجی و النهزنبوری
مورد استفاده در شکلهای (2ج) و (د) نمایش داده شدهاند.

شکل  1طرحی از نحوه افزایش توانتفکیک با استفاده از نوردهی
ساختاریافته

برای از بین بردن این همپوشانی و انتقال فرکانسهای باال
به مکان درست خود ابتدا فرکانس مرتبه صفر که معادل
نوردهی معمولی است از طیف فرکانسی نمونه کسر میشود
(شکل (1د)) .سپس فرکانسهای مراتب باال به اندازه
 M / Pxدر فضای فرکانسی جابجا میشوند تا در جای
درست خود قرار گیرند (شکل (1ه)) .این معادل حالتی
است که سیستم دارای گشودگی عددی بزرگتر ( ) NA eff
باشد که نظیر شکل (1و) از رابطه NA eff  NA  NA SI
بهدست میآید .در این رابطه NA SI  sinθ SI  M / Px
گشودگی عددی است که نوردهی ساختاریافته به سیستم
افزوده و برابر با پراش مرتبه اول توری تصویرشده بر نمونه
است .به این ترتیب حد تفکیک سیستم با نوردهی
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ساختاریافته از رابطه     / NA effبهدست میآید که
در آن  از پارامترهای تجربی نظیر نرخ سیگنال به نوفه
دوربین بهدست میآید .تمام این مراحل باید در هنگام
بازسازی تمامنگاشتها نیز اجرا شوند .ما برای بازسازی از
روش انتشار طیف زاویهای استفاده میکنیم که دامنه و فاز
میدان را بهدست میدهد .برای افزایش توانتفکیک در تمام
جهتها الزم است توری یکبعدی دست کم در دو جهت
دیگر بر نمونه تصویر شود و تمام مراحل باال بر تکتک
جهتها اعمال شود .اما اگر به جای توری یکبعدی ،از
توری دوبعدی با ساختارهای مختلف نظیر شطرنجی یا النه-
زنبوری ( )Hexagonalبا گامهای به حد کافی کوچک

شکل ( 2الف) طرحواره چیدمان آزمایش؛ (ب) طرح فازی شطرنجی و
(ج) النهزنبوری سوارشده بر SLM؛ (د) تصویر میکروسکوپی از نمونه
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در این کار از میکروکرههای  1میکرونی به عنوان نمونه
استفاده کردیم .این میکروذرات در محلول الکل پلیوینیل
رقیقشده مخلوط شده و سپس بر روی یک الم با الیهنشانی
آلومینیومی در هوای آزاد خشک شدند .ذرات بر روی الم به
طور تصادفی توزیع شدهاند .برخی از آنها طوری در کنار
هم قرار گرفتهاند که امکان دارد تکذرهها توسط شیئی ما
آشکار نشوند .چنین نواحی از نمونه مورد نظر ما بودهاند .در
شکل (2ه) تصویری از میکروسکوپی با شیئی  40Xاز این
نمونه آمده است.
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نویسندگان از آقای یوسف پورویس برای کمک در تحلیل
دادهها سپاسگزاری میکنند.

 -4نتایج تجربی
شکل 3نتایج بازسازی تمامنگاشتهای تحت نوردهی
معمولی و نوردهی ساختاریافته دوبعدی را نشان میدهد.
شکلهای (3الف) و (ب) به ترتیب تمامنگاشتهای نمونه
تحت نوردهی شطرنجی و النهزنبوری هستند .تصاویر
بازسازی دوبعدی از این نمونه در شکلهای (3ج) تا (ه) به
ترتیب برای نوردهی معمولی ،شطرنجی و النهزنبوری آورده
شده است .در شکل (3و) نیز نمایههای یکبعدی در راستای
خطوط با جهتگیریهای متفاوت نشان داده شده در
تصاویر دوبعدی ،رسم شدهاند .با مقایسه نتایج بین نوردهی-
های معمولی و دوبعدی افزایش توانتفکیک در جهات
مختلف با استفاده نوردهی دوبعدی قابل مشاهده است.
گشودگی عددی شیئی میرائو  10Xمعادل  0/3است،
بنابراین حدتفکیک سیستم تحت نوردهی معمولی صرفنظر
از نوفهها و خطاهای موجود معادل  1/29میکرون است.
گشودگی عددی حاصل از توریهای مورد استفاده برابر با
 0/16است که باعث بهبود حدتفکیک سیستم به 0/84
میکرون میشود ،که این عدد با نتایج تجربی مطابقت دارد.
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شکل  3نتایج تجربی تحت نوردهی ساختاریافته دوبعدی؛ هولوگرام
شیئ تحت نوردهی با طرح (الف) شطرنجی (ب) النهزنبوری؛ بازسازی-
های دوبعدی تحت نوردهی (ج) معمولی( ،د) شطرنجی و(ه) النه-
زنبوری؛ (و) نمایههای یکبعدی در راستای خطوط مشخصشده در
تصاویر دوبعدی (ج)( ،د) و (ه).
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در این پژوهش افزایش توان تفکیک در میکروسکوپی تمام-
نگاری دیجیتالی میرائو با نوردهی ساختاریافته انجام گرفت.
نشان داده شد که استفاده از نور ساختاریافته با طرح توری
دو بُعدی ،توان تفکیک در تمام جهات زیاد میشود و نیازی
به ثبت تمامنگاشتهای بیشتر در جهتهای مختلف نیست.
این امر به افزایش سرعت دادهگیری میانجامد که میتواند
برای تصویربرداری از نمونههای پویا مورد استفاده قرار گیرد.
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[10] V. Abbasian, E. A. Akhlaghi, M. A. Charsooghi, M. Bazzar,
and A. R. Moradi, “Digital Holographic Microscopy for 3D
Surface Characterization of Polymeric Nanocomposites”, to
appear in Ultramicroscopy 2017.
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اثر نوردهی مایل در افزایش توانتفکيک در ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی ميرائو با
ميکروکره
3و2مرادی

 و عليرضا،2و1 احسان احدی اخالقی،1 وحيد عباسيان،1یاسمن گنجخانی
45137-66731 زنجان کد پستی، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان،دانشکده فيزیک1
45137-66731  زنجان کد پستی، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان، مرکز پژوهشی اپتيک2
19395-5531  ایران کد پستی، تهران، پژوهشگاه دانشهای بنيادی، دانشکده علوم نانو3
چکيده – بنا بر نظریه آبه نوردهی مایل به نمونه به فرکانسهای باالتر اجازه ورود به سيستم تصویرساز میدهد و موجب
 در این مقاله از ایده نوردهی مایل برای ابرتفکيک در ميکروسکوپ تمامنگاری دیجيتالی.افزایش توان تفکيک سيستم میشود
 شيئیهای تداخلی ميرائو با بزرگنمایی زیاد گران هستند و شيئیهای با بزرگنمایی کمتر توانتفکيک.ميرائو استفاده کردهایم
 پيشتر نشان دادهایم با وارد کردن یک ميکروکره شفاف در فاصله کار شيئی ميرائو توانتفکيک عرضی زیاد.عرضی کمی دارند
 بر روی نمونههای.میشود و در اینجا بصورت تجربی نشان دادهایم با نوردهی غيرعمود توانتفکيک باالتری بدست میآید
مختلف روش فوق را امتحان کرده و افزایش توان تفکيک عرضی و تيزی لبه را در دو حالت بدون ميکروکره و با ميکروکره
.نشان دادهایم
. ميکروسکوپی سهبعدی، ميرائو، ابر تفکيک، تمامنگاری دیجيتالی-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
1

Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), 45137-66731, Zanjan , Iran
Optics 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

2

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
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گرفته است [ .]7با نوردهی ساختاریافته نيز میتوان
گشودگی عددی سيستمهای تصویرساز را بصورت
مصنوعی زیاد کرد [ .]8در این روش با تشکيل فریزهای
ماره و وارد کردن فرکانسهای باالیی که پيش از این از
طریق سيستم قابل دریافت نبودند توان تفکيک سيستم
زیاد میشود [ .]9از طرف دیگر نوردهی ساختاریافته را
میتوان بصورت ترکيبی از باریکههای مایل در نظر گرفت.
مطابق با نظریه آبه [ ]10اگر به جای نوردهی قائم ،شيئ
توسط نوردهی مورب روشن شود ،فرکانسهای باالتری
اجازه ورود به سيستم خواهند یافت.

 -1مقدمه
ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی روشی موثر ،ساده و
غيرمخرب برای تصویربرداری کمی از اجسام فازی است و
از این رو برای تصویربرداری از نمونههای زیستی مناسب
است .در این روش تمامنگاشتهای ثبتشده توسط
آشکارساز به طور عددی بازسازی میشوند و اطالعات
ميدان شيئ تصویرشده به طور کامل ثبت میشود [ .]1در
تمامنگاری دیجيتالی خارجمحوری که در آن به هنگام
ثبت تمامنگاشت زاویهای ميان باریکههای شيئ و مرجع
وجود دارد ،تصاویر حقيقی و مجازی و نيز باریکه پراش-
نيافته در بازسازی از یکدیگر جدا میشوند .چيدمانهای
متداول تمامنگاری خارجمحوری معموال در مقابل
ارتعاشات مکانيکی حساسترند و این به نوفه و خطای
بازسازی بيشتر منجر میشود .اخيرا چيدمانهای سادهتر
هممسير و خودمرجع مختلفی مثال با استفاده از آینه لوید
[ ،]2تداخل چينشی جانبی از طریق یک تيغه شيشهای
[3و ]4و نيز ميکروسکوپ تک چشمی [ ]5به وجود آمده-
اند که اثرهای مزاحم در ميکروسکوپی تمامنگاری
دیجيتالی هممسير را کاهش میدهند .بعالوه ،استفاده از
شيئیهای تداخلی نظير مایکلسون ،لينيک و ميرائو برای
چيدمانهای خودمرجع و فشرده مناسباند .در شيئیهای
ميرائو باریکه مرجع از یک آینه کوچک که در داخل
شيئی تعبيه شده است ،بازتاب میشود .شيئیهای ميرائو
با بزرگنمایی زیاد گران هستند و در مقابل ،شيئیهای با
بزرگنمایی کم توان تفکيک عرضی بسيار کمتری نسبت
به توان تفکيک محوری دارند.

در ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی توان تفکيک عرضی
به توان تفکيک سيستم تصویرساز ،کيفيت آشکارساز و نيز
به تابع پنجره پاالیه فوریه استفاده شده در فرآیند
بازسازی تمامنگاشت بستگی دارد .غالب روشهای
ابرتفکيک برای ميکروسکوپهای نوری را میتوان برای
ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی نيز به کار برد .ما قبال
از نوردهی ساختاریافته با بکارگيری توریهای یکبعدی
در جهتهای مختلف یا توریهای دوبعدی با طرحهای
شطرنجی و النهزنبوری برای افزایش موثر توان تفکيک در
ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی با ميرائو استفاده
کردهایم [ ،]11همچنين نشان دادهایم که با وارد کردن
یک ميکروکره شفاف در طول کار یک شيئی ميرائو با
بزرگنمایی کم میتوان  NAآن را افزایش داد [ .]12از
این روش برای تشخيص گلبولهای قرمز دارای بيماری
تاالسمی خفيف و نيز برای تشخيص وجود نانوذرات در
نانوکامپوزیتهای پليمری استفاده کردهایم [ .]13در این
مقاله ایده نوردهی مایل را با ميکروسکوپی تمامنگاری
دیجيتالی ميرائو همراه با ميکروکره ترکيب کردهایم تا به
ميزان زیادتری توان تفکيک را بهبود ببخشيم .برای تایيد
تجربی از نمونههایی همچون  DVDاستفاده کرده و
افزایش توان تفکيک را نشان دادهایم.

بنا بر نظریه آبه در ميکروسکوپهای نوری توان تفکيک
عرضی به  λ/2NAمحدود میشود ،که در آن  طولموج
نور و  NAگشودگی عددی سيستم تصویرساز است .به
تمامی روشهایی که بر این محدودیت فائق آیند ،روش-
های تصویرگيری ابرتفکيک میگویند .بعنوان مثال در
ميکروسکوپی ميدان دور میتوان  NAسيستم تصویرساز
را دستکاری و آن را به شکل مصنوعی زیاد کرد .این کار
را میتوان از طریق مبادله درجات آزادی سيستم ،از جمله
شکل و رفتار زمانی شيئ ،ابعاد ،طولموج و قطبش انجام
داد [ .]6بعنوان مثال استفاده از ميکروکرهی شفاف برای
ابرتفکيک در سالهای اخير بسيار مورد توجه بوده و
جوانب مختلف کار با آنها مورد بررسی و مطالعه قرار

 -2چیدمان آزمایش
شکل 1شمایی از چيدمان بکار رفته در آزمایشها را نشان
میدهد .باریکه ليزر هليوم-نئون (پویا فرآزما،2mW ،
 )632/8 nmپس از عبور از یک پخشکننده چرخان که
به منظور کاهش همدوسی فضایی نور ليزر و کم کردن
اثرات پراش و تداخلهای ناخواسته بر سر راه ليزر تعبيه
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از یک تيغه بازتابان خالی از نمونه ثبت شده و فاز آن در
حين بازسازی از فاز تمامنگاشت شيئ کسر میشود.

 -3نتایج تجربی
شکل(2الف) تمامنگاشت حاصل از یک  DVDرا در
حضور یک ميکروکره به قطر  250 μmنشان میدهد.
همانطور که دیده میشود ساختار  DVDدر نواحی اطراف
ميدان دید ظاهر شده است .این بدان معناست که دسته
پرتوهایی که بدون انحراف از مرکز ميکروکره گذشته و
نمونه را بطور عمودی روشن کردهاند نتوانستهاند ساختار
نمونه را آشکار کنند ،ولی آن دسته از پرتوها که در گذر از
ميکروکره منحرف شده و با زاویه به نمونه میتابند امکان
بازیابی فرکانس های باالتر را یافته و ساختار نمونه را ظاهر
کردهاند.

شکل (1الف) چيدمان تمامنگاری دیجيتالی ميرائو با ميکروکره تحت
نوردهی مایل؛ (ب) تصویر بزرگنماییشده از چيدمان

شده ،توسط یک عدسی جمع شده و بر یک آینه واقع بر
یک نگهدارنده قابلچرخش فرود میآید .باریکه از آینه با
زاویه دلخواه به سمت باریکهشکن واقع در باالی شيئی
ميرائو ( )Nikon, NA=0/3, 10Xو از آنجا به داخل شيئی
ميرائو هدایت میشود .بخشی از باریکه ورودی به ميرائو از
شيئی عبور کرده به نمونه میرسد و از آن بازتاب میشود.
بخش دیگری از باریکه ورودی از آینه مرجع تعبيهشده
درون شيئی بازتاب میشود و باریکه مرجع را تشکيل می-
دهد .دو باریکه بازتابی از شيئ و آینه مرجع با هم تداخل
میکنند .باریکههای تداخلی از عدسی دوم واقع در باالی
باریکهشکن به سمت آشکارساز () DC 1545 ،Thorlabs
هدایت میشوند و تمامنگاشت توسط این آشکارساز ثبت
میشود .برای رسيدن به چيدمان خارجمحور برای تمام-
نگاری به نمونه که بر روی یک نگهدارنده با  5درجه
آزادی قرار دارد ،قدری زاویه داده میشود .آزمایشها در
دو مرحله انجام شدهاند .در مرحله اول از طریق یک فيبر
نوری متصل به یک جابجاگر ميکرونی ،یک ميکروکره
بوسيله جابجاگر به دقت وارد فاصله کار شيئی ميرائو می-
شود و چيدمان مهيای نوردهی مایل بر ميرائوی همراه با
ميکروکره میشود .مرحله دوم آزمایشها برای نمایش اثر
نوردهی مورب بطور مستقيم ،بدون ميکروکره انجام می-
شود .آینه قابلچرخش امکان نوردهی مورب نمونه را
فراهم میکند .زوایای قابل دسترسی به این طریق از  -3تا
 3درجه و با دقت یک زاویه قوسی هستند .در هر دو
مرحله ،بازسازی از طریق انتشار طيف زاویهای انجام می-
شود که دامنه مختلط شيئ را بدست میدهد .برای از بين
بردن اثر ابيراهی همواره یک تمامنگاشت مرجع با استفاده

شکل (2الف) تمامنگاشت ثبتشده از یک  DVDدر سيستم تمام-
نگاری ميرائو با ميکروکره؛ (ب) تصاویر 3بعدی2 ،بعدی و 1بعدی
بدستآمده توسط  AFMبرای اعتبارسنجی؛ (ج)( ،د) و (ه) به ترتيب
تصاویر بازسازیشده از نواحی ( )2( ،)1و ( )3شکل (الف) هستند.

در شکل (2ب) تصاویر ( AFMثبت شده توسط دستگاه
 Ara-A.F.M.ساخت شرکت آرا پژوهش) از ساختار نمونه
مورد آزمایش آورده شده است .با این روش عمق شيارها
 89/9  5 nmبدست آمده است .بازسازیهای سهبعدی و
دوبعدی و نمایه خطی سطوح برای نواحی  2 ،1و  3تمام-
نگاشت شکل (2الف) به روش انتشار طيف زاویهای به
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همراه ميکروکره و بدون آن نشان داده شد و دیدیم اگر
زاویه فرود نور بر نمونه به نحوی از راستای عمود منحرف
 فرکانسهای باالتر که متناظر با جزئيات ریزتر شيئ،شود
 امکان ورود به سيستم مییابند و به این ترتيب،هستند
.توانتفکيک سيستم افزایش مییابد

 مقدار. (د) و (ه) نشان داده شدهاند،)(ج2 ترتيب در شکل
nm (ج) معادل2 عمق شيارها از نمایه خطی شکل
AFM  بدست آمد که تطابق خوبی با نتيجه76/11  5
.دارد
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(الف) تمامنگاشت بخشی از یک عدد نگاشتهشده بر لبه یک3 شکل
 در شکل (الف) برایAB ؛ (ب) نمایههای خطی در راستای خطCD
زاویه های نوردهی مختلف؛ (ج) تعریف پارامتر تيزی لبه؛ (ه) نمودار
.تيزی لبه بر حسب زاویه نوردهی

اثر نوردهی مایل بر افزایش توانتفکيک و تيزی لبه در
یک نمونه غيرتناوبی را این بار در ميرائو بدون ميکروکره
(الف) تمامنگاشت حاصل از3  در شکل.امتحان کردهایم
 توسط ميرائوCD بخشی از یک عدد حکشده بر لبه یک
(ب) نمایههای3  شکل.بدون ميکروکره ثبت شدهاست
 را برایAB خطی در راستای عمود بر لبه و بموازات خط
،تمامنگاشتهایی که با تغيير زاویه فرود نور ثبت شدهاند
 افزایش تيزی لبه با افزایش زاویه فرود با.نشان میدهد
 برای داشتن معياری.دقت در این نمایهها مشهود است
)(ج3 پارامتر تيزی را مطابق شکل،کمی از تيزی لبه
 پهنایe  تعریف میکنيم که در آن  h / e بصورت
 بيشينه ارتفاع پله است%90  تا%10 لبه مابين نقاط نظير
 شکل. ميزان تغيير ارتفاع ميان این دو نقطه استh و
)(ب3 (ه) مقادیر تيزی را برای نمایههای خطی شکل3
 از این نمودار مشخص است که با افزایش.نشان میدهد
قدر مطلق زاویه فرودی تيزی لبه اندازهگيری شده افزایش
.مییابد

 نتیجهگیری-4
در این مقاله اثر نوردهی مایل در افزایش توانتفکيک و
تيزی لبه در ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی ميرائو به
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ایجاد درهمتنیدگی بین اسپین و مکان دو ذره در فرایند پراکندگی
2سلطانی

 مرتضی،1مرتضی رفيعی

 دانشکده فيزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود1
 گروه فيزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان،اصفهان2
- هامیلتونی برهم. از یک ذره هدف جایگزیده مشابه پرداختهایم1 چکیده – در این مقاله به مطالعه و بررسی پراکندگی یک ذره اسپین
2

 ناشی از.کنشی حاکم بر سامانه شامل برهم کنش هایزنبرگ اسپینی بین دو اسپین و میدان مغناطیسی موضعی با اسپین ذره هدف است
 بنابراین بر طبق. برای هر کدام از امواج بازتابی یا عبوری دو موج با بردارهای موج متفاوت حاصل میشود،حضور این میدان مغناطیسی
. بهازای مقادیر کوچک میدان مغناطیسی میتوان بین اسپین ذره هدف و تکانه موج فرودی درهمتنیدگی ایجاد نمود،نتایج بهدست آمده
در ادامه نشان دادهایم که با درنظر گرفتن موج فرودی بهصورت یک بسته موج گاوسی میتوان این درهمتنیدگی را به مکان ذره نیز
. برای تعیین مکان ذره استفاده نمود،مرتبط دانست و از آن میتوان به ازای مقادیر کوچک پهن شدگی بسته موج
. بسته موج گاوسی، درهمتنيدگی، پراکندگی-کليد واژه

Entanglement Generation between Spin and Location of Two Particles via
Scattering Processes
Morteza Rafiee1, Morteza Soltani2
1

Faculty of Physics, Shahrood University of Technology, 3619995161 Sharood, Iran

2

Department 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.
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تنيدگی میشود ،در محاسبات نشان دادهایم که به ازای
یک ميدان مغناطيسی بيشينه  B maxنتيجه مطلوب
حاصل میشود .از این درهمتنيدگی میتوان برای تعيين
مکان ذره در اندازهگيری غيرمخرب استفاده نمود.

 -1مقدمه
درهمتنيدگی یکی از ویژگیهای خاص نظریه مکانيک
کوانتومی است که نقش اساسی و کليدی در نظریه
اطالعات کوانتومی و محاسبات کوانتومی ایفاء میکند ].[1
ایجاد درهمتنيدگی بين دو سامانه کوانتومی به منظور به-
دست آوردن حالتهای درهمتنيده در پروتکلهای
ارتباطات کوانتومی ،فرابرد کوانتومی و محاسبات کوانتومی
ضروری است ] .[2برای این منظور نياز به ایجاد یک
برهمکنش بين سامانههای کوانتومی داریم و بنابراین از
ميان راههای مختلف ایجاد این برهمکنش میتوان به
فرایندهای پراکندگی بين دو یا چند کيوبيت توجه نمود
]3و  .[4فرایندهای پراکندگی در مقياس کوانتومی یکی از
راههای ساده و مورد توجه بين کيوبيتهای حامل
اطالعات کوانتومی است .در ابتدای کانال کوانتومی و برای
یک فرایند پراکندگی ،وقتی ذرات در فاصله بسيار دور از
یکدیگر هستند ،حالت کل سامانه یک حالت خالص ضربی
غيرهمبسته است .در نتيجه برخورد بين ذره فرودی با ذره
یا ذرات هدف ،اطالعات کوانتومی بين آنها تبادل می-
گردد و در نتيجه این فرایند امکان ایجاد حالتهای
همبسته وجود دارد ] .[5-7در این مقاله به بررسی و
ایجاد درهمتنيدگی در یک فرایند پراکندگی بين یک ذره
فرودی و یک ذره هدف میپردازیم .برهمکنش اسپينی
بين دو ذره از نوع هایزنبرگ است و یک ميدان
مغناطيسی موضعی با اسپين ذره هدف برهمکنش می-
کند .در این مقاله نشان دادهایم که اگر حالت ورودی،
ویژهحالت تکانه باشد ،آنگاه بين تکانه ذره فرودی و اسپين
ذره هدف درهمتنيدگی بهوجود میآید که حضور ميدان
مغناطيسی منجر به جدایش تکانه ذره فرودی به دو مقدار
مختلف و درعينحال باعث کاهش درهمتنيدگی میشود.
درادامه نشان دادهایم که با استفاده از یک بسته موج
گاوسی بهعنوان ذره فرودی ،میتوان بين مکان ذره
فرودی و اسپين ذره هدف درهمتنيدگی بهوجود آورد.
هرچه بسته موج جایگزیدهتر باشد ،عدم قطعيت در تکانه
آن بيشتر میشود و بنابراین برای اینکه درهمتنيدگی
مکان بيشتری داشته باشيم ،نياز به افزایش فاصله بين
تکانههای موج فرودی پس از پراکندگی بيشتر شود که به
مفهوم افزایش ميدان مغناطيسی است .باتوجه بهاینکه
افزایش ميدان مغناطيسی خود منجر به کاهش درهم-

 -2مدل
سامانهای متشکل از یک کيوبيت جایگزیده به همراه یک
ميدان مغناطيسی در محل آن و یک کيوبيت فرودی با
برهمکنش اسپينی هایزنبرگ بين آنها در نظر میگيریم.
هاميلتونی این سامانه عبارت است از
P2
H  1 V 0S 1.S 2 (x )  BS 2z ,
2m

()1

که در آن  Pتکانه ذره فرودی V 0 ،قدرت برهمکنش
اسپينی هایزنبرگ S i (i=1,2) ،عملگر اسپينی ذره
فرودی و هدف و  Bمعياری از اندازه ميدان مغناطيسی در
مکان ذره هدف که مختصرنویسی  B   B Bاست که
در آن  Bمگنتون بوهر است .با درنظر گرفتن اینکه در
این مسائل پراکندگی انرژی پایسته ولی بردار موج پایسته
نيست ،ویژه حالتهای هاميلتونی سامانه بدون در نظر
گرفتن جمله برهمکنش اسپينی عبارتند از
()2

| k , , | k , , | k ', , | k ', ,

که در آن بخش مربوط به بردار موج آن ،موج
تخت

| k   e ikx

با

) k  2(E  B

و

)  k '  2(E  Bبا انرژی موج  Eو  |نمایانگر
جهت اسپين ذرات هستند .حالتهای  | E , k , و
 | E , k ', ویژه حالتهای همزمان  S 2zو

S 1.S 2

هستند ولی دو حالت دیگر ویژه حالت  S 1.S 2نيستند.
بنابراین ترکيب خطی زیر را بهعنوان حالت اوليه در نظر
میگيریم (با حذف عالمت یکسان .)E
(( | k ,    | k ',  ). )3

1
|  |2  |  |2

|   in 

با توجه به وجود پتانسيل در  x  0و قواعد پراکندگی،
()4

|   in  R |   in x<0
|  (x )  
x0
T |   in

که در آن  Rو  Tبه ترتيب ضرایب بازتاب و عبور هستند.
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از پيوستگی تابع موج در (  ) x  0و با توجه به وابستگی
نمایی تابع موج به ( xموج تخت) ،رابطه  T  R  1برای
ضرایب بازتاب  Rو عبور  Tبهدست میآید .استفاده از این
رابطه و شرط پيوستگی شيب تابع موج ،منجر به نتایج زیر
میشود.

که در آن
A1  9  36k 2  16(B  16Bk 2  4k (k 3  4B  k 2 )),
A 2  9  20k 2  16(B  16Bk 2  4k (k 3  4B  k 2 )),
A3  9  16B  4(9  64B )k 2  64k 4  64k 4B  k 2 .

()11

) 1 (k  k ' k 2  14kk ' k '2

.
1
' 4k

()5

2
) (k  k ' k 2  14kk ' k '2

.
2
' 4k

()6
.
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)7(T1   4kk ' i(k  k ')V 0  iV 0

) (k 2  14kk ' k '2

4kk ' 2i(k  k ')V 0  3V 02

) 4kk ' i(k  k ')V 0  iV 0 (k 2  14kk ' k '2
.
4kk ' 2i(k  k ')V 0  3V 02

T2 

(R1(2)  1  T1(2) . )8

شکل  :1درهم تنيدگی بين اسپين (تکانه) فرودی و اسپين هدف برای
حالت بازتابی برحسب بردار موج فرودی و اندازه ميدان مغناطيسی
بهازای .V 0  1

()9
در فاصلههای دور از مبدا در سمتهای چپ و راست
محور ،حالت بهدست آمده تنها شامل بخش بازتاب یافته
یا عبوری است .وجود ميدان مغناطيسی منجر به
پراکندگی به بردار موجهای متفاوت میشود .با توجه به
حالتهای اسپينی و تکانه ذره فرودی ( ) | k , ,| k ', 
درهمتنيدگی بين اسپين ذره هدف و فرودی به مثابه
درهمتنيدگی بين اسپين ذره هدف و تکانه ذره فرودی
است .با در نظر گرفتن حالت فرودی بهصورت | k , 
حالت بازتاب یافته بهصورت زیر است.
|   R  C R 1 | k ,   C R 2 | k ',  ,

()10
که

با توجه به نتایج بهدست آمده ،بيشينه درهمتنيدگی به
ازای یک بردار موج خاص  ، k  1بهدست میآید و
درعينحال با افزایش ميدان مغناطيسی کاهش مییابد.
اگرچه نقش ميدان مغناطيسی در ایجاد درهمتنيدگی
مخرب است ولی وجود آن منجر به ایجاد حالتهای با
تکانه مختلف میشود که از این خاصيت در بخش بعد
برای ایجاد درهمتنيدگی اسپين و مکان استفاده می-
نمایيم.

در

آن

R 2 1 / 1  R1 2 /  2
1 / 1   2 /  2

C R1 

 -3درهمتنیدگی بین اسپین و مکان

و

در این بخش به امکان ایجاد درهمتنيدگی بين اسپين و
مکان ذره میپردازیم .بدین منظور بهجای موج تخت برای
ذره فرودی از یک بسته موج گاوسی استفاده مینمایيم.

شرط پایستگی انرژی  k '  k 2  4Bاست .در شکل 1
درهمتنيدگی بين اسپين (تکانه) فرودی و اسپين هدف
برای حالت بازتابی برحسب بردار موج فرودی و اندازه
ميدان مغناطيسی ،رسم شده است .این درهمتنيدگی
برحسب آنتروپی فوننویمن و با استفاده از ماتریس چگالی
کاهش یافته ذره فرودی عبارت است از

|   in   (x ) | ,

1  2
R 2  R1
1  2  1/ 1   2 /  2

()11

 C R 2 است .با استفاده از

()13
که در آن
( x  x 0 )2

e ik 0x .

()14
و

A
16k 2
[ S ( 1 )  (16k 2 Ln
]  A 2 Ln [ 2 ]) / A3 ,
A1
A1

معادل

آن
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e

در

1



) (2

14

فضای

 (x ) 

تکانه
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افزایش ميدان مغناطيسی منجر به تفکيک بيشتر حالتها
در فضای تکانه میشود ولی درعينحال باعث کاهش
درهمتنيدگی نيز میشود .افزایش مقدار  نيز منجر به
جایگزیدگی بيشتر موج در فضای تکانه میشود و میتواند
به افزایش درهمتنيدگی کمک کند .هدف ما از اعمال
ميدان مغناطيسی ،جدایش بين دو موج بازتاب یافته است
و در عينحال جایگزیدهتر شدن موجها در فضای مکان
است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،بين افزایش ميدان
مغناطيسی و کاهش مقدار پهنشدگی موج در مکان ذره،
یک حد بهينه وجود دارد.

) (   (k ) است .بهازای 


کوچکتر ،موج در فضای مکان جایگزیدهتر و در فضای
تکانه پهنتر است و به ازای    به حالت مساله
بخش قبل تبدیل میشود .بنابراین تابع موج بازتابيده شده
عبارت است از
()15
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که در آن ضرایب ) C R 1(2از روابط بهدست آمده در بخش
قبل بهدست آمدهاند .برای محاسبه عناصر ماتریس چگالی
موج بازتابی برروی بردار موج  kاز صفر تا بینهایت
انتگرالگيری میشود .درهمتنيدگی بين حالتهای
اسپينی بسته موج فرودی و ذره هدف به مانند آنچه در
بخش قبل مطرح شد ،به مثابه درهمتنيدگی بين تکانه
ذره فرودی با اسپين ذره هدف است .با توجه به ارتباط
بين تکانه و مکان بسته موج ،این درهمتنيدگی را میتوان
به مکان ذره نيز نسبت داد .درهمتنيدگی موج بازتابی را با
استفاده از آنتروپی فوننویمن به ازای V 0  1, k 0  1
برحسب  و بهازای مقادیر مختلف از  Bمحاسبه نموده-
ایم .به علت پيچيدگی از بيان رابطه حاصل شده اجتناب
نموده و منحنی تغييرات آن در شکل  2رسم شده است.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله به بررسی برهمکنش یک ذره یا موج فرودی
بر روی یک ذره هدف جایگزیده با برهمکنش اسپينی
هایزنبرگ و در حضور ميدان مغناطيسی موضعی
پرداختهایم .حضور ميدان مغناطيسی منجر به تفکيک
تکانه امواج بازتابی و یا عبوری میشود ،بهگونهایکه هر
کدام از ام وج بازتابی یا عبوری ،ترکيب دو موج با دو تکانه
 kو '  kمیشود .بنابراین امکان ایجاد درهمتنيدگی
بين اسپين ذره هدف و تکانه موج فرودی بهوجود میآید.
درعينحال با درنظر گرفتن بسته موج برای ذره فرودی
درهمتنيدگی ذکر شده را میتوان به مکان جایگزیده موج
بازتابی نيز مربوط دانست و به تعبيری درهمتنيدگی را
بين اسپين و مکان درنظر گرفت .از این موضوع میتوان
در اندازهگيریهای غير مخرب برای مکان ذره بازتابی
استفاده نمود.
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شکل  :2درهمتنيدگی بين اسپين (تکانه) بسته موج فرودی و اسپين
هدف برای حالت بازتابی برحسب اندازه ميدان مغناطيسی  Bو بهازای
مقادیر مختلف پهن شدگی  موج فرودی و .V 0  1, k 0  1

همانگونه که در شکل دیده میشود ،با افزایش مقادیر 

مقدار آنتروپی تا یک  B max  0.2افزایش مییابد و بعد
از آن درهمتنيدگی کاهش مییابد .دليل این رفتار وجود
یک عدم قطعيت در  kبه ازای یک  مشخص است که
برای آن حالتهای بازتابيده از یکدیگر قابل تفکيک باشند.
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 خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازک نانو ساختار،تاثیر دما بر مورفولوژی
) تهیه شده به روش اکسایش حرارتیZnO( اکسید روی
 حسین عشقی،فاطمه بتوندی
 شاهرود،دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
) درPVD  )تهیه شده به روشZn چکیده– الیههای نازک نانو ساختار اکسید روی با اکسایش حرارتی الیههای نازک فلز

 وXRD  طیف های،SEM  نمونهها با استفاده از تصاویر. ساعت در هوا تهیه شدند1  به مدت650◦C ،600 ،550 دماهای مختلف
 رو بهZnO  نشان می دهد که با افزایش دمای اکسایش طول نانوسیمهایSEM  تصاویر. تحت بررسی قرار گرفتندUV-vis
 حاکی از آن است که الیهها همگی دارای ساختار هگزاگونال بوده و با افزایش دمایXRD  همچنین نتایج.افزایش گذارده اند
 گاف نواری، تحلیل دادههای جذب نوری نشان داد که با افزایش دمای رشد.اکسایش ابعاد بلورک ها رو به افزایش گذارده اند
.نمونهها تحت تاثیر وقوع اثر محدودیت کوانتومی کاهش پیدا کرده اند
. اثر محدودیت کوانتومی، نانو سیمها، اکسایش حرارتی، اکسید روی-کلید واژه

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.
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 -3نتایج و بحث

 -1 -2مقدمه
اکسید روی ( )ZnOیک نیمرسانای نوع  nبا گاف
مستقیم پهن  3/37 eVو انرژی پیوندی اکسیتونی باال
( )60meVاست .این ماده در بیشتر مقاالت گزارش شده
از ساختار ششگوشی ورتزایت برخوردار است [.]1-7
اکسید روی به روشهای مختلفی سنتز میشود که از آن
جمله می توان به موارد تبخیر حرارتی ،رسوب گذاری
بخار شیمیایی ،الیه نشانی لیزری پالسی ،هیدروترمال و
اکسایش حرارتی اشاره کرد .در بین این روشها اکسایش
حرارتی به خاطر سادگی ،هزینه کم ،دمای کمتر و عدم
نیاز به کاتالیزور توجه بسیاری از محققین را به خود جلب
کرده است [.]7

-3-1مورفولوژی سطح

در این مقاله ما به روش اکسایش گرمایی الیههای
نازک نانو ساختار اکسید روی را بر روی زیرالیه شیشه
تهیه کرده و اثر دمای کوره اکساینده را بر خواص فیزیکی
آنها مورد بررسی قرار دادهایم.

شکل  :1تصاویر  SEMمربوط به نانو سیم های  ZnOسنتز شده در
دماهای  ،600 ،550و  650◦Cدر هوا به مدت  1ساعت .تصاویر
ضمیمه مقطع عرضی الیه ها را نشان می دهد.

 -3روش انجام آزمایش

شکل  1تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی
روبشی ( )SEMرا در دو مقیاس  500nmو  µ 1mبه
انضمام تصاویر مقطعی الیهها نشان میدهد .این تصاویر
حاکی از آن است که سطح نمونه  S1متشکل از دانه هایی
به ابعاد حدود  50 nmبوده و با افزایش دمای اکسایش
بمرور سطح نمونه ها از سیم هایی با قطر میانگین
کوچکتر از  50 nmپوشیده شده اند ،به طوری که با
افزایش دما این نانوسیم ها از تراکم و طول بیشتری
برخوردار شده اند .تصاویر مقطع عرضی نمونه ها نشانگر
آن است که ضخامت الیه اکسید روی سنتز شده با
افزایش دمای اکسایش کاسته شده و از  783 nmدر
نمونه  ،S1به  694 nmدر نمونه  S2و سرانجام به nm
 407در نمونه  S3رسیده است.

به منظور ساخت الیههای نازک اکسید روی پس از
شستشوی زیرالیه های شیشه با مواد شوینده و سپس
اتانول و آب مقطر ،سپس با استفاده از پودر  Znبه روش
رسوب گذاری تبخیر حرارتی ( )PVDدر خالء با فشار
 5-10 torrالیه ای از فلز  Znبر روی زیرالیه به فاصله
 20cmتا بوتهی مولیبدن الیه نشانی شدند .سپس الیه
های فلزی در یک کوره تیوپی در دماهای  600 ،550و
( 650◦Cبه ترتیب نمونه های  S2 ، S1و  )S3در آتمسفر
هوا به مدت  1ساعت اکسید شدند.
تحلیل ساختاری نمونهها به وسیله دستگاه پرتوایکس
) )XRD; Broker AXSبا گسیل خط طیفی (Ǻ
 )1.5406مورفولوژی سطح نمونهها توسط میکروسکوپ
الکترونی روبشی ( )SEM Hitachi S.4160انجام
پذیرفت .همچنین خواص الیهها با بررسی طیف عبوری و
جذبی و با استفاده از دستگاه طیف سنج نوری
( )Shimadzu UV-vis. 1800در بازه 1100- nm
 300اندازهگیری شد.

 3-2خواص ساختاری
شکل  2الگوی پراش پرتو ایکس ( )XRDنمونههای بس
بلوری با ساختار ششگوشی را نشان می دهد .این داده ها
نشانگر آن است ساختار بلوری الیه های سنتز شده
بستگی زیادی به دمای اکسایش دارند ،به طوری که نمونه
 S1دارای جهتگیری ترجیحی ( )002بوده و با افزایش
دما (نمونه  )S2بمرور جهتگیری ( )100نیز بدان افزوده
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 3 -4خواص اپتیکی

شده است ،سرانجام در نمونه  S3قله ترجیحی به ()100
تغییر سمتگیری پیدا کرده است.

شکل های ( 3الف) و (ب) بترتیب طیف های بازتاب و
جذب نمونههای مورد بررسی را نشان می دهند .همان
طور که از طیف بازتابی الیه ها پیداست با افزایش دما
بازتاب اپتیکی نمونهها کاهش یافته اند که میتواند ناشی
از افزایش تخلخل سطحی و تشکیل نانو سیمها در سطح
این نمونهها با افزایش دمای اکسایش باشد.

شکل  :2طیف  XRDنمونه های  ZnOسنتز شده
دردماهای  600 ،550و .650◦C
به منظور بررسی بیشتر خواص ساختاری از روابط زیر
اندازه بلورکها ( ،)Dچگالی دررفتگیها ( )δو کرنشهای
بلوری ( )εاستفاده شده است [:]8
)(1

D  0.9 /  Cos 

)(2
)(3

  1/ D
   / D Sin    / tan 
2

که در آن  βپهنا ی کامل در نصف شدت بیشینه θ ،زاویه
براگ و  λطول موج پرتو ایکس است .نتایج این محاسبات
در جدول  1ارائه شده است .با توجه به این نتایج می توان
دریافت که اندازه بلورکها با افزایش دمای اکسایش
افزایش یافته است .الزم به ذکر است که اندازه بلورک ها،
تراکم دررفتگی ها و میکرو کرنش های بلوری در نمونه
 S2با توجه به شدت های نسبتا یکسان قله های ( )100و
( )002از میانگین گیری نتایج مربوط به این دو قله
محاسبه شده است.

شکل  :3طیف های (الف) بازتاب ،و (ب) جذب نمونههای
مورد بررسی.
همچنین با توجه به نتایج وابسته به طیف جذب نمونه ها
مشاهده می شود که با افزایش دمای رشد بمرور از جذب
اپتیکی نمونه ها کاسته شده است .این تغییرات می تواند
ناشی از کاهش ضخامت الیه های مورد مطالعه باشد.

جدول  :1ابعاد بلورک ها ،تراکم دررفتگی ها و میکرو
کرنش های بلوری با استفاده از معادالت .3-1

بنابر گزارشهای منتشر شده اکسید روی نیمرسانایی با
گاف نواری ( )Egمستقیم است و ضریب جذب ( )αتابعی
از انرژی فوتون ( )hvفرودی به صورت زیر می باشد:
Ahv  E g 

12

()4
479
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

hv



1396  بهمن10-12

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 بدین ترتیب با ترسیم. کمیتی ثابت استA که در آن
) و برونیابی دادهها در ناحیهhv( ) بر حسبahv)2 نمودار
 می توان بزرگیα=0 انرژی باال با محور افقی به ازای
 نمودار حاصل4  شکل.گاف نواری نمونهها را تعیین کرد
 بررسیها حاکی از.از انجام این محاسبات را نشان میدهد
آن است که با افزایش دمای اکسایش گاف نواری نمونهها
 کاهش پیدا3/15 eV  و سرانجام به3/19  به3/23 از
 این روند کاهشی گاف نواری با توجه به روند.کرده اند
 آمده است می1 افزایشی ابعاد بلورک ها که در جدول
تواند حاکی از وقوع اثر محدودیت کوانتومی در این نمونه
.ها باشد

نتیجه گیری
نانو سیمهای اکسید روی بر روی زیرالیه شیشهای به
،550◦C وسیله اکسایش حرارتی در هوا در دماهای
 نشان داد کهSEM  تصاویر. سنتز شدند650◦C ،600◦C
با افزایش دمای اکسایش سطح نمونه بمرور از دانه هایی
 به سیم هایی با قطر هایی نزدیک به این50 nm به ابعاد
مقدار تحویل یافته و با افزایش دما بر تراکم و ارتفاع آنها
 نمونه ها نشان داد که الیهXRD  تحلیل.افزوده شده است
 به صورت بسبلوری با ساختارZnO های سنتز شده
 به طوری که با افزایش دما،هگزاگونال رشد پیدا کرده اند
 جهتگیری بلوری ترجیحی،ضمن افزایش ابعاد بلورکها
 سرانجام.) گذار یافته است100( ) به002( الیه ها از
بررسی خواص اپتیکی نمونهها نشان داد که با افزایش
دمای اکسایش تحت تاثیر وقوع اثر محدودیت کوانتومی
.گاف نواری نمونهها رو به کاهش گذارده اند
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 تحلیل دادههای طیف جذب نمونهها به منظور:4شکل
.تعیین گاف نواری نمونه ها
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 الکتریکی و اپتیکی الیه های نازک، خواص ساختاری،تاثیر بازپخت بر موفولوژی

 حسين عشقی،نيلوفر فکری
 شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فيزیك

)CBD(  تهیه شده به روش رسوب گذاری حمام شیمیاییCdS نانوساختار
 به مدت400oC  در این تحقیق الیه نازک سولفید کادمیم بر روی زیرالیه شیشه به روش حمام شیمیایی سنتز و سپس در دمای- چکیده
 بوده55 nm  به45  نشانگر تاثیر بازپخت بر مورفولوژی سطح و افزایش اندازه ریز دانه ها ازFESEM  تصاویر.یک ساعت بازپخت شد
 نشانگر ساختار آمورف در نمونه ی تازه رشد یافته و ساختار هگزاگونال پس ازXRD  مشخصه یابی ساختاری حاصل از طیف نگاری.است
 همچنین بررسی خواص الکتریکی به همراه خواص اپتیکی نشان داد که گاف نواری اپتیکی الیه بخاطر تشکیل دنباله ی.بازپخت است
. کاهش یافته است2/10 eV  به2/30  از،نواری وابسته به تهی جاهای گوگرد

 دنباله نواری، بازپخت، رسوب گذاری حمام شيميایی، سولفيد کادميم-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.
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واکنش های زیر صورک گيرد [:]7

مقدمه
سولفيد کاادميم ) (CdSیکای از مهمتارین نيمرسااناهای
گروه  II-VIبا پهنای گاف نواری مستقيم در حدود 2 eV
در دمای اتاق اسات CdS .باه دليال پهناای گااف ناواری
متوسط ،پایداری شيميایی ،قيمات پاایين و همیناين باه
دليل دارا بودن ویژگی های ناوری و الکتروناوری ،کااربرد
زیااادی در طراحاای ،تهيااه و ساااات ادواک اپتيکاای و
الکترواپتيکی دارد [ .]1از مهمترین این ادواک می توان به
ساالو هااای اورشاايدی [ ،]2حسااگرهای گااازی [،]3
ترانزیستورهای نيمرساانا و یياره اشااره کارد .روش هاای
مختلفی برای تهيه الیه های نازک  CdSوجود دارد کاه از
مهمترین آنها میتاوان باه سال-ژ  ،الیاه نشاانی حماام
شاايميایی ) ،(CBDتبخياار گرمااایی ،اساا ری پااایروليز،
کندوپاش با فرکانس  ]4[ Rfاشاره نمود .در بين این روش
ها ،روش الیه نشانی حمام شيميایی به دليل مزیات هاای
گوناگون از جمله :ساادگی فرایناد سااات ،عادم نيااز باه
تجهيزاک و شرایط ااص مانند ااء ،،ساهولت در کنتار
پارامترهای موثر بر فرایند ساات و پایين بودن دمای الیه
نشانی که موجب کاهش انرژی مصرفی و آسايب نرسايدن
به زیرالیه میشود ،توجه محققين را به اود جلاب کارده
است [ 2 ،1و .]5
ما در این تحقيق الیاه ناازک ساولفيد کاادميم را باه
روش حمااام شاايميایی باار روی زیرالیااه شيشااه تهيااه و
بازپخت نموده و اواص فيزیکی آنها را باهم مقایسه کارده
ایم.

)(1
)(2
)(3

Cd(NH3)4+2→Cd+2+4NH3
SC(NH2)2+2OH-→S-2+CH2N2+2H2O
Cd+2+S-2→ CdS

در این تحقيق به بررسی تاثير بازپخت نمونه ی اولياه
( )S0در دمای  400 oCبه مدک یك ساعت در محيط هاوا
(نمونهی  )S400پردااته ایم.
برای شناات مورفولوژی سطح نموناه هاا از دساتگاه
 FESEMمد  S.4160اساتفاده شاده اسات .باه منظاور
مشخصه یابی نمونه ها از پاراش پرتاو  Xتوساط دساتگاه
 D&Advance – Brukerوابسته به ااط طيفای  CuKαباا
طو ماو  0/15406 nmو زاویاه  θ2در گساتره 10-70
درجه و برای سنجش طيف های عبور و جذب نوری نمونه
هااا در گسااتره طااو مااوجی  1100-300 nmاز دسااتگاه
اسا کتروفوتومتر  UV.Vis.,Shimadzo – 1800اساتفاده
کرده ایم.
نتایج و بحث
الف) مورفولوژی سطح
شکل  1تصاویر  FESEMالیه های مورد بررسای را نشاان
می دهد.

جزئیات کارهای آزمایشگاهی
الیه های نازک  CdSبر روی زیرالیه شيشه به روش حماام
شيميایی الیه نشانی شدند .قبل از الیه نشانی ابتدا زیرالیه
ها باا آب و صاابون شستشاو داده شاده و در بشار حااوی
اتانو  ،استون و آب مقطار در دساتگاه آلتراساونيك قارار
گرفتند .محلو آبای شاامل  25 mlاساتاک کاادميم mM
 2/4با استفاده از پاودر )25 ml ،(Cd(CH3COO)2·2H2O
تيوره  ،(H2NCSNH2) 6 mMو 25ml

شکل  :1تصاویر  FESEMنمونه های مورد بررسی از باال در دو
مقياس  µ 1mو  .500 nmتصاویر ضميمه ،مقطع عرضی نمونه ها را
نشان می دهند.

این تصاویر نشانگر آن است که سطح الیه ها از دانه هاایی
متشکل از ریز-دانه هایی کوچکتر می باشد به طوری کاه

آمونيوم )(NH4OH

ابعاد دانه ها در نمونه های  S0و  S400به ترتياب در حادود
 45و  55 nmاست .ایان افازایش انادازه داناه هاا بار اثار
بازپخت با گزارش دیگار محققاين مطابقات دارد [ 8و .]9
همینين تصااویر مقطاع عرضای حااکی از آن اسات کاه

برای تهيه الیه های نازک سولفيد کاادميم اساتفاده شاده
است .زیرالیه های شيشه در دمای  60oCو  pH=11و باه
مدک  2/5ساعت در محلو فوق به طور عمودی یوطاه ور
بوده اند .انتظار می رود فرآیناد تشاکيل الیاه ناازک طای
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بازپخت تاثير چندانی بر ضخامت الیه ها نداشاته و مقادار
آن در حدود  500 nmمی باشد.
ب) خواص ساختاری

ج) خواص الکتریکی

برای بررسی ویژگی های سااتاری نموناه هاا از الگوهاای
پراش پرتو  Xاستفاده شاده اسات .شاکل  2طياف XRD
نمونه های رشد یافته را نشان می دهد.
1000

)(100
)(002
)(101

* CdS

***

800

)(112

*

400

S0

)Intensity (a.u.

600
S400

شکل  3نمودار تغييراک جریان-ولتاژ نمونه های رشد داده
شده را نشان می دهاد .ایان نتاایج گویاای آن اسات کاه
مقاومت الکتریکی ساطحی نموناه  S0از بيشاترین مقادار
( )16 MΩ/sq.و نموناه  S400از کمتارین مقادار (MΩ/sq.
 )0/2براوردار است .این تغييراک می تواند گویای تفااوک
در تراکم حامل های بار آزاد در نمونه هاا ناشای از تاراکم
ترازهای ناکاملی های شابه بخشانده تاتای (عمادتا تهای
جاهای گوگرد) در الیه سانتز شاده در نزدیکای لباه ناوار
رسانش در این الیه ها باشد [.]10

200
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)2 (degree

0
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نتایج بدست آمده از این الگوها نشانگر آن است نمونه تازه
رشد یافته ( )S0دارای سااتار آمورف است ،کاه مشاابه باا
گزارش [ ]6که به همين روش در دمای پاایين رشاد داده
شده اند می باشاد .اماا پاس از بازپخات ( )S400داده هاای
الگوی پراش نشان دهنده شکل گيری سااتار بس بلاوری
در فاز هگزاگونا است که شامل قله هایی متعلاق باه فااز
 CdSمیباشاد .صافحاک ( )101( ،)002( ،)100و ()112
به ترتيب مربوط به موقعيت زاویه ای 26/450o ،24/830o
 28/218o،و  51/879oمیباشد که با گزارش [ ]9مطابقت
دارد.
برای بررسی دقيق تر ااواص ساااتاری باه محاسابه
اندازه بلورک( ،)Dچگالی در رفتگی( )δو کرنش بلوری ()ε
در نمونه  S400با توجه به روابط زیر پردااته ایم[:]7
() 4

D  0.9 /  Cos 

() 5

  1/ D

2



0.0

-5

-0.2
1.0

1.0

0.5

0.0

-0.4
-1.0 -0.5

0.0

0.5

)I(A

شکل  :2طيف  XRDنمونه های تحت بررسی.

5

-0.5

-10
-1.0

)Volt (V
شکل  :3مشخصه جریان-ولتاژ در نموناه سانتز شاده ،قبال و بعاد از
بازپخت .تصویر ضميمه داده های بدسات آماده را در باازه ی جریاان
 0/4تا  -μ 4/0Aرا نشان می دهد.

د) خواص اپتیکی
شکل  4طيف عبور و جذب اپتيکی الیه های مورد بررسی
را نشان مای دهاد .نموناه  ،S0باا کمتارین ضاخامت (nm
 ،)490از بيشترین عبور نوری و همینين کمتارین جاذب
اپتيکی براوردار می باشد .این تغييراک می تواند متااثر از
تغييااراک ضااریب شکساات ماااده باار اثاار افاازایش مياازان
رسانندگی الکتریکی الیه پس از بازپخت و همینين جذب
حامل های آزاد ایجاد شده باشد.
با اساتفاده از داده هاای طياف جاذب ( )aمای تاوان
ضریب جذب ( )αنمونه را به کمك رابطه)α =2.304 a/l( :
که در آن  lضخامت الیه اسات بدسات آورد .آنگااه بارای
تعيين بزرگی گاف نواری مساتقيم ( )Egبار اسااس رابطاه



()6
4 tan 
که در آن  λطو مو پرتو  θ ،Xزاویه براگ β ،تمام پهناا
در نيمه شدک بيشينه می باشد.

تاک hv 2  Ahv  Eg  :و با رسم منحنای hv 2

جدو  :1مشخصاک سااتاری محاسبه شده نمونه  ،S400وابسته به
قله (.)100
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 بااا بيشااترین تهاای جاهااای گااوگردS400 گاااف نااواری و
(کمترین مقاومت سطحی) دارای کمترین گاف نواری مای
.باشد

 و تعيين محل برونياابی داده هاا در ناحياهhv بر حسب
 عمال کارد  0 انرژی های باال با محور افقی باه ازای
 نتایج بدست آمده نشانگر آن اسات کاه مقادار.)5 (شکل
 (باا2/10 eV  و2/30 گاف نواری نمونه هاا بترتياب برابار
.) می باشد0/02 eV دقت

نتیجه گیری
 را بار رویCdS ما در این تحقيق الیاه هاای نانوساااتار
زیرالیه شيشه به روش حمام شايميایی الیاه نشاانی و در
 در محيط هوا بازپخت، به مدک یك ساعت400 oC دمای
 نشانگر شکل گيری ناانوتراک باهFESEM  تصاویر.کردیم
روی سطح نمونه ها بوده که پس از بازپخت اندازه دانه هاا
 نموناه هاا بياانگرXRD  طياف هاای.افزایش یافته اسات
) و ساااااتارS0( ساااااتار آماااورف در نموناااه اولياااه ی
.) اسااتS400( هگزاگونااا در نمونااه ی بازپخاات شااده
تغييراک کاهشی گاف نواری مستقيم نمونه ها با توجه باه
 کاه نشاانگر،ولتااژ-نتایج بدست آمده از داده های جریان
افزایش پهنای دنباله نواری وابسته به نواقص بلوری ناشای
. مطابقت دارد،از تهی جاهای گوگرد در الیه است
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. طيف های عبور و جذب اپتيکی در نمونه های مورد بررسی:4 شکل
4e+12
S400 : Eg=2.10 eV

2e+12

2

(h) (eV/cm)

2

S0 : Eg=2.30 eV
3e+12

1e+12
0
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0
h (eV)

( بر حسب انرژی فوتون ها در نمونهαhυ)2  (الف) تغييراک:5 شکل
.های مورد بررسی

چنانیه پيداست مقدار گاف نواری مستقيم نموناه پاس از
. کاهش یافتاه اسات0/2 eV بازپخت به مقداری در حدود
این تغييراک بخوبی بر پایه افازایش پهناای دنبالاه ناواری
ترازهااای شاابه بخشاانده وابسااته بااه تهيجاهااای گااوگرد
،ولتاژ نمونه ها مطابقت دارد-مستخر از داده های جریان
 با کمترین ميازان تهای جاهاای گاوگردS0 به طوری که
(نمونه ی با بيشترین مقاومات ساطحی) دارای بيشاترین
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 خواص ساختاری و اپتیکی الیههای نازک،بررسی تاثیر زیرالیه بر مورفولوژی
) تهیه شده به روش رسوبگذاری حمام شیمیاییCuS( نانوساختار سولفید مس
)CBD(
، حسين عشقی، ميترا مستخدمين
 شاهرود، دانشکده فيزیك دانشگاه صنعتی شاهرود

FESEM  تصهاویر. به روش حمام شیمیایی تهیهه شهدندITO  در این تحقیق الیههای نازک سولفید مس بر روی زیرالیه شیشه و- چکیده

.  تغییهر یافتهه اسه150 nm  تها80 نشانگر تاثیر زیر الیه بر موفولوژی و تغییر اندازه ریز دانه ها بوده به طوری که ابعاد میانگین آنهها از
 تحلیل خواص اپتیکی نشان مهی دههد.  بیانگر ساختار آمورف در هر دو الیه اسXRD مشخصه یابی ساختاری آنها حاصل از طیف نگاری
. تغییر کرده اند2/01 ev به2/11  از حدود، به ترتیب،کوانتومی

تاثیر محدودی

که گاف نواری اپتیکی الیه ها تح

، ITO  زیرالیه شيشه و. .(CBD(  رسوب گذاری حمام شيميایی، سولفيد مس،  الیه نازک-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 nanograin 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 .
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است .به منظور مشخصه یابی نمونه هکا از پکراش پرتکو
توسط دستگاه  D&Advance – Brukerوابسکته بکه خکط
طيفی  CuKαبا طو موج  0/15406 nmو زاویه ی پراش
براگ در گستره  10-80درجه و برای سنجش طيف هکای
عبور و جذب نوری نمونه ها در گسکتره طکو مکوجی nm
 300-1100از دسککککککککککتگاه اسککککککککککرکتروفوتومتر
 UV.Vis.,Shimadzo – 1800اسککتفاده شککد .بککه منظککور
مشخصه یابی ساختاری نمونه ها از طيکف سکنجی رامکان
مد  uRaman-532-Ciبا طو موج پرتوی تحریك کننده
 532 nmاستفاده شد .
X

 -1مقدمه
سولفيد مس ( )CuSیکك مکاده نيمرسکانای نکو  Pمکی
باشد که در کاربردهای گوناگون از قبيل کنتکر کننکده و
جاذب نور خورشيد ،کاتاليست ،پوشش الکتکرو-رسکانش و
همچنين به عنوان حسگر گازی مورد استفاده قرار گرفتکه
است [ 1و  .]2الیه های سولفيد مس در دمای اتکا دارای
پنج فاز پایکدار در محکدوده بکين دو حالکت ننکی از مکس
 Cu2Sو کمبککود مککس  CuS2واقککا اسککت .ای کن پککنج فککاز
عبارتند از :کووليکت ( ،)CuSآناليکت ( ،)Cu1.75Sدایجنيکت
( ،)Cu1.8Sدیجورلي کت ( )Cu1.95Sو کالکس کيت)3[ (Cu2Sو
 .]4شکل گيری هریك از این فاز ها میتواند تکابا پکارامتر
های مختلف نظير دمای الیه نشکانی ،نکو زیرالیکه ،روش
رشد و یا سایر پارامتر های الیهنشانی باشد .برای تهيه این
ماده از تکنيك های بسياری نظيکر اسکرری پکایروليز [،]1
حمام شکيميایی [ ،]5رسکوب دهکی شکيميایی بخکار [،]6
هيدروترما [ ]7و ...استفاده شده است .در این ميان روش
حمام شيميایی به دليل سادگی تکنولوژی و پکایين بکودن
هزینه از توجه بسياری برخوردار است.
ما در این تحقيق الیه های نازک سولفيد مس را بکه روش
حمام شيميایی بر روی زیرالیه هکای شيشکه و ITOتهيکه
نموده و خواص ساختاری و اپتيککی آن هکا مکورد بررسکی
قرار داده ایم.

 -3نتایج و بحث
 -3-1مورفولوژی سطح

شکل  :1تصاویر  FESEMاز الیههای نازک سولفيد مکس تکازه رشکد
یافته بر روی زیرالیه های شيشه و .ITO

 -2روش انجام آزمایش

شکل  1تصاویر  FESEMالیه های های مکورد بررسکی را
نشان می دهد .این تصاویر نشانگر آن است که سط الیکه
ها از ذراتی با ابعاد نانو متری تشکيل شده انکد بکه طکوری
که در نمونه های  S1و  S2اندازه دانکه هکا بکه ترتيکب در
حدود  80و  150nmاست .اسکت .ابعکاد ریکز-دانکه هکای
زیرمجموعککه آنهککا در نمونککه  S1در حککدود  20 nmو در
نمونه  S2در حدود  40 nmاست .علت افزایش ابعاد ریز-
دانه ها در نمونکه ی  S2مکی توانکد ناشکی از وجکود یکك
زیرالیه بلورین در این نمونه در مقایسه با زیرالیه شيشه با
ساختار آمورف باشد .همانطور که محققين مشاهده کردند
ابعاد ریز دانه ها بر روی زیر الیه  ITOبيشتر از ابعکاد زیکر
الیککه شيشککه ای مککی باشککد [ .]8عککهوه بککر ایکن چنانچککه
پيداست سط نمونه ی  S2از تخلخل و زبری بيشتری در
مقایسه با نمونه  S1برخکوردار اسکت .ایکن ناصکافی هکا در
سط الیه ،چنانچه در بخش "خواص اپتيککی" نمونکه هکا
مورد بحث قرار گرفته است ،می تواند در پراکندگی نکور و

الیه های نازک  CuSبر روی زیرالیه ی شيشه و  ITOبه
روش حمام شيميایی الیه نشانی شدند .قبل از الیه
نشانی ،ابتدا زیرالیه ها با آب و صابون شستشو داده شده و
در بشر حاوی استون و آب مقطر در دستگاه آلتراسونيك
قرار گرفتند .محلو آبی شامل  10 mlکلرید مس
) 5 ml ،(CuCl2.2H2Oتری اتانو آمين16 ml ،
آمونياک ) 10 ml ،(NH3سدیم هيدروکسيد 6 ml ،تيوره
 1موالر ) ،(SC(NH2)2و  53 mlآب مقطر برای تهيه
محلو مورد نظر استفاده شد .زیرالیه ها در دمای اتا با
 pH=10.1به مدت  4ساعت در محلو فو به طور
عمودی نوطه ور بودند.
در این تحقيق زیرالیه های و شيشه معمکولی و ( ITOبکه
ترتيب نمونه های  S1و  )S2به عنوان پارامتر متغير مکورد
مطالعه قرار گرفته است .برای شناخت مورفولکوژی سکط
نمونه ها از دستگاه  FESEMمد  S.4160اسکتفاده شکده
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در نتيجه ميزان عبور نور از الیه ها تاثير گذار باشد.

نتایج به دست آمده از این طيف حاکی از آن است که یك
قله تيز و قوی در  474 cm-1برای نمونه ی ( S2زیرالیه
 ) ITOو در  468 cm-1برای نمونه ی ( S1زیرالیه شيشه
ای ) مشاهده می شود که می تواند ناشی از ارتعاشات
شبکه باشد .قله تيز در نمونه  S2در ناحيه فرکانسی باال به
عنوان پيوند  S-Sاز یون های  S2شناخته می شود [. ]9
پيوند  S-Sویژگی نالب سط می باشد وقتی که پتانسيل
در این ناحيه افزایش می یابد  CuSکووليت تشکيل می
شود  .قله تيز در نمونه  S1همچنين نشان می دهد که
اتم های شبکه در آرایه دوره ای هم تراز شده اند [. ]10

 -3-2خواص ساختاری
برای بررسی ویژگی های ساختاری نمونه ها از الگکو هکای
پراش پرتو  Xو طيف سنجی رامکان اسکتفاده شکده اسکت.
شکل  2طيف  XRDنمونه های رشد یافتکه را نشکان مکی
دهد .
1400

)(222
)(400

1200

)(440
)(622

800
S2

600
400

)Intensity (a.u.

)(211

1000

 -3-3خواص اپتیکی
شکل  4طيف عبور اپتيکی الیه های مورد بررسی را نشان
می دهد .الزم به ذکر است ککه در اسکتخراج طيکف هکای
نوری تهيه شده برای نمونه  S2نمونه ی شاهد در دستگاه
اسرکتروفوتومتر ،نمونکه ی هماننکدی از  ITOاوليکه بکوده
است .نتایج به دست آمده نشانگر آن است که ميزان عبکور
اپتيکی در نمونه ی  S2در مقایسه با نمونه ی  S1ککاهش
پيدا ککرده اسکت ،ایکن تغييکرات همکانطور ککه در بخکش
"مورفولوژی سط " نمونه ها اشاره شد می تواند ناشکی از
پراکندگی بيشتر فوتون ها بر اثر تخلخل بيشکتر در نمونکه
الیه نشانی شده بر اثر حضور الیه بس بلور  ITOدر نمونکه
ی  S2در مقایسه بکا الیکه رسکوب گکذاری شکده بکر روی
شيشه (نمونه  ) S1باشد.
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)2 Theata (Degree

شکل  :2طيف  XRDالیههای سولفيد مس تکازه رشکد یافتکه بکر روی
زیرالیه شيشه و ITO

نتایج بدست آمده از این طيف حاکی از آن اسکت ککه نکه
تنها الیه رسوب گذاری شده بر روی شيشکه (نمونکه ،)S1
بلکه همچنين نمونه  S2نيز از سکاختار آمکورف برخکوردار
می باشد .الزم به ذکر است ککه قلکه هکای تشککيل شکده
همگی متعلق به قله های منتسب به زیرالیه  ITOبکا فکاز
بلورین مکعبکی اسکت .شککل گيکری فکاز آمکورف از الیکه
سولفيد مس در این دو نمونه مکی توانکد ناشکی از شکرایط
الیه نشانی و بکه ویکژه دمکای پکایين محلکو ( )25 °Cدر
حمام شيميایی باشد.
شکل  3طيف رامان نمونه های رشکد یافتکه را نشکان مکی
دهد .با استفاده از طيف سنجی رامکان مکی تکوان ویژگکی
های ساختاری نمونه های مورد نظر را بررسی کرد .
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شکل  4نمودار طيف عبور اپتيکی الیکه هکای سکولفيد مکس بکر روی
زیرالیه شيشه و ITO

شکل  5طيف جذب اپتيککی الیکه هکای مکورد بررسکی را
نشان می دهد .با استفاده از طيف جذب الیه ها می تکوان
برای تعيين بزرگی گاف نواری مستقيم  Egدر این نمونکه
ها بر اساس رابطه ی هکاک بکا رسکم منحنکی  (αhν)2بکر
حسب  hو برونيابی دادهها در ناحيه انرژی باال بکا محکور
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شکل  3طيف رامان الیه های سولفيد مس یر روی زیرالیه شيشه و
.ITO
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 ضکریبα  در ایکن عبکارت. عمل ککردα=0 افقی به ازای
 ایکن. انرژی فوتکون هکای فکرودی مکی باشکدhν  و،جذب
. نشان داده شده است6 تحليل در شکل

تاثيری بر ساختار بلوری الیه های سکولفيد مکس نداشکته
 تحليل داده های نوری نمونه ها نشان داد که مقکدار.است
گاف نواری آنها تحت تکاثير نکو زیرالیکه قکرار گرفتکه بکه
دانکه هکای-طوری که با تغيير مورفولکوژی و بزرگکی ریکز
 گاف انرژی نمونه ها تحت تکاثير محکدودیت،تشکيل شده
.کوانتومی تغيير یافته است

Absorbance (a.u.)
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 نمودار طيف جذب اپتيکی الیه هکای سکولفيد مکس بکر روی5 شکل
.ITO زیرالیه شيشه و

چنانچه پيداست مقدار گاف نواری مسکتقيم نمونکه هکا بکا
 در نمونکه2/11 eV تغيير زیرالیه تغيير یافته و از حکدود
. تنکز یافتکه اسکتS2  در نمونه2/01 eV  به حدودS1
دانه هکای تشککيل-این تغييرات با توجه به تغيير ابعاد ریز
شده در نمونه های مورد بحث می تواند ناشی از اثر انکدازه
) موسوم به اثر محدودیت کوانتومی در اینsize effect(
 بنابر گزارش تانور و همکاران هر چکه ابعکاد.نمونه ها باشد
دانه ها در یك نمونه ی نيمرسانا کوچکتر باشکد گکاف-ریز
نواری موثر آن بيشکتر از نمونکه ای اسکت ککه ابعکاد آنهکا
.]11[ درشت تر باشند

(h)2 (eV.cm-1)2

0.8
Eg S2 = 2.01 eV
Eg S1 = 2.11 eV
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heV)

) بر حسب انکرژی فوتکون هکا در نمونکه هکایαhʋ(2  تغييرات6 شکل
.تحت بررسی

 نتیجه گیری-3
 را بکر رویCuS ما در این تحقيکق الیکه هکای نانوسکاختار
 به روش حمکام شکيميایی الیکهITO زیرالیه های شيشه و
 نمونه ها حاکی از آن اسکتXRD  طيف های.نشانی کردیم
که هر دو نمونه دارای ساختار آمورف بوده و تغيير زیرالیه
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-ارزبابی روبدادهای غباری بر فراز خلیج فارس و دربای عمان با استفاده از اندازهگیری
CALIOP های لیدار فضابی
 حمیدرضا خالصیفرد،فریضه بیات
،4513766731 ، زنجان،444  پالک، بلوار استاد یوسف ثبوتی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان،دانشکده فیزیک
ایران

چکیده – خلیج فارس و دریای عمان به عنوان یک منطقه بزرگ آبی اغلب تحت تاثیر چشمههای غباری اطرافشاان هساتند در
- به منظور بررسی طوفانهای غباری بر فراز این منطقه از تعدادی پارامتر با استفاده از تجزیه و تحلیل انادازهگیاری،این تحقیق
 شابه، حوضه دجله و فرات: استفاده شده است چشمههای اصلی غبار اطراف این منطقه عبارتند از،CALIOP های لیدار فضایی
 بیابان تار در شبه قاره هند و همچنین دریاچه هامون به عنوان منااب اصالی، حوضه های افغانستان و پاکستان،جزیره عربستان
 انتگرال ضررب سرپ سرراکنش،)PDR( گرد و غبار در حوضه سیستان مجموعه دادهها شامل میانگین نسبت واقطبش ستونی ذرات
 الای دساامبر2006 ) بر روی منطقه ماورد مطالعاه در باازه نو انAOD( ) و عمق استیکی ستونی هواوبزهاIAB( میراشده ستونی
 ماهانه نشان میدهد که افزایش غبار بر روی دریای عمان و عرب در مااههاای ماه و ساپتامبر رخAOD  میباشد متوسط2015
 نیاز باه عناوان اثراتای ازIAB می دهد که عمدتا به افزایش طوفان گرد و غبار ناشی از حوضه سیستان مروبط میشود تغییرات
خشک شدن فصلی دریاچه هامون و باد شمالی لوار بر روی دریاهای عمان و عرب در بازه نو ن تا سپتامبر تعبیر میشود در این
 استخراج شده استNCEP/NCAR الگوی باد از تحلیل های،تحقیق برای ردیابی تودههای هوا
 گرد و غبار، لیدار، پس پراکنش، اپتیک جو، هواویز-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.
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میراشده ،)IAB(1میانگین نسابت واقطابش ساتونی ذرات
( )PDRو عمق اپتیکی ستونی هواویزها )AOD(3در طاول
موج  532نانومتر از دادههای ساط دو مااهواره کالیپساو
استخراج شدهاند در ادامه پس از معرفای دادههاا و نحاوه
محاسبات ،به بحث در نتایج خواهیم پرداخت

کشور ایران به دلیل قارار گارفتن بار روی کمربناد غبااری ،در
مجاورت چشمههای غباری مهمی قرار دارد ،از جملاه :حوضاه
دجله و فرات در کشاور عارا در سامت غارب و شابه جزیاره
عربستان در سمت جنوب و جنوب غربای[ 1و  ]2ایان ناواحی
جزء چشمههای اصلی غبار در خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی
هستند که در بازه زمانی بهار و تابستان بسیار فعالناد و اغلاب،
جو دریاهای عمان و عرب را تحت تاثیر خود قرار میدهند [ 2و
]3

 -2مجموعه دادهها و روش انجام محاسبات
ناحیه مطالعه شده در شکل 1به صاورت مساتطیلهاای رنگای
نشان داده شده است در این مطالعه فقط جاو خلایج فاارس و
دریای عمان بررسی شده است در این شکل همچنین مدارهای
عبوری کالیپسو در این منطقاه طای  16روز نشاان داده شاده
است برای بررسی فعالیتهای غباری در ایان منطقاه،AOD ،
 PDRو  IABدر طول موج  532نانومتر از دادههای ساط دو
ماهواره کالیپسو ،ورنن  3و مجموعه دادههاای 5km aerosol
 profileدر بازه زمانی نو ن  2006الی دسامبر  2015انتخااب
شدهاند

از چشمههای مهم غباری که اغلب جاو دریاهاای عماان و
عرب و حتی اقیانوس هند را تحت تااثیر خاود قارار مای-
دهند ،دریاچههای فصلی واق در منطقه سیستان در مارز
ایران-افغانستان هستند که مهمترین آنها دریاچه هاامون
در شر ایران است [ ]4نکته مهام دیگار ایان اسات کاه
جنوب و جنوب شار ایاران ،جناوب افغانساتان و غارب
پاکستان تحت تاثیر بادهاای شامالی «صاد و بیسات روزه
سیستان» هستند [ 2و  ]5وزش این باد عمادتاْ از اواساط
ماه مه تا اواسط سپتامبر ادامه دارد و میتواند تغییراتای را
در اقلیم دریای عمان و عرب ایجاد کند []2

برای آنکاه باه هار کادام از پارامترهاای ماذکور ،یاک مقادار
مشخص اختصا داده شود ،میانگین همان پارامتر مرباو باه
گذرهای عبوری واق در مستطیلها محاسبه شده است در این
محاسبات فقط هواویزها در نظر گرفته شدهاند نکتاه دیگار در
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
ماهانه و ساالنه گزارش شده است

از دیگر چشمههای اصلی غباری تاثیرگذار بار جاو دریاای
عمان و عرب میتوان به دشت مارگو در منطقه سیساتان،
بیابااان ریگسااتان در جنااوب افغانسااتان ،دریاچااه خشااک
هااامون ماشااکل در غاارب پاکسااتان و همچنااین سااواحل
بیابانی مکران در مرز ایران-پاکستان اشاره کرد []6
عالوه بر چشمههای غباری ذکر شده ،منطقه کامال خشک
وسیعی به نام بیابان تار در ایالت راجساتان هناد واقا در
شمال شر دریای عمان گاهی اوقات بر روی جو دریاهای
عمان و عرب تاثیر مایگاذارد [ ]7در ایان راساتا مطالعاه
ذرات معلق جوی خلیج فارس و دریای عمان به عنوان یکای از
مناطق وسی آبی ،به دلیل مجاورت با چشمههای غباری متعدد
از اهمیت زیادی برخوردار است

شکل  :1گذرهای عبوری  16روزه کالیپسو ،مستطیل های 1-5
مربو به ناحیه مطالعه شده میباشند

به دلیل اهمیت موضوع ،این مطالعه را به برررسی غبار بار
فراز خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از اندازهگیاری-
های مااهواره کالیپساو ( )CALIPSOدر باازه زماانی مااه
نو ن  2006الی دسامبر  2015اختصاا دادهایام بادین
منظور ،پارامترهایی نظیر انتگارال ضاریب پاس پاراکنش

1

Integrated Attenuated Backscatter coefficient
Particulate Depolarization Ratio
3
Aerosol Optical Depth
2
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 2015استفاده شده است

طبق محاسبات ،تغییارات میاانگین ماهاناه  IABمنااطق
مطالعه شده در شکل 2نشان داده شده است در این شکل
به وضوح دیده میشود که رفتار این پارامتر در مناطق  4و
 5طی ماههای نو ن الی سپتامبر با دیگر ناواحی متفااوت
است
تغییرات ماهانه  AODنیز نشان مای دهناد کاه بیشاترین
مقدار این پارامتر در منطقه  1در ماه مه ،در مناطق  2و 3
در ماه جوالی و در مناطق  4و  5در ماه نو ن اتفاا مای-
افتد تغییرات ماهانه  PDRدر پنج منطقاه الگاوی تقریباا
یکسانی را دنبال میکند

شکل  :2میانگین ماهانه  IABدر پنج منطقه
اختالف الگوی رفتاری این پارامترهاا در منااطق مطالعاه شاده
زمانی واض تر مشاهده میشاود کاه نماودار  AODبار حساب
 IABرساام شااود (شااکل )3شااکلهااای 3الااف3-ج ،تغییاارات
چهارماهه  AODبار حساب  IABبارای مااههاای فوریاه-ماه
( ،)FMAMنو ن-سپتامبر ( )JJASو اکتبر-نانویه ( )ONDJرا
نشان میدهند هر نقطه در شکل  3مربو به یک گذر عباوری
کالیپسو در منطقه مورد نظر است مربو به یک گاذر عباوری
کالیپسو در منطقه مورد نظر است شکل 3ب به وضاوح نشاان
میدهد که در  ،JJASهر دو پارامتر  AODو  IABدر منااطق
 4و  5به صورت قابل توجهی افزایش داشتهاند افزایش ایان دو
پارامتر دقیقا همزمان با بادهای صاد و بیسات روزه سیساتان و
دوره خشکی ساالنه دریاچه هامون است [ ]8الگوی باد بر فاراز
فالت ایران جهت تایید نتایج بهدسات آماده در شاکل  4رسام

شااکل  :3میااانگین چهارماهااه  AODباار حسااب  ،IABالااف)
فوریه-مه ،ب) نو ن-سپتامبر ،ج) اکتبر-نانویه

 -4بحث در نتابج
طبق نتایج بهدسات آماده ،جاو خلایج فاارس و دریاهاای
عمان و عرب تحت تاثیر رویدادهای غباری در فصالهاای
بهار و تابستان هستند
الگوی باد در فالت ایران نشان میدهد که منطقه 1بیشاتر
تحت تاثیر غبارهایی است که از سمت جلگه دجله و فرات
میآیند ،در صورتی کاه منااطق  2و  3اکثارا از غبارهاای
شبه جزیره عربستان تاثیر میپذیرند

شده است که بارای رسام آن از تحلیالهاای NCEP/NCAR4

در ارتفاع  700هکتوپاسکال در بازه زمانی سالهای  2006الای
4

National
Centers
for
Environmental
Prediction (NCEP) and the National Center for
Atmospheric Research
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میکند و به سمت جناوب شار ایاران ،غارب پاکساتان،
دریاهااای عمااان و عاارب و در پااارهای اوقااات بااه ساامت
اقیانوس هند نیز حمل میکند
با توجه به اندازهگیریهای ماهواره کالیپسو و به ویژه
مقدار  IABدرمییابیم که این پارامتر به خوبی میتواند
گرد و غبار ناشی از شبه جزیره عربستان را از گرد و غبار
دریاچه هامون متمایز کند بنابراین میتوان این پارامتر را
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
نویسندگان بر خود الزم میدانند که از مرکز تحقیقاتی NASA
باااااارای ارا ااااااه دادههااااااای ماااااااهواره CALIPSO

( )http://eosweb.larc.nasa.gov/و مرکاااااااز آب و
هواشناسااای )http://www.esrl.noaa.gov/( NOAA
به جهت امکان فراهم آوردن الگوهای باد تشکر کنند
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شااکل  :4میااانگین چهارماهااه الگااوی باااد در ارتفاااع 700
هکتوپاسکالی فالت ایران طی ساالهاای  2006الای  2015باا
استفاده از تحلیلهای  ،NCEP/NCARالف) فوریه-مه ،ب) نو ن-
سپتامبر ،ج) اکتبر-نانویه

منطقهای که در این مطالعه بیشتر مورد توجه قرار گرفتاه
است ،منااطق  4و  5مایباشاد باا نگااهی باه شاکل 4ج
درمییابیم که این مناطق تحت تاثیر طوفاانهاای غبااری
شدیدی طی ماههای نو ن الی سپتامبر است این طوفاان-
های غباری دقیقا همزمان باا بادهاای صاد و بیسات روزه
سیستان هستند (شکل 5ب) باه عباارت دیگار ،ایان بااد
شمالی قوی ،گرد و غبار بستر دریاچه فصلی هامون را بلند
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 با یک بلورEr-Yb:Glass  غیرفعال یک لیزر دمش از پهلوی دیودیQ کلیدزنی
 بهعنوان جاذب اشباعپذیرCo2+:MgAl2O4
 امیر نوفرستی و مهدی بهادران، غالمرضا هنرآسا،مرضیه کارمند
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیك
. گزارش شده استCo2+:MgAl2O4  شده با بلورQ کلیدزنیEr-Yb:Glass  طراحی و ساخت یک لیزر دمش دیودی، در این مقاله- چکیده
 استفاده شده است و براساس طراحی صورت گرفته یک چیدمان آزمایشگاهی برپاشدهLASCAD برای طراحی این لیزر از نرمافزار
وات به صورت تجربی۲  میلی ژول در توان پمپ ورودی حدود15  نانوثانیه و انرژی۳۰  پالسهای لیزر با پهنای پالس، در نهایت.است
.بهدست آمده است

،

. دمش از پهلو، جاذب اشباعپذیرCo2+:MgAl2O4  بلور،Er-Yb:Glass  لیزر-کلید واژه

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

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.
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جدول :1اطالعات مربوط به بلور Er-Yb:Glass

 -1مقدمه

ظرفیت گرمایی

یکی از روشهای تولید تابش چشم-ایمن استفاده از
شیشه آالییده شده با یونهای اربیم و ایتربیم بهعنوان
ماده فعال لیزر است ] .[1لیزر حالت جامد Er-Yb:Glass
با طولموج  1۵40نانومتر امروزه بهدلیل چشم-ایمن بودن
و کاربردهای مختلف در صنایع نظامی مورد توجه قرار
گرفته است.

0/0007
W/mmK

ضریب توان حرارتی

در سال  ،196۵اسنیتزر با ایجاد یك تغییر ساده در اصول
اولیه دمش و استفاده از یونهای ایتربیم بهعنوان آالینده
موفق به لیزدهی از یك شیشه سیلیکا در دمای اتاق شد
] .[2بهعلت نرخ تکرار باال در دمشهای المپی ،در سال
 1992اولین لیزر اربیم با دمش دیودی توسط هاتچنسون
گزارش شد ] [3و برای اولین بار در سال  1999از
لیزرهای اربیم کلیدزنی شده غیرفعال در فاصلهیابی
استفاده شد ].[4

8/7×6-10
1/K

مدول االستیك

67000N/mm2

ضریب شکست

1/۵24

نسبت پواسون

0/24

سیستم دمش در این نوع لیزرها به دو روش المپی و
دیودی انجام میشود .استفاده از لیزر دیودها برای دمش
لیزرهای اربیوم اساسا باعث تقلیل اثرات گرمایی در
مقایسه با دمش المپی میشود .افزایش بازده لیزر ،افزایش
توان متوسط خروجی و طراحی سیستمی فشردهتر ،از
دیگر مزایای دمش دیودی نسبت به دمش المپی است
].[6

در این مقاله برای اولین بار در ایران از بلور
 Co2+:MgAl2O4بهعنوان کلید زن  Qدر یك لیزر Er-
 Yb:Glassدمش دیودی استفاده شده است .به منظور
ساخت این لیزر ،ابتدا در محیط نرمافزار LASCAD
شبیهسازی مورد نیاز انجام شده ،سپس چیدمان
آزمایشگاهی آن برپا گردیده و لیزر تولید شده بررسی
شده است.

-۲
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 -۳شبیهسازی لیزر
در این شبیهسازی یك ماده فعال میلهای با طول 30
میلیمتر و شعاع  2/2میلیمتر از یك طرف در معرض
دمش عرضی لیزر دیود  940نانومتر با توان میانگین پمپ
حدود  2وات قرار گرفته است.

لیزر Er-Yb:Glass

ادوات اپتیکی موجود در کاواک لیزر بهنحوی که در
شکل 1نمایش داده شده است در کنار هم قرار گرفته اند.

لیزر حالت جامد  Er-Yb:Glassیك لیزر شبه سه ترازی
است .به دلیل جذب ضعیف تابش پمپ توسط یونهای
اربیم ،اضافه کردن یك یون نادر خاکی بهمنظور رسیدن
به یك بهره رضایتبخش ضروری است ] .[۵بههمین علت
عالوه بر یون اربیم ،یون ایتربیم را در شیشه فسفاته اضافه
میشود .درصد دوپشدگی اربیم و ایتربیم بهترتیب
 2/6×1016 ions/mm3و  2/1×1018 ions/mm3هستند .در
جدول 1بخشی از اطالعات مربوط به ماده فعال مورد نظر
نمایش داده شده است.

شکل  :1چیدمان ادوات اپتیکی در کاواک لیزر )1( ،آینه پشتی)2( ،
میله لیزری :)3( ،لیزر دیود سه بار )4( ،بلور جاذب اشباعپذیر)۵( ،
آینه خروجی

در این شبیهسازی طول کاواک لیزر با احتساب طول
ادوات اپتیکی موجود در کاواک حدود  1۵0میلیمتر در
نظر گرفته شد .در این شبیهسازی از یك بلور مکعبی
494
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 Co2+:MgAl2O4بهعنوان کلیدزن  Qبه ضخامت 1/03
استفاده شد .بر اساس طراحی صورت گرفته ،شعاع انحنای
آینه پشتی و جلویی لیزر بهترتیب برابر با بینهایت و
 1۵00میلیمتر در نظر گرفته شد .در لیزرهایی با
کلیدزنی غیرفعال بهدلیل کم بودن آستانه تحمل انرژی بر
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را یك نوع لیزر چشم -ایمن مینامند اما تابشهای ناشی
از دیود لیزر به چشم آسیب میرسانند.

واحد سطح بلورهای جاذب اشباعپذیر ،استفاده از
آینههایی با شعاع انحنا کمتر و ضریب بازتابندگی بیشتر
مطلوبتر است .در این شبیهسازی پس از وارد کردن تمام
دادهها در نرمافزار  LASCADو انجام محاسبات مربوط به
عدسی حرارتی درون ماده فعال پایداری مشدد بررسی
شد .پس از حاصل شدن اطمینان از پایداری مشدد
محاسبات دینامیکی به کمك نرمافزار انجام گردید .در
جدول 2نتایج مهم حاصل از شبیهسازی لیزر مورد نظر با
نرمافزار  LASCADنمایش داده شده است.

شکل :2نمایی از چیدمان آزمایشگاهی لیزر  Er-Yb:Glassدمش
دیودی از پهلو با استفاده از کلیدزن Qغیرفعال

پس از برپایی چیدمان ابتدا عملکرد لیزر را بدون قرار
دادن بلور کلیدزن Qبررسی کردیم و سعی شد در این
حالت به بیشینه توان میانگین خروجی مقدار توان
خروجی لیزر دست یابیم .در این حالت بیشینه خروجی
لیزر گرفته شده حدود  70میلیوات بود .یکی از
پارامترهای مهم در عملکرد لیزرهای پالسی ،پهنای پالس
پمپ است .در شکل 3نمودار توان خروجی لیزر بر حسب
پهنای پالس پمپ برای سه جریان متفاوت پمپ (جریان
اعمال شده به دیود لیزر) رسم شده است.

جدول :2نتایج حاصل از شبیهسازی برای یك لیزر Er-Yb:Glass
کلیدزنی  Qشده توسط Co2+:MgAl2O4

توان خروجی میانگین ()mW

29/64

انرژی پالس ()mj

14/82

پهنای پالس ()ns

26/6

توان قله ()KW

557/14

300
200
100

نکته حائز اهمیت در بلورهای جاذب اشباعپذیر میزان
درصد عبور اولیه است که با ضخامت بلور رابطه عکس
دارد .در این شبیهسازی درصد عبور اولیه  90در نظر
گرفته شده است.

0
4

5

ms
130A

120A

mW

3
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110A

شکل :3نمودار توان خروجی لیزر بدون بلور کلیدزن بر حسب پهنای
پالس پمپ

 -۴چیدمان آزمایشگاهی

پس از اطمینان حاصل شدن از عملکرد بهینه لیزر در این
شرایط بلور کلیدزن Qرا به چیدمان افزودیم .همان طور
که در بخش شبیهسازی بیان کردیم توان میانگین دمش
پمپ حدود  2وات تنظیم شده است ،بدیهی است که با
افزایش توان پمپ میتوان به پالسی با پهنای کمتر ،انرژی
بیشتر ،واگرایی کمتر و فاکتور کیفیت مناسبتر دست
یافت .در چیدمان مورد نظر با همین مقدار توان ورودی

بر اساس شبیه سازی انجام شده چیدمان آزمایشگاهی برپا
گردید .شکل 2نمایی از این چیدمان را نمایش میدهد.
برای تنظیم بهتر چیدمان لیزر از نگهدارندههای قابل
تنظیم برای آینهها و کلید زن  Qاستفاده شد .همچنین
به منظور ایمنی و مراقبت از چشم در این آزمایش باید
حتما از عینك مخصوص استفاده شود .لیزر Er-Yb:Glass
49۵
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توانستیم به خروجی مطلوب انرژی حدود  1۵/7میلیژول
و پهنای پالس  30نانوثانیه دست یابیم.
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دیود لیزر سه بار در معرض دمش قرار دادیم .پس از
دریافت نتایج قابل قبول شبیهسازی ،چیدمان آزمایشگاهی
این لیزر برپا شد .در چیدمان آزمایشگاهی برای رسیدن به
بهره مطلوب ادوات را به شکل صحیح تنظیم و با دقت
هممحور کردیم .زیرا در غیر این صورت آسیبهایی بر
روی سطوح ادوات به جا میماند که به هیچ نحو قابل
جبران نیست.

در شکل 4توان خروجی لیزر کلیدزنی  Qشده بر حسب
توان ورودی پمپ برای چهار آزمایش با شرایط کامال
یکسان نمایش داده شده است .در جدول 3نتایج حاصل از
این آزمایش آمده است.

با انجام تنظیمات دقیق و طاقتفرسا بهترتیب در پهنای
پالس و جریان پمپ  2/۵میلیثانیه و  120آمپر لیزر دیود
راهاندازی شد و خروجی کلیدزنی  Qشده لیزر بر روی
کارت  IRمشاهده شد .در این آزمایش پارامترهای زیادی
بر روی خروجی لیزر تأثیر گذارند اما بهطور میانگین به
انرژی کلیدزنی شده حدود  1۵میلیژول و پهنای پالس
 30نانوثانیه با پروفایل تك قلهای دست یافتیم.

شکل :4توان خروجی لیزر کلیدزنی شده بر حسب توان خروجی لیزر
دیود
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جدول :3نتایج تجربی
توان خروجی لیزر دیود ()W
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در این آزمایش بازده اپتیکی لیزر در حالت بدون بلور
کلیدزن و در حالت کلیدزنی شده بهترتیب حدود 27
درصد و  1/6درصد اندازهگیری شد.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله یك لیزر حالت جامد  Er-Yb:glassدمش
دیودی عرضی یك طرفه کلیدزنی  Qشده توسط بلور
جاذب اشباعپذیر  Co2+:MgAl2O4در یك کاواک نوری
پایدار طراحی وساخته شد .در این شبیهسازی مادهفعال
میلهای با طول  30میلیمتر در نظر گرفتیم و با استفاده از
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ساخت تک الیه ضد بازتاب پهن باند بر زیر الیه سیلیکونی به روش متخلخل سازی به
وسیله سونش شیمیایی
 محمد ملک محمد، فاطمه ملک محمد،پریسا حسينی زاده
 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم،گروه فيزیک
- نانو ساختار.) در دمای محیط استMACE(  سونش شیمیایی به کمک فلز،چکیده – یکی از روش های موثر ساخت تک الیه ضد بازتاب
های سیلیکونی با الیهنشانی نانو ذرات نقره به روش غوطه وری در بازههای زمانی متفاوت و زمان سونش مختلف بر روی زیر الیه
 در بازه طیفی، ساعت5  ثانیه و مدت زمان سونش40  بازتاب سطح متخلخل سیلیکون با زمان الیه نشانی.سیلیکون ساخته شدهاند
 به ساختار تک، بنابراین میتوان با هزینه کم و بدون تجهیزات پیشرفته در دمای محیط. رسیده است%2/1  نانومتر به کمتر از400-5000
 که در بسیاری از سامانههای اپتیکی و یاختههای خورشیدی برای افزایش بازده و،الیه ضدبازتاب در پهنای طیفی وسیع دست یافت
.کارایی کاربرد دارد
MACE

، سطح متخلخل، الیه ضد بازتاب، یاخته های خورشيدی-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
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سيليکون در معرض آب اکسيژنه اکسيد می شود و توسط
 HFخوردگی صورت می گيرد.

 -1مقدمه
در بسياری از سامانههای اپتيک ،بازتاب از سطوح المانها
باعث کاهش کارایی سامانه میشود .برای مثال یاختههای
خورشيدی برای افزایش بازده و بهينه نمودن کارایی به
سطوحی با حداقل بازتاب نيازمند هستند تا بتوانند
حداکثر فوتونهای نور فرودی را جذب و به انرژی
الکتریکی تبدیل کنند .معموال برای کاهش بازتاب از الیه
ضدبازتاب استفاده میکنند .برای افزایش پهنای باند
ميتوان از چند الیه استفاده نمود ،که عملکرد آنها بر
اساس الیههای چارک موج است ،ولی بهترین عملکرد
الیههای ضدبازتاب ،تنها برای زاویه فرود و قطبش خاص و
همچنين پهنای طيفی محدود رخ می دهد[2و.]1

واکنشهایی که در روش  MACEبرای سونش سيليکون
انجام میشود به قرار زیر است:
H2O2 + 2H+ + 2e-  2H2O
Si + 2H2O  SiO2 + 4H+ + 4eSiO2 + 6HF  H2SiF6 + 2H2O
) (Overall

Si + 2H2O2 + 6HF  H2SiF6 + 4H2O

در این تحقيق از  AgNO3برای توليد نانو ذرات نقره
استفاده میشود H2O2 .نه تنها به سونش سيليکون کمک
میکند ،بلکه یونهای نقره را طبق واکنش زیر به نانو
ذرات نقره تبدیل میکند[.]8

در سالهای اخير به کمک آرایههای نانو ساختار توانستند
تک الیه ضدبازتاب متخلخل در پهنای طيف وسيع ،با
زاویه فرود زیاد و مستقل از قطبش نور فرودی را جایگزین
الیههای ضدبازتاب معمولی کنند[ .]3تکنيکهای مختلفی
مانند :سونش با یونهای فعال( ، 1)RIEليتوگرافی تداخلی
و ليتوگرافی کلوئيدی برای توليد نانو ساختارهای
ضدبازتاب وجود دارد ،اغلب آنها نيازمند تجهيزات گران
قيمت و عملکرد پيچيده است که آنها را برای کار در
صنعت نامطلوب میکند[ 5و .]4در مقابل ،روش سونش
شيميایی به کمک فلز ( 2)MACEیک روش اقتصادی و
کارآمد برای توليد صنعتی تک الیه متخلخل است.
همچنين بر خالف آرایههای نانوسيم از ساختارهای
سوزنی شکل تشکيل نشده و شکننده نيستند ،بنابراین در
محيطهای سخت و خشن فشار بيشتری را تحمل می-
کنند و طول عمر بيشتری خواهند داشت[ .]6در این
روش می توان خود زیر الیه را متخلخل نمود که مناسب-
تر از یک الیه تخلخل اضافی است ،زیرا مشخصات ضریب
شکست آن در تمام بازه طول موجی با زیر الیه یکسان
است و بنابراین الیه ضدبازتاب میتواند بسيار پهن باند
باشد .همچنين مشخصات گرمایی و مکانيکی الیه
ضدبازتاب و زیر الیه تقریبا یکسان خواهد بود[.]7
این روش شامل دو مر حله است  :رسوب نانو ذرات فلزی و
سونش شيميایی .در مرحله رسوب فلز از نانو ذرات نقره
که به عنوان کاتاليست روی سطح سيليکون عمل
میکنند استفاده میشود و در مرحله سونش شيميایی،

2Ag + H2O2  O2 + 2H + 2Ag
+

microscope

+

در این تحقيق زمان سونش سيليکون و زمان الیه نشانی
نانو ذرات نقره برای داشتن بهترین الیه ضدبازتاب بهينه
شده است.
 -2روش ساخت نمونه
در این تحقيق از ویفر سيليکون نوع  nبا جهتگيری
< >100استفاده شده است .ابتدا ویفرهای سيليکون در
استون تميز شده و چندین بار با آب مقطر شسته شدند.
نمونهها در محلول الیهنشانی نقره که حاوی نمک
 ( 0/005M( AgNO3و اسيد  )4/6M) HFاست به مدت
زمان  40 ،30 ،20و  50ثانيه غوطهور شده و سپس در
محلول سونش حاوی  )0/44M) H2O2و  )4/6M) HFبه
مدت زمان  2 ،1 ،0/5و  5ساعت ،در دمای اتاق شناور
شدند ،سپس در محلول رقيق اسيد نيتيرک و آب اکسيژنه
به نسبت حجمی  1:1قرار گرفتند تا نقره اضافی روی
سطح زدوده شود .در نهایت نمونهها با آب مقطر شسته و
خشک شدند .ساختار نمونهها با استفاده از تصاویر
ميکروسکوپ الکترونی ) 3(SEMو همچنين طيف بازتاب
آنها در بازه  400-2500نانومتر توسط دستگاه
 UV-VIS spectrophotometerو در بازه 2500-5000
FTIR spectrophotometer
نانومتر توسط دستگاه
اندازه گيری شده است.
498
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1

Metal-assisted chemical etching
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به  SiO2اکسيد میشود و توسط  HFخوردگی صورت
میگيرد .در این صورت تعداد کمی از نانو ذرات نقره روی
سطح باقی میمانند چون بقيه نانو ذرات در نانو حفرهها
فرو رفته و با ادامه زمان سونش عمق حفرهها افزایش پيدا
میکند ،اما اگر غلظت نانو ذرات نقره بيش از حد زیاد
باشد ،تمام سطح سيليکون پوشيده از نانو ذرات نقره می-
شود و شرایط سونش در زیر سطح فراهم نمیشود و تنها
حفرههای سطحی و کم عمق تشکيل میشوند و مقدار
بازتاب افزایش مییابد .عالوه بر این در زمان الیهنشانی
کوتاه به دليل غلظت کم نانو ذرات نقره ،تعداد و ابعاد نانو
ذرات نقره و در نتيجه حفرههای ایجاد شده کم میشود و
مانع کاهش بازتاب میشود .در نتيجه برای زمان الیه
نشانی نانو ذرات نقره یک زمان بهينه وجود دارد که در
این آزمایش طبق شکل 1و ،2بهينه زمان الیهنشانی 40
ثانيه به دست آمده است.

 -3نتایج و تحلیل داده ها
جدول :1مشخصات نمونههای تهيه شده.
میانگین
بازتاب
)(%

)(%بازتاب

)(%بازتاب

))2500-5000nm

)(400-2500nm

زمان
سونش
)(hour

زمان
الیه
نشانی

غلظت
AgNO3
)(mol/lit

)(s
14/35

14/6-28/32

0/91-15/57

0/5 h

13/81

12/65 -25/9

0/79-12/74

1h

8/12

8/02-16/70

0/65-7/08

2h

5/50

5/10-13/59

0/50-4/76

5h

12/49

13/1-23/28

0/83-14/89

0/5 h

5/85

6/45-10/90

0/72-6/79

1h

3/85

3/54-8/18

0/62-4/51

2h

2/39

1/99-4/97

0/30-2/55

5h

1/56

0/75 – 2/07

0/29 -1/32

5h

40s

2/04

1/38-4/57

0/50-1/73

5h

50 s

20 s

30 s
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0/005

زمان الیهنشانی نانو ذرات نقره و زمان سونش سيليکون
تاثير مستقيم در ابعاد و عمق نانو حفرههای ایجاد شده
دارند .
با افزایش زمان سونش ،عمق نانو حفرهها افزایش مییابد
که تاثير مستقيم در مقدار بازتاب از سطح دارد .هر چه
عمق نانو حفرهها بيشتر باشد ،ضریب شکست به تدریج
افزایش مییابد که باعث کاهش بيشتر بازتاب می شود .با
توجه به جدول شماره1و شکل شماره  ،3افزایش زمان
سونش در شرایط یکسان منجر به کاهش قابل توجه
مقدار بازتاب در بازه طيفی  400-5000نانومتر شده
است.

شکل :1طيف بازتاب الیههای متخلخل تهيه شده با زمان الیهنشانی
40 ،30 ،20و  50ثانيه در مدت زمان سونش  5ساعت (.در بازه
طيفی  400-2500نانومتر)

با افزایش زمان الیهنشانی ابعاد نانو ذرات نقره بزرگتر و در
نتيجه ابعاد حفرهها نيز بزرگتر میشود ،از طرفی ابعاد
حفرهها باید به اندازه کافی کوچک باشند تا مانع
پراکندگی نور شوند[.]6
همچنين با افزایش زمان الیهنشانی ،غلظت یونهای نقره
روی سطح افزایش پيدا میکند ،در صورتی که غلظت به
اندازه کافی زیاد باشد نانو ذرات نقره روی سطح ویفر
پخش شده و در سطح زیرین نانو ذرات نقره ،سيليکون

شکل  :2طيف بازتاب الیه های متخلخل تهيه شده با زمان الیه نشانی
 40 ،30 ،20و  50ثانيه در مدت زمان سونش  5ساعت ( .در بازه
طيفی  2500-5000نانومتر)

499
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 10-12بهمن 1396

پيشرفته ،الیه با بازتاب کم در پهنای طيفی وسيع
ساخت ،که در بسياری از صنایع از جمله یاختههای
خورشيدی کاربرد فراوان دارد.
 -4نتیجه گیری
در این پژوهش نمونهها در زمان الیهنشانی و زمان سونش
متفاوت با غلظت  )0/44 M( H2O2 ، )4/6 M( HFو
 )0/005 M( AgNO3ساخته شدند که در زمان الیه-
نشانی  40ثانيه و زمان سونش  5ساعت ،بهينه بازتاب به
حدود  % 1/5رسيده است.

شکل  :3طيف بازتاب الیه های متخلخل تهيه شده با زمان الیه
نشانی 30ثانيه در مدت زمان سونش 2 ،1 ،0/5و  5ساعت ( .در بازه
طيفی 2500-5000نانومتر).

شکل  ،4تصاویر  SEMنمونهها را با زاویه  30درجه نشان
میدهد .با توجه به ساختار نمونهها و در مقایسه با تصویر
 Cکه نانو ذرات استفاده شده در متخلخلسازی را نشان
میدهد ،با افزایش زمان سونش و زمان الیهنشانی نانو
ذرات ،تخلخل سطح سيليکون افزایش مییابد.
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شکل :4تصاویر ميکروسکوپ الکترونی ) : A، (SEMزمان سونش 2
ساعت و زمان الیه نشانی  30ثانيه : B .زمان سونش  5ساعت و زمان
الیه نشانی  40ثانيه :C .نانو ذرات استفاده شده برای متخلخل
سازی.

برای رسيدن به کمترین مقدار بازتاب در بازه
 400-5000نانومتر ،باید به بهينه زمان سونش سيليکون
و زمان الیهنشانی نانو ذرات نقره رسيد .با توجه به
نمودارهای شکل 2 ،1و  ،3مقدار بازتاب در مدت زمان
سونش  5ساعت و زمان الیهنشانی  40ثانيه در بازه
طيفی 400-2500نانومتر به حدود  ٪1/32و در بازه
طيفی  2500-5000نانومتر به حدود  %2/07رسيده
است .بنابراین میتوان با هزینه کم و بدون تجهيزات
500
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

][1

][2

][3

][4

][5

][6

][7

][8

بررسی انتشار پالس گاوسی از یک سیستم تار نوری به روش ماتریسی
 محسن حاتمی، عليرضا کشاورز،فاطمه نگهبان
 شيراز، دانشگاه صنعتی شيراز،دانشکده فيزیک
 روش معمول حل معادله موج حاکم است که در.چکیده – امروزه بررسی انتشار پالس در سیستم فیبر نوری موضوعی با اهمیت است
 برای یک سیستم خاص شامل مدوالتور،ABCD  در این مقاله ضمن معرفی روش ماتریس.بسیاری از سیستمهای تار نوری پیچیده است
 و فیلترهای اپتیکی و یک خط پاشنده ماتریس های زمانی معرفی شده و با استفاده از آنها شبیه سازی خروجی مورد نظر باAM دامنه
 نتایج حاصل به عنوان یک پالس مدوله شده در لیزر های تار نوری قفل شده.وارد کردن پالس گاوسی به این سیستم نوری انجام میگردد
.مد قابل استفاده است
 فيلتر گذردهی، مدوالتور دامنه،ABCD  ماتریس، پالس گاوسی-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
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 -1مقدمه
استفاده از ادوات نوری به ویژه تارهای نوری می تواند به
انتقال سریعتر ،بهتر و دقيقتر اطالعات کمک کند].[1
یک پالس می تواند در فضای آزاد ،هوا و یا تار نوری
منتشر شود] .[2در این راستا شبيه سازی انتشار پالس این
سيستمها از اهميت خاصی برخوردار است .روش معمول
برای شبيهسازی و شناخت تحول زمانی پالس در این
سيستمها شناخت و حل معادالت حاکم است که به دليل
پيچيدگی حل تحليلی برای دستيابی به جواب باید به حل
عددی متوسل شد .با این وجود هنوز هم میتوان با
استفاده از روش ماتریسی  ABCDدر بعد زمان به حل
تحليلی پرداخت .هر چند این روش به دليل عدم شناخت
ماتریس حاکم هميشه امکانپذیر نيست و همچنين از
تقریب های الزم نمیتوان چشم پوشی کرد با این وجود
در بسياری از موارد بسيار سودمند است .در این مقاله
ضمن معرفی این روش به اعمال آن برای یک سيستم تار
نوری خاص شامل مدوالتور دامنه ،یک فيلتر و یک خط
پاشنده که از مهمترین المانهای یک سيستم تار نوری
هستند پرداخته میشود.

شکل  1سيستم نوری طراحی شده شامل مدوالتور دامنه ،فيلتر و
محيط پاشنده

پالس ورودی سيستم باال یک پالس گاوسی خواهد بود.
برای یک پالس گاوسی به عنوان ورودی میتوان رابطهی
زیر را در نظر گرفت][4
2

()1









 1 T
U (0, T )  exp   
 2  T0


در این رابطه  T0مقدار نصف عرض در  1 eنقطهی شدت
را نشان میدهد .اما مقدار دامنه ی عبارت ) U ( z , Tدر
فاصلهی  zدر طول سيستم تار نوری ساده با استفاده از
رابطه ی زیر محاسبه می شود][5
() )2

T 2
) 2(T02  i  2 z

(exp

T0
(T02  i  2 z )1/2

U ( z, T ) 

بنابراین یک پالس گاوسی در طول انتشار شکل خود را
حفظ می کند اما با تغيير مقدار  zعرض پالس متغير
خواهد بود.

 -2مبانی نظری
در طراحی یک سيستم نوری پارامترهای متفاوتی مانند
مدوالتور دامنه ،مدوالتور فرکانس ،فضای آزاد ،فيلترهای
گوناگون و غيره را می توان به کار برد .مطابق شکل 1
فرض کنيد یک سيستم تار نوری شامل مدوالتور دامنه
 ،AMمسير پاشنده و فيلتر گذردهی نور می باشد .پس از
ورود پالس به فيبر نوری از یک مدوالتور دامنه عبور می
کند و پس از آن یک مسير پاشنده (که اصطالحا آن را
خط پاشنده می ناميم) و در نهایت یک فيلتر باند عبوری
نوری در مسير آن قرار خواهد گرفت .مدوالتور دامنه از
دسته ی مدوالتورهای آنالوگ است و وظيفه ی کنترل
دامنهی پالس را به عهده دارد .بهرهگيری از فيلترهای
قابل تنظيم نيز در سيستمهای مخابرات نوری به دليل
افزایش طول موج ارسالی و دریافتی کانالها و همچنين
کاهش ابعاد قطعات رو به افزایش است] .[3بنابراین
میتوان دليل انتخاب سيستم نوری مورد نظر را دریافت.

 2-1ماتریس  ABCDدر حوزهی زمان
هنگام ورود پرتو به یک سيستم نوری و عبور آن از عناصر
متفاوت نوری پارامتر  qورودی به پارامتر  qخروجی
تبدیل خواهد شد .در این شرایط میتوان اثر هر کدام از
عناصر نوری را به صورت یک ماتریس  ABCDنمایش داد.
با دانستن پارامتر  qinپرتو گاوسی و عناصر ماتریس
انتقال پرتو میتوان مقدار  qoutرا از قانون
()3

Aqin  B
Cqin  D

qout 

بدست آورد .در بعد زمانی پارامتر  qبا استفاده از رابطهی
زیر مشخص خواهد شد]:[6
()4
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که  مقدار  1 eپهنای پالس و  Cچيرپ شدگی را نمایش
می دهند.

پارامتر  قابليت انتقال فيلتر در طول واحد برای فرکانس
مرکزی یعنی    0را اندازهگيری میکند و  مقدار
نصف پهنا را در ميانهی مقدار بيشينه نشان میدهد.
بنابراین ماتریس مورد نظر برای فيلتر به صورت زیر
خواهد بود
2  2 

1


()9

دامنه][6

 2-4خط پاشنده

 2-2مدوالتور دامنه

پارامترهای یک ماتریس  ABCDپس از گذشتن از یک
محيط پاشنده در بعد زمان به صورت زیر نمایش داده
میشوند][6

معادلهی اصلی برای یک مدوالتور دامنه به صورت تقریبی
مانند زیر نوشته میشود
()5

1
] exp[ M (1  cos  t )]  exp[ M  t
2
2

M

M

 jC   a

1

2



2
M M

1

0

این ماتریس نشان دهندهی یک محيط پاشنده با فاصلهی
 zو با ضریب پاشندگی  k است.

1
qout

از قانون ضرب ماتریسها جهت ردیابی پرتو در خروجی
استفاده خواهد شد .برای این کار از ماتریسهای معرفی
شده برای هر عنصر نوری کمک میگيریم].[7

a 

 Mدامنهی مدوالسيون و  Mفرکانس زاویهای
مدوالسيون هستند .بنابراین عناصر ماتریس  ABCDبا
ماتریس زیر بيان میشوند
()7

jk z 

1 

()10

بنابراین پس از گذشت پالس ازین بخش عامل  1 qoutبه
شکل زیر خواهد بود
()6

1

0

بهرهی نوری از عنصر فعال به طور همزمان در این
ماتریس بيان میگردد که در آن  و  به ترتيب ضریب
بهره و پهنای پالس میباشند.

شکل .2نمودار ماتریس  ABCDحوزهی زمان بر اساس توزیع

2
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jk z 
 1 0   1 2 
FAM F filter FDL  
 
 


1
0
1 
0
1
 a 

2  1

()11

1 0 


  a 1



 a jk z  1  2 a   2 
jk z  2  2

1


 a

تمام عناصر ماتریس مقادیری حقيقی هستند و از رابطهی
 1  ( A  D) 2  1تبعيت میکنند.

مقدار عبارت  2 a  2بسيار کوچکتر از واحد است.
بنابراین در محاسبات و شبيه سازیها در نظر گرفته
نمیشود .در نتيجه شکل کلی ماتریس انتقال به صورت
زیر خواهد بود

با کمک یک تقریب سهموی فيلتر گذردهی نوری برای
فيبر معادلهی زیر را برآورده میکند

1
jk z  2  2 
FTotal  


 a jk z  1 
 a

 2-3فيلتر گذردهی نوری

()8

()12

u
 2

u
z  2 t 2
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 -3شبيه سازی
در این مقاله شبيه سازی انتشار پالس ورودی پالس
گاوسی بدون چيرپ شدگی مطابق شکل  3از سيستم تار
نوری معرفی شده در شکل  1شامل مدوالتور دامنه و
فيلتر گذردهی نوری و سپس خط پاشنده توسط نرمافزار
متلب انجام شده است .در اینجا سعی شده است از
ماتریسها در بعد زمان استفاده شود .از طرفی در طراحی
سيستمها معموال از اثرات پاشندگی و غيرخطی فيبرها
صرف نظر میشود که در این مقاله اثر پاشندگی در
محاسبات در نظر گرفته شده است .همچنين در شبيه

شکل  4تغييرات پالس گاوسی پس از گذشتن از سيستم طراحی
شده

سازیها ) z  100 (mو )    0.02 (W 1m1میباشند.

نتيجه گيری
در این مقاله به معرفی روش ماتریسی برای تحليل انتشار
پرتو گاوسی برای یک سيستم تار نوری بویژه شامل
مدوالتور دامنه ،یک فيلتر و یک خط پاشنده که از
مهمترین المانهای یک سيستم تار نوری هستند با در
نظر گرفتن اثر پاشندگی پرداخته شد .در صورت دانستن
ماتریسهای زمانی و پارامترهای آنها استفاده از روش
ماتریسی  ABCDجایگزین مناسبی برای حل معادالت
انتشار پالس میباشد .نتایج حاصل از بررسی انتشار پالس
در ليزر های فيبری حلقوی قفل شده مد و در بسياری از
طراحی های سيستم های ارتباطی تار نوری روشی ساده و
پرکاربرد می باشد.

شبيه سازی انشار پالس از سيستم مورد نظر با استفاده از
ماتریس انتقال ( )12و قانون  ABCDمعرفی شده با
رابطه ( )3در حوزه زمان به سادگی امکان پذیر بوده و
نتيجه در شکل  4گزارش شده است .همان طور که انتظار
میرفت پس از ورود پالس گاوسی به سيستم مورد نظر
شکل پالس دچار دگرگونی زمانی در طول انتشار ناشی از
تاثير سه المان طراحی شده گردیده است .همان گونه که
مشاهده میشود استفاده از روش ماتریسی به شرط
شناخت ماتریس  ABCDهر المان جایگزین مناسبی
برای حل معادالت انتشار حاکم میباشد .نتایج حاصل از
انتشار پالس در سيستم تار نوری معرفی شده در ليزرهای
فيبری قفل شده مد قابل استفاده است.
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فانو سوییچ نوری مبتنی بر بلور فوتونی بهبود یافته
 محمدحسن رضایی،محمدحسن یاوری
3319118651 : کد پستی، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه شاهد
 شاهد طیف،چکیده – در این تحقیق یک سوییچ تمام نوری با طیف عبور فانو ارائه شده است که نسبت به نمونه قبلی این نوع سوییچ ها
 در افزاره جدید با بهبود ضریب کیفیت کاواک فعال در طیف.فانوی تیز تر و با کنتراست بیشتر و در نتیجه مصرف توان کمتر می باشیم
 انجام شده است و برای مقایسهFDTD  در این مقاله شبیه سازی ساختار ارائه شده با روش.فانو به مشخصات بهتری دست یافته ایم
 به نقش بهبود ضریب کیفیت کاواک ها در بهبود طیف فانو پرداخته شده است و در نتیجه انطباق،ساختار بهبود یافته با ساختار قبلی
.یافته ها با طیف عبور خروجی و مقایسه طیف خروجی با سوییچ قبلی صورت می پذیرد
 بلور فوتونی، فانو سویيچ، سویيچ زنی تمام نوری، سویيچ نوری-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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طول عمر یک کاواک یا  Qبيانگر ميزان انرژی ذخيره شده
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
] . [7ساختار باندی این ساختار با شبيه سازی توسط نرم
افزار لومریکال به فرم شکل  1خواهد بود .همانطور که
مشاهده می گردد ساختار برای طول موج مرکزی حدود
 1/55ميکرومتر طراحی شده است ( .)a =0/46

 -1مقدمه
در یک دهه اخير  ،فناوری های مبتنی بر فوتونيک در
ارتباطات داده جهانی به امری فراگير تبدیل شده است
[ . ]1افزایش روز افزون پهنای باند داده ،نيازمندی های
مصرف توان پایين و مقرون به صرفه بودن ارتباطات
داخلی نوری برچيپ ] ،[2یک نقشه ی راه را برای
نيازمندی های طراحی اجزای فوتونيکی ترسيم نموده
است ]. [4] ,[3

در این ساختار کاواک شماره  1با شيفت به دو طرف به
اندازه  92 nmبه وجود آمده است ،و حفره های دوم و
سوم هر طرف کاواک نيز به ترتيب به اندازه 11/5 nm
و  92 nmبه دو طرف شيفت یافته اند (شکل .)3همچنين
حفره شماره  2از شيفت دو حفره کناری به اندازه85 nm
به دو طرف و همچنين دو حفره دوم به اندازه 20 nmبه
هر طرف ایجاد شده است .از آنجا که پروفایل ميدان نور
کوپل شده به یک کاواک معمولی که با شيفت ساده دو
حفره از هر طرف ایجاد شده است دارای پوش ميدان
الکتریکی مثلثی می باشد ،بنابراین به نظر می رسد با
توجه به اینکه فرم مثلثی دارای تغييرات ناگهانی نور در
برخورد با دیواره های سفت است ،با بهبود دیواره های
کاواک به نحوی که پوش حالت گوسی پيدا کند (شکل ج
 ،)2و به عبارتی شدت تغييرات در برخورد با دیواره هاکاهش یابد ،تلفات تشعشعی از تيغه به غالف (هوا) کاهش
و در نتيجه  Qکاواک افزایش یابد] [8و این دقيقا همان
کاری است که برای کاواک شماره  1همانطور که پيشتر
مقادیر آن بيان شد ،در این مقاله انجام شده است
(شکل .)3روش های مختلفی برای محاسبه طول عمر مد
های یک کاواک بلور فوتونی یا متناظرا  Qوجود دارد یکی
از این روش ها که در آن از شکل طيف عبور استفاده می
شود ،عبارت است از  FWHMمربوط به شکل لورنتزین
تبدیل فوریه ميدان خروجی که در اینجا مد  TEو
درنتيجه ميدان الکتریکی ،مطرح می باشد ،در اینجا نيز از
همين روش استفاده شده است.

یکی از انواع این ساختارهای مبتنی بر کاواک که اخيرا
توسط مورک و همکاران ] [5در دانشگاه دانمارک توسعه
داده شده است و می توان آن را نسل جدیدی از
ساختارهای کاواک-موجبر به حساب آورد ،ساختاری است
مبتنی بر رزونانس فانو که در آن طيف فرکانسی خروجی
دارای تغييری شدید و ناگهانی می باشد که موجب می
گردد در مقایسه با طيف معمول لورنتزین ،مصرف توان
افزاره کاهش یافته و همچنين مشخصه کنتراست بهبود
یابد که از این نوع ساختار ها می توان در طراحی سویيچ
های مبتنی بر بلور فوتونی با مصرف انرژی فوق پایين بهره
جست .در مقاله پيشرو ساختاری مبتنی بر بلور فوتونی با
بالک  InGaAsPجهت دستيابی به این طيف ارائه گردیده
است.

 -2طراحی ساختار
مشخصات ساختار ارائه شده در مقاله عبارت است از یک
تيغه بلور فوتونی با ساختار مثلثی ،و حفره های هوا که
برای انتشار موج  TEمناسب می باشد .ثابت شبکه،
ضخامت و شعاع حفره به ترتيب  0/2 μm ،0/46 μmو
 0/115μmمی باشد .در شکل -2الف ،موجبر  L1با حذف
یک ردیف از حفره ها ،و کاواک ها نيز از شيفت دو حفره
کنار هم در ساختار ایجاد شده است .طراحی ساختار به
گونه ای است که برای طول موج مخابراتی 1/55ميکرومتر
مناسب می باشد].[6
جنس ماده به کاررفته شده در تيغه InGaAsP ،دارای
پيک فوتولومينسانس در طول موج  1/47 μmمی باشد.
ساختار ،یک ساختار کاواک -موجبر بوده که در آن از دو
کاواک برای ایجاد طيفی تيز تر از طيف لورنتزین با نام
طيف فانو ،استفاده شده است.

طبق تئوری وردشی ]:[9
()1
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شکل  : 1ساختار نواری تيغه فوتونيک کریستال دو بعدی مثلثی با ضریب
شکست  3/334و دوره تناوب و شعاع حفره به ترتيب 0/46 ،و 0/115
ميکرومتر و همچنين دارای باند ممنوعه به مرکز حدود.1/556 μm
y
x

همانطور که در رابطه  1مشهود است ،برای مينيمم شدن
( Uتابعک انرژی الکترومغناطيسی) ،ميدان الکتریکی باید
انرژی اش را در ماده با  εبيشتر متمرکز سازد تا مخرج
ماکزیمم شود و همچنين ميزان نوسانات مکانی را مينيمم
کرده و به عبارتی صورت مينيمم گردد .بنابراین دو نتيجه،
طبق تئوری وردشی مدهای با فرکانس پایين تر ،انرژی
خود را در ماده با  εبيشتر متمرکز می سازند .عکس این
قضيه نيز صادق می باشد یعنی به عبارتی مدهای با
فرکانس باالتر نيز انرژی خود را در  εکمتر قرار می دهند.
بنابراین طبق این تئوری می توان فرکانس مد کوپل شده
به کاواک را تنظيم کرد .درواقع این کار را می توان با
تغيير شکل کاواک انجام داد.
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.

z

(الف)

با استفاده از نظریه اختالل رابطه ساده بين شيفت
فرکانسی  Δωو تغيير ضریب شکست  Δnناشی از اعمال
اختاللی کوچک به صورت زیر می باشد]: [9

تیغه

(ب)
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دیواره
کاواک

 Lاندازه نانو کاواک

دیواره
کاواک



n
  .E E

n

()2

که  EEعبارت است از بخشی از انرژی ميدان الکتریکی که
در ناحيه مختل شده حضور دارد.

(ج)

 -3بررسی وضعیت بهبود طیف فانو با افزایش
Q
شکل  : 2الف :نمایی از صفحه تناوبی ب :نمایی از کاواک به طول  Lدر
صغحه ( x-zصفحه عمود بر صفحه تناوبی) شامل .ج :فرم پوش ميدان
الکتریکی در صفحه بين صفحه تناوبی و غالف (هوا) در محل کاواک بر
حسب مکان -شکل سمت چپ بدون نرم کردن لبه های کاواک-شکل
سمت راست با نرم کردن لبه های کاواک -به فرم بيان شده در مقاله.
S1

S3

S2

S1

با اعمال تغييرات به کاواک شماره  1در شکل  ،3تلفات
ناشی از تشعشع مد نوری به درون غالف به شدت کاهش
می یابد و با تقسيم ضریب کيفيت ساختار به دو ضریب
کيفيت  Qloadو  Qunloadکه اولی ناشی از کوپلينگ کاواک
به المان های دیگر(کاواک و موجبرها) و دومی ناشی از
تشعشع به صورت عمودی به درون غالف می باشد می
توان گفت با این کار  Qunloadبه خوبی بهبود یافته است.
برای بهبود  Qloadکه به نحوی وابسته به طراحی ساختار
می باشد  ،طراحی ساختار به گونه ای انجام شده است
که با قرار دادن کاواک شماره  1باالی کاواک شماره  2و
دور از موجبر Qload ،افزایش یافته است در واقع کاواک

S3

S2

شکل  : 3نحوه شيفت دادن حفره های اطراف کاواک در کاواک.1
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شماره  1دارای کوپلينگ فقط با یک کاواک و در نتيجه
دارای  Qloadبزرگ بوده (کوپلينگ غير مستقيم با موجبر)
و کاواک شماره 2با داشتن کوپلينگ با هردو المان کاواک
شماره 1و موجبر دارای  Qloadبسيار کمتر می باشد که
قرار گرفتن تراز گسسته کاواک دوم در پيوستار کاواک
اول منجر به فراهم آوردن طيف فانو می گردد .بنابراین با
افزایش بيشتر  Qunloadکاواک شماره 1در واقع به این
گسسته سازی کمک کرده و اختالف بيشتر  Qدو کاواک
(تراز پيوسته و گسسته) فراهم آمده است که بنحوی
منجر به تيز تر شدن طيف نامتقارن فانو می گردد .نتایج
حاصله از شبيه سازی ساختار با روش  FDTDکه در
شکل 4نمایش داده شده است ،گویای همين مطلب می
باشد .در نمودار بزرگنمایی شده طيف ،شکل  -4ب که
مربوط به نمودار لگاریتمی تبدیل فوریه خروجی می باشد،
فاصله دو پيک در این ساختار ارائه شده حدود 0/45و Δλ
در حدود 0/5 nmمی باشد که در مقایسه با افزاره ارائه
شده قبلی در سال  2013حدود  50درصد بهبود در
کنتراست یا فاصله پيک به پيک مشاهده می گردد.
مصالحه ای در این ساختار به ازای اندازه کاواک ها بين
فاصله پيک به پيک و  Δλدارد به طوری که با کاهش Δλ
 ،ميزان کنتراست پيک به پيک نيز کاهش می یابد که آن
را باید در طراحی ها مورد توجه قرار داد .نمودارهای شکل
 5که به ازای اندازه های مختلف کاواک شماره 1رسم شده
اند این مصالحه را به طور شهودی به نمایش می گذارند .با
توجه به وابستگی ميزان تغيير ضریب شکست به شدت
نور ورودی ،هر چه عمل سویيچ زنی با تغيير ضریب
شکست کمتری صورت پذیرد بنابراین به انرژی مصرفی
کمتری برای سویيچ زنی نيازمندیم و طبق رابطه( )2این
کاهش ،تا حدی کمتر از  50درصد خواهد بود.
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الف)

ب)

شکل  : 4الف) طيف فانو خروجی مربوط به ساختار در حالت بهبود
کاواک( 1خط توپر) ،و نمودار شيفت یافته در طول موج در حالت بدون
بهبود(نمودار خط چين) .ب) قسمت بزرگنمایی شده مربوط به طيف
فانو( .محور عمودی نمودارها لگاریتمی است).

شکل : 5جابجایی طيف فانو همراه با کاهش عرض طيف و کاهش
کنتراست با افزایش اندازه کاواک(از راست به چپ) .همانطور که
مشاهده می گردد با تغيير سایز کاواک از طریق جاروب ميزان شيفت
 S1از  90تا  92نانومتر ،طيف در طول موج جابجا شده است.
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 -4نتیجهگیری
در اینجا با استفاده از بهبود ضریب کيفيت  unloadیکی از
کاواک ها که ناشی از تلفات بين تيغه فوتونيک کریستال و
غالف (هوا) بود ،ساختار قبلی بهبود یافت .در واقع با
افزایش کنتراست طيف فانو خروجی و یا همچنين کاهش
( Δλبا توجه به مصالحه ای که بين این دو پارامتر وجود
دارد) ،مشخصه های بهتری از جمله کاهش انرژی مصرفی
و امکان ایجاد پالس سویيچ زنی تيز تر مشاهده گردید.
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حسگرزیستی بلور فوتونی فیبوناچی با نانو الیه های گرافن
 جمال بروستانی و صمد روشن انتظار،هاجر کاویانی باغبادرانی
 دانشکده فيزیک، دانشگاه تبریز،تبریز
 ساختار باند.در این مقاله حسگر زیستی بلور فوتونی گرافنی با هندسه فیبوناچی و تحت پیکربندی منشور بررسی شده است- چکیده
 نتایج نشان میدهند. حالت های سطح و طیف انعکاس با استفاده از روش مشهور ماتریس انتقال محاسبه شده اند،سیستم تحت مطالعه
 عالوه بر این توزیع فضایی دیالکتریک ها نقش اساسی در.پاشندگی باند و حالت های سطح شدیدا تحت تاثیر هندسه ساختار هستند
 مقایسه حساسیت فازی در حسگر های پیشنهادی نشان میدهد که در ساختارهای با توالی باالتر.عملکرد حسگرها بازی میکند
.فیبوناچی آشکارسازی تغییرات کوچک در ضریب دی الکتریک سطح بسیار قابل مالحظه است
. ماتریس انتقال، سنجش فازی، امواج سطحی بالخ، حسگر زیستی، بلور فوتونی-کليد واژه

Fibonacci photonic crystal bio-sensors with graphene Nano layers
Hajar Kaviani Baghbadorani, Jamal Barvestani and Samad Roshan Entezar
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract- In this paper Fibonacci photonic crystal biosensors with graphene Nano-layers under the Kretschmann
configuration have been investigated. Band structure, surface modes and reflection spectrum have been calculated by wellknown transfer matrix method. Results show that the band structure and the dispersion of the surface modes are deeply
affected by the geometry of the proposed structure. In addition, the spatial distribution of the dielectrics plays a basic role in
the performance of sensors. The comparison between the maximum amount of phase sensitivity in proposed sensors show
that structures with complex Fibonacci sequence are significantly able to detect small differences in the surface refractive
index.
Keywords: Photonic crystal, bio-sensor, Surface modes, transfer matrix.
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 -2مدل تئوری

مشخصات نوری که در یک محيط دیالکتریک منتشر میشود می-
تواند با تغيير مدوالسيون فضایی ثابت دیالکتریک محيط تغيير کند.
اگر این تغييرات متناوب باشند ،ساختار متناظر بلور فوتونی ناميده
میشود .اخيرا ساختارهای با توزیع فضایی تصادفی از ضرایب شکست
مواد با ویژ گيهای نوری جدید توجهات بسياری را جلب کرده اند.
این ساختارها شبه بلور ناميده میشوند و خواصی بين ساختارهای با
نظم کامل و اختالل کامل را دارا هستند[ .]1نوارهای ممنوعه در
ساختار باند بلورهای فوتونی بسياری از خواص بنيادی نور را تغيير
میدهند و فرصتهای تحقيقاتی وسيعی را ایجاد میکنند .بررسی ها
نشان داده اند که این ساختارها از امواج سطحی بالخ )(BSWs1
پشتيبانی ميکنند .این امواج در فصل مشترک یک بلور فوتونی قطع
شده و یک محيط همگن تشکيل میشوند .امواج سطحی بالخ در
بررسی اندرکنش نور -ماده و حسگری بسيار با ارزش هستند و
مطالعات تجربی و تئوری قابليت این حالتهای سطح را در بحث
حسگرها اثبات کرده اند [.]4-1

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

طراحی

بطوریکه

شدهاند

 S 0  A و  . S 1  B طول تناوب سلول واحد ) (dدر توالی
های فيبوناچی  d   d a   d bاست  .در این رابطه  تعداد
الیه های ماده  Aو  تعدادالیه های ماده  Bدر توالی فيبوناچی
است .در این ساختارها تک الیه گرافن بين دو ماده دیالکتریک
محدود شده است[6و.]5

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

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

در این مقاله حسگرهای بلور فوتونی گرافنی یک بعدی با
تواليهای هندسی فيبوناچی مطالعه میشود.

() 1

 

  gintra

 

  gint er
2

e i

4 2

 g  

 gint ra ( ) 



 c   
16 k BT

ln  cosh 

   ,

2
k
T

B
 













1 1
   2 c 
  arctan 

2

 2 k BT 
e 
inter
 g ( ) 

2

4  i
   2 c 
ln

 2    2  2  2k T
 B
c 


2

2



h
در این رابطه  eبار الکترون،
2
ثابت بولتزمن و   cپتانسيل شيميایی است .در نتيجه حضور تک


ثابت پالنک کاهيدهk B ،

الیه های گرافن ،جریان سطحی در مزر بين الیه های دیالکتریک
بوجود میآید .ميدان های الکتریکی و مغناطيسی در فصل مشترکها با
Bloch Surface Waves 1
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شرایط مرزی زیر به هم مرتبط میشوند:
n   H 2  H 1   J   g   E
n   E 2  E1   0

() 2

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

M 12   aN 1 


M 22   bN 1 

a   M
)3(  1    11
 b1   M 21
2

1
i

, rs , p  rs , p e s , p
M 11

2

R  rs , p

 rs , pضریب انعکاس سيستم در قطبشهای ) s (TEو ) p (TMاست و
 ضریب فاز است.
اختالف فاز    s   pاست و حساسيت فازی با رابطه زیر
تعریف میشود[9و:]4

d 
dn s

S 

()4

 -3نتایج و بحث
شکل  : 2ساختار باند و حالت های سطحی در سه توالی نخست
فيبوناچی

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

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

شودS 4 :d a  d b  4  m :

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

،

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

Kretschmann 2

511
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

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

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

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

شکل  :4نمایش حساسيت فازی با تغييرات ضریب شکست محيط سطح در
سه توالی نخست فيبوناچی.
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عملکرد حسگر بلور فوتونی با نانوالیه های گرافن در پتانسیل های شیمیایی متفاوت
 جمال بروستانی و صمد روشن انتظار،هاجر کاویانی باغبادرانی
 دانشکده فيزیک، دانشگاه تبریز،تبریز
، حالتهای سطح، ساختار باند.چکیده – در این مطالعه یک حسگر بلور فوتونی با نانوالیههای گرافن تحت پیکر بندی منشور ارائه کردهایم
 محاسبات نشان.طیف بازتاب و حساسیت حسگر در پتانسیلهای شیمیایی مختلف با استفاده از روش ماتریس انتقال محاسبه میشوند
-می دهد با افزایش پتانسیل شیمیایی پهنای شکاف نواری صفر افزایش مییابد و حالتهای سطحی به سمت فرکانسهای باالتر جابجا می
 همچنین بررسی ها افزایش قابل مالحظه معیار شایستگی حسگر پیشنهاد شده برای حالت های سطحی گاف براگ در پتانسیل.شوند
 را در مقایسه با دیگر پتانسیل های شیمیایی ارائه شده نشان

c

 0.4 eV

 و حالت سطحی نوار ممنوعه صفر در

c

 0.2 eV

شیمیایی
.میدهد

. ماتریس انتقال، حالتهای سطحی،  حسگر، بلور فوتونی-کليد واژه

The performance of photonic crystal sensor with grapheme nano-layer in
different chemical potentials
H. Kaviani Baghbadorani, J. Barvestani, and S. Roshan Entezar
Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
Abstract-In this paper, we have presented a photonic crystal sensor including nano-grapheme layers under the Kretschmann
configuration. The band structures, surface modes, reflectivity and sensitivity of photonic crystal sensor in different chemical
potentials are calculated by transfer matrix method. Our results show that with increasing the chemical potential, the width of
zero-gap in the band structure of photonic crystal expands and surface modes shift to higher frequencies in both conventional
band gap and zero-gap. Our investigations illustrate that the figure of merits of the proposed biosensor for the surface mode
of zero-gap in c  0.2 eV and for that of Bragg gap in c  0.4 eV are considerably higher compared to the figure of merits
in other chemical potentials presented in our study.
Keywords: Photonic crystal, sensor, Surface modes, transfer matrix.
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مقدمه

مدل تئوری

در زمينه توسعه ادوات مبتنی بر بلورهای فوتونی،
حسگرهای بلور فوتونی از موثرترین تکنيکهای سنجش
محسوب میشوند .حسگرها ابزارهای تحليلی و آشکارساز
قدرتمندی هستند و به عنوان یک مبدل عمل میکند که
میتواند تغييرات سطح از قبيل تغييرات در جرم ،حجم،
قطبش ،گذردهی دیالکتریکی را به سيگنال مناسبی که
توسط جریان یا ولتاژ اندازهگيری میشود ،تبدیل کند .در
این حسگرها مد سطح که در فصل مشترک یک بلور
فوتونی بریده شده با محيط خارجی تشکيل میشود
(حالت سطحی بالخ) ،با نور فرودی تحت پيکربندی
منشور) (Kretschmannتزویج میشود .این حالتها در
داخل یا لبه نوارهای ممنوعه در طيف پاشندگی ساختار
قرار میگيرند .بر انگيختگی مد سطحی توسط یک دره در
طيف بازتاب قابل درک است .موقعيت این دره به تغييرات
ضریب شکست محيط خارجی وابسته است .همچنين پهنا
و عمق این دره با تغيير در ویژگيهای فيزیکی و ساختاری
بلور فوتونی قابل تغيير است و در بررسی عملکرد حسگرها
نقش اساسی ایفا میکنند[.]2-1
اخيرا گرافن جهت بهبود حساسيت انواع مختلف
حسگرهای زیستی ظهور کردهاند و دو ویژگی آن را از
مواد پالسمونيکی متداول نظير طال و نقره متمایز کرده-
است :الف) گرافن به شدت و بطور پایدار قادر به جذب
سطحی مولکولهای زیستی با ساختارهای حلقوی کربن
است .در نتيجه گرافن میتواند به عنوان یک عنصر
شناساگر مولکولهای زیستی جهت افزایش کارآیی جذب
سطحی استفاده شود .ب) خواص نوری گرافن منجر به
افزایش حساسيت به خاطر تغيير ضریب شکست می-
شود[ .]2-1تک الیه گرافن یک نيمه هادی بدون گاف

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

شکل  :1طرح شماتيک از حسگر بلور فوتونی

رسانایی نوری گرافن برای فرکانس  ودمای  Tبصورت
زیر خواهد بود[:]4-3
    gintra  

int er
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() 1
که در آن  eبار الکترون،

است که خواص ترابردی و هدایت نوری آن   gمیتواند

h
2



ثابت پالنک کاهيده،

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

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

()2

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

n   E 2  E1   0

ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی در قطبش  TMبصورت
زیر تعریف میشوند
)i (k  x   t

H  x , z , t   H (z) e

E  x , z , t   E (z) e

E  x , z , t   E (z) e
yj

yj

)i (k  x   t

,

()3
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xj

xj

zj

zj

)i (k  x   t

که


c

 k عدد موج   n 0 sin  0 ،عدد موج در

راستای فصل مشترک هستند E(z) .و ) H(zدامنه
ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی هستند و بطور کلی



بصورت

 ikq z
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j

j

j

)     ; ( j  a, b
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j

شکل  :2نمودار تغييرات ضریب هدایت نوری نسبت به فرکانس برای
پتانسيل های شيميایی مختلف.

تعریف میشوند که
 qو برای محيط

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

خارجی

g

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

w

 res

()4

(1  MRR),

n s

g

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

S 
FOM 

FW HM

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

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

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

C (eV )

f 0 (THz)

FoM f

0.2
0.4
0.6
0.8

0.897
1.234
1.475
1.667

0.327
4.492
2.485
0.674

0

C

f 1 (THz)

FoM f

6.557
6.782
7.006
7.214

0.0031
0.0026
0.0026
0.0025

1

C

. بررسی عملکرد حسگر زیستی بلور فوتونی:1 جدول

نتیجهگیری
 پاشندگی ساختار و،در این مقاله معيار شایستگی
 طيف بازتاب و حساسيت حسگر زیستی،حالتهای سطح
بلور فوتونی با نانوالیههای گرافن با استفاده از روش
ماتریس انتقال و در پتانسيل های شيميایی مختلف
 محاسبات نشان داد که با افزایش پتانسيل.بررسی شدند
 پهنای گاف صفر افزایش مییابد و حالتهای،شيميایی
 همچنين.سطح به سمت فرکانسهای باالتر جابجا میشوند
حالت سطحی در گاف بالخ در پتانسيل
 و حالت سطحی درنوار ممنوعه  0.2 eV شيميایی
 بهترین عملکرد را از لحاظ  0.4 eV صفر در
.سنجش نشان میدهند
C

C

مراجع
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

.Wu, L., H. S. Chu, W. S. Koh, and E. P. Li. "Highly
sensitive graphene biosensors based on surface
plasmon resonance." Optics express 18, no. 14
(2010): 14395-14400.
K. V. Sreekanth, S.Zeng, K. T. Yong, T. Yu.
"Excitation of surface electromagnetic waves in a
graphene-based Bragg grating" Scientific reports 2
(2012).
L. A. Falkovsky "Optical properties of graphene." In
Journal of Physics: Conference Series, vol. 129, no.
1, p. 012004. IOP Publishing, 2008.
.B. Oleg L., R. Y. Kezerashvili. "Graphene-based
one-dimensional photonic crystal." Journal of
Physics: Condensed Matter 24, no. 1 (2011): 015305.
T. Zhan, X. Shi, Y. Dai, X. Liu, J. Zi. "Transfer
matrix method for optics in graphene layers" Journal
of Physics: Condensed Matter 25, 21 (2013):
215301.
H. K. Baghbadorani, J. Barvestani, S. Roshan
Entezar. "Biosensors based on Bloch surface waves
in one-dimensional photonic crystal with graphene
nanolayers." Applied Optics 56, no. 3 (2017): 462469.
W. K. Jung, N. H. Kim, K. M. Byun. "Numerical
study on an application of subwavelength dielectric
gratings for high-sensitivity plasmonic detection"
Applied optics 51, 20 (2012): 4722-4729.
A. Madani, S. Roshan Entezar. "Optical properties of
one-dimensional photonic crystals containing
graphene sheets" Physica B: Condensed Matter 431
(2013): 1-5.
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بررسی اثر دمای بازپخت برخواص ساختاری و نوری الیه های نازک دی اکسید قلع
ژل غوطه وری-تهیه شده به روش سل
 ایزدی فرد، قاضی; مرتضی، کیقبادی; محمد ابراهیم،مریم
 شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای
. ژل غوطه وری بر روی زیرالیه های شیشه ای تهیه شدند- با روش سلSnO2 در این پژوهش الیه های نازک دی اکسید قلع-چکیده
 برای. درجه سانتی گراد تحت عملیات بازپخت قرار گرفتند500  و450 ،400  نمونه ها در سه دمای،سپس به منظور بهبود خواص ساختاری
X  الگوهای پراش اشعه. استفاده شدFESEM  وUV-Vis ،XRD  مورفولوژی و نوری الیه ها از آنالیز های،مطالعه خواص ساختاری

 خواص نوری الیه ها نشان داد که تمام نمونه ها در منطقه طول موج.افزایش در کیفیت بلوری الیه ها را با افزایش دمای بازپخت نشان داد
 با افزایش دمای بازپخت، مطالعه نوری نشان داد که گاف نواری الیه های بازپخت شده. نانومتر) شفاف می باشند1100-300( اندازه گیری
.افزایش می یابد
. خواص نوری، سل – ژل، دی اکسید قلع، 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.
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درجه سانتی گراد به مدت  3ساعت بازپخت شدند و
خواص ساختاری ،نوری و مورفولوژی الیه ها مورد بررسی
قرار گرفت.

 -1مقدمه
دی اکسید قلع ( )SnO2یکی از معروف ترین اعضای
خانواده اکسید های رسانای شفاف( )TCOاست که یک
نیم رسانای نوع  nبا پهنای گاف نواری 3/6-4eV
است] .[2،1این ترکیب دارای مقاومت الکتریکی پایین،
ثابت دی الکتریک و شفافیت اپتیکی باال در ناحیه مرئی
طیف الکترومغناطیسی می باشد .این دو ویژگی سبب
شده است که  SnO2کاربردهای بسیاری مانند  :استفاده
در الکترود سلول خورشیدی ،دیود های نشری نوری،
صفحات نمایشگرهای تخت ،الیه های پنجره و دیگر
قطعات اپتوالکتریک داشته باشد] .[3،4به همین دلیل در
سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و
تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام شده است .در این کار
به ساخت الیه های نازک  SnO2با روش سل – ژل می
پردازیم و اثر دمای بازپخت را بر خواص نوری الیه ها
بررسی می نمائیم.

 -3نتایج و بحث
-3-1

مطالعه پراش اشعه یX

شکل  ،1الگوهای  XRDالیه های نازک  SnO2را قبل و
بعد از بازپخت در دماهای مختلف نشان می دهد .همانطور
که شکل  1نشان می دهد نمونه بدون بازپخت دارای
ساختار آمورف می باشد .تجزیه و تحلیل داده های
 XRDنمونه های بازپخت شده قله های متناظر به پراش
از صفحه های ( )200( ،)101( ،)110و( )211ساختار
بلوری روتایل  SnO2چهارگوشی را نشان می دهد .در
الگوی پراش نمونه های بازپخت شده در  400و450
درجه سانتی گراد یک قله ناخالصی در زاویه حدود 32
درجه وجود دارد که در نمونه  500درجه سانتی گراد
حذف شده است.

 -2روش تجربی
الیه های نازک  SnO2روی زیر الیه های شیشه ای به
روش سل-ژل غوطه وری الیه نشانی شدند .برای بدست
آوردن سل اولیه ،مقدار  6/8گرم از ( Merck, purity:
 SnCl2.2H2O )98%در  85میلی لیتر اتانول حل
شد .برای ایجاد پایداری محلول مقدار  15میلی لیتر
استیک اسید به عنوان تثبیت کننده اضافه شده است.
محلول به مدت  2ساعت در دمای  60درجه سانتی گراد
هم زده شد تا سل زالل و شفاف بدست آمد .سپس سل
آماده در دمای اتاق به مدت  65ساعت نگه داشته شد .زیر
الیه های شیشه ای قبل از الیه گذاری در محلول آب
مقطر و اتانول و استون قرار داده شدند و سپس در
دستگاه التراسونیک به مدت 22دقیقه و دمای  60درجه
سانتی گراد قرار گرفتند تا از هرگونه آلودگی ،تمیز شوند و
سپس به کمک پمپ خالء زیر الیه ها خشک شدند .غوطه
وری زیر الیه ها در محلول با سرعت حرکت رو به پایین و
باالی  20mm/minو به صورت عمودی انجام شد .زیر
الیه ها بعد از پوشش دهی ،در دمای 120درجه سانتی
گراد به مدت  30دقیقه خشک شدند .فرآیند الیه نشانی
برای بدست آوردن الیه ای ضخیم تر  5بار تکرار شد.
سپس نمونه ها در دماهای مختلف  450 ،400و 500

شکل :1الگوهای پراش اشعه ی  Xاز الیه های نازک  SnO2قبل و

بعد از بازپخت در دماهای مختلف.
متوسط اندازه بلورک های ( )Dالیه های نازک  SnO2با
استفاده از معادله شرر (و قله ( ))101محاسبه شد]:[5
)(1

k
 cos

D

که در آن  Dاندازه بلورک k=0.9 ،یک ضریب تصحیحβ ،
پهنای کامل در نیمه بیشینه ( )FWHMقله پراشλ ،
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طول موج اشعه  )λ=1.5406 A0( Xو  θزاویه براگ
است .همانطور که در جدول  1نشان داده شده است اندازه
متوسط بلورک با افزایش دمای بازپخت اندکی افزایش
یافته است.

سانتی گراد از سایر نمونه ها بهتر است .حضور پدیده ترک
خوردگی سطح الیه ها دراین نمونه نیز از سایر نمونه ها
کمتر است .همچنین تصاویر  FESEMثبت شده از
مقطع الیه ها نیز نشان داد که ضخامت الیه ها تحت تاثیر
دمای بازپخت تغییر می کند .الیه های بازپخت شده در
دمای  500و  450درجه سانتی گراد به ترتیب کمترین و
بیشترین ضخامت را دارند .ضخامت الیه بازپخت نشده نیز
همانگونه که انتظار داریم از الیه های بازپخت شده بیشتر
است.

جدول  :1اندازه بلورک و پارامتر های شبکه الیه های نازک  SnO2در
دماهای بازپخت مختلف.

ثابت
شبکهc

ثابت
شبکهa

ضخامت

اندازه
بلورک

دمای
بازپخت

()A0

()A0

()nm

()nm

( )0C

3/1927

4/7373

374

4/79

400

3/1927

4/7260

394

4/83

450

3/1894

4/7383

294

4/87

500
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 -3-3مطالعات اثر رامان
طیف سنجی رامان یک تکنیک مناسب برای مطالعه اثر
اندازه در نانو ذرات  SnO2است] .[6گزارش شده است که
طیف رامان نانو ذرات  SnO2دو نوار رامان به مرکز
 )B1( 358 cm-1و  )B2( 572 cm-1عالوه بر مدهای
ارتعاشی  SnO2در حالت حجمی دارد .طیف های رامان
الیه های نازک  SnO2با دماهای بازپخت مختلف در
شکل  3نشان داده شده است .در این طیف قله های فعال
رامان  789 )b2g( cm-1 ،475 )eg( cm-1و مد فعال
فروسرخ  475 )a2u( cm-1قابل مشاهده می باشد و قله
مختصه نانو ذرات  SnO2در 567 cm-1نیز مشاهده می
شود.

 -3-2مطالعات مورفولوژی سطح
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی
( )FESEMاز نمونه ها در شکل  2نشان داده شده
است.

شکل  :3طیف های رامان الیه های نازک  SnO2در دماهای بازپخت
مختلف.

شکل  :2تصاویر  FESEMاز سطح و مقطع (پیوست) الیه های نازک

 SnO2قبل و بعد از بازپخت در دماهای مختلف.

 -3-4مطالعات گاف نواری

 FESEMثبت شده از سطح نمونه ها نشان داد که سطح
زیرالیه تقریبا پوشیده از الیه نازک  SnO2می باشد.
یکنواختی سطح الیه بازپخت شده در دمای  450درجه

شکل  4طیف های عبور الیه های نازک  SnO2را قبل و
بعد از بازپخت در دماهای مختلف نشان می دهد .تمامی
الیه ها در بازه طول موج اندازه گیری شده بسیار شفاف
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هستند .شفافیت باال برای الیه های نازک  SnO2در بازه
مرئی در برنامه های کاربردی مانند الکترود های شفاف در
دستگاه های الکترونیک نوری مورد نیاز است ] .[7گاف
نواری مواد نیم رسانا دارای گاف مستقیم را می توان از
رابطه زیر بدست آورد]:[8
()2
()3



1
2



hv  A h  E g
2.303 ln T1
d



شکل :5منحنی های  )αhν(2بر حسب ( hν )eVقبل و بعد از
بازپخت در دماهای مختلف.

که در آن  Aیک ثابت α ،ضریب جذب hν ،انرژی فوتون
فرودی و  Egانرژی گاف نواری هستند .در شکل  5نمودار
 )αhν(2بر حسب  hνبرای محاسبه گاف نواری رسم شده
است .همانطور که در شکل مشاهده می شود نمونه
بازپخت نشده دارای گاف نواری  3/95 eVمی باشد و با
بازپخت کاهش می یابد .با افزایش دمای بازپخت از 400
به  500درجه سانتی گراد مقدار گاف نواری اندکی
افزایش یافته و در نمونه بازپخت شده در  500درجه
سانتی گراد برابر  3/93 eVمی باشد که در توافق با گاف
نواری الیه های نازک  SnO2می باشد].[2،1

 - 4نتیجه گیری
الیه های نازک دی اکسید قلع  SnO2با روش سل-ژل
غوطه وری بر روی زیر الیه های شیشه ای تهیه شدند.
خواص ساختاری ،مورفولوژی و نوری الیه های
نازک  SnO2بدون بازپخت و بازپخت شده در دماهای
مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعه های
ساختاری نشان داد که نمونه بدون بازپخت دارای ساختار
آمورف و نمونه های بازپخت شده ساختار بلوری چهار
گوشی دارند .نتایج  XRDنشان داد که کیفیت بلوری و
اندازه بلورک با افزایش دمای بازپخت اندکی بهبود می
یابد .نتایج مطالعه های نوری نشان داد که گاف نواری
نمونه ها در حدود  3/91 eVمی باشد و با بازپخت
اندکی افزایش می یابد.
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بستگی بهره سیگنال کوچک و شدت اشباع به فشار گاز کمکی در لیزر برمید مس
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 ایران، تهران، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم وفنون هستهای،پژوهشکده فوتونیک وفن آوریهای کوانتومی2

 از یک جفت لیزر برمید مس بعنوان سیستم نوسانگر – تقویت کننده برای محاسبه وابستگی بهره سیگنال کوچک و شدت اشباع بعنوان- چکیده
 نشان داده شده که پارامترهای تقویت و توان خروجی یک مقداربیشینه را در حالت. پارامترهای تقویت نسبت به فشار گاز کمکی استفاده شده است
 همینطور توان خروجی و. وات بدست آمده است12  بوده و حداکثر توان خروجی10ns  زمان تاخیری مطلوب. تور دارند11 بهینه فشار گاز کمکی
. تور دارند18  الی7 شدت اشباع و بهره یک رفتار نوسانی نسبت به فشار در بازه
 فشار،  تریگر،برمید مس،  شدت اشباع، بهره سیگنال کوچک، لیزر برمید مس-کلید واژه

Pressure dependence of the small-signal gain and saturation intensity of a CuBr laser
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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 maximum 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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جداگانه بعنوان تقویت کننده در آزمایش قرار میگیرند  .جنس
همه آنها از کوارتز و بقطر  20 mmهستند .یک منبع گرمایی
که در زیر مخزن وسط لوله لیزر که محل قرارگرفتن پودر
برمید مس است قرار گرفته و باعث ایجاد بخار برمید مس به
داخل محیط تخلیه میگردد.بهرحال الکترودهای مس بوسیله
آب که از داخل استوانه میگذرد باعث خنک شدن آنها می-
گردد .توان الکتریکی منبع مستقل بوده و متناظر با پالس نوری
است که وارد میشود .دو پالس تخلیه پیاپی ایجاد شده که
بستگی به زمان تاخیری دارد و بوسیله زمان تاخیری تریگر
کنترل میشود .در خروجی دو طول موج خاص510/6 nm
و 578/2 nmکه در محدوده نور مرئی هستند .پس از ثابت
نمودن و باریک کردن اشعه به داخل محیط تخلیه تقویت وارد
میشوند .در زمان ورود پالس لیزر باید عمل همزمانی
(سینکرون کردن) انجام گیرد و این زمانی است که بیشترین
وارونی جمعیت در تقویت کننده داریم و در این حالت است که
نور تقویت می گردد .در غیر این صورت عمل تضعیف نور را
خواهیم داشت و لذا در نهایت توان خروجی کاهش مییابد.
عمل تضعیف اشعه ورودی به نوسانگر توسط فیلترهای دانسیته
خنثی  NDFانجام میگیرد و سپس وارد تقویت کننده میشود.

 -1مقدمه
شایان ذکر است که اخیرآ از لیزرهای بخار ترکیبات مس(هالید
مس) استفاده شده است .استفاده از هالیدهای مس بجای
اتمهای مس ابتدا در سال  1973گزارش شد ]1و [2شبیه آنچه
که در مورد بخار مس گفته شده در لیزر هالید مس نیز دو
طول موج خاص  578/2و  510/6نانومتر حاصل میشوند.
بنابراین در لیزر هالید مس کاربردهای جالبی بجای لیزرهای
بخار مس()CVLدر جاهای مختلف از علوم و تکنولوژی مورد
استفاده قرار گرفته است .دمای عملکرد به فشار بخار ترکیب
بستگی داشته و برای لیزر برمید مس حدودا  500 o cاست ،که
کمتر از دمای لیزر بخار مس است که در محدوده 1550 o c-
 1700می باشد ]3و.[4
اولین مزیت لیزر بخار برمید مس ( ) CBLنسبت به لیزر
 CVLدمای پائین برای ماده فعال است .باصرفه بودن در
بعضی جاها و استفاده از مواد اصلی در جایگاهی که عمل می-
کند باعث شده که ساخت لوله راحتر شود .و مدت زمان روشن
کردن کاهش یابد و بعبارتی دیگر لیزر زود آماده شود].[5
مزیت دیگر  CBLبر  CVLفرکانس تکرار پالس باال است که
کیفیت پرتو خروجی  CBLنسبت به  CVLبهتر است ]7و[6
یکسری از پارامترها از جمله بهره سیگنال کوچک و شدت
اشباع وجود دارند که لیزرها را از هم مجزا میکند و در طراحی
و ساخت از آنها استفاده میشود .بطور کلی از سیستم نوسانگر
تقویت کننده ( )MOPAبرای تعیین این پارامترها استفاده
میشود .در کارهای پیشین از MOPAبرای  CVLو لیزر طال
بمنظور باال بردن توان خروجی و بهبودی کیفیت بطور همزمان
استفاده شده است ]11و .[8همچنین با توسعه سیستمهای
 MOPAاز نظر عملکرد لیزر برمید مس با توان  110وات
گزارش شده است ] .[12در این پروژه از سیستم MOPA
لیزر برمید مس با سه طول مختلف برای ایجاد تقویت نور بطور
مجزا بعنوان تقویت کننده استفاده شده است .برای مطالعه
رفتار ( goبهره سیگنال )و (Esشدت اشباع) با فشار گاز کمکی
هلیم ( )Heنتایج بدست آمده با لیزرهای  CVLو GVL
مقایسه شده است .یک زمان تاخیری بهینه ما بین نوسانگر و
تقویت کننده یعنی زمانی که بیشترین توان از سیستم خارج
میشود وجود دارد ،که اگر درست انتخاب نشود تقویت
نخواهیم داشت.

شکل  1نمایش شماتیک یک  MOPAرا نشان میدهد که
برای آزمایش اصلی مرتب شده است.
نوسانگر اصلی بوسیله تشدید بحرانی که از یک آینه عقب با
ضریب بازتابش  %98و یک آینه جلو با ضریب بازتابش  %4عمل
کاواک صورت میگیرد .توانهای ورودی و خروجی تقویت کننده
بوسیله دو تا پاورمتر نوع PM500D

TM

اندازه

گیری می

شوند .یک شیر سوزنی دقیق برای کنترل مقدار فلوی گاز
استفاده میشود .و از روی ان فشار گاز کمکی داخل لوله را
اندازه میگیرند.
بحث وبررسی نتایج
از آنجائیکه پهنای خط دوپلر بزرگتر از پهن شدگی فشار برای
لیزرهای  CBLهمانند  CVLاست ،تقویت بصورت پهن
شدگی ناهمگن غالب انجام میگردد  .پارامترهای تقویت این
نوع لیزر یعنی بهره و شدت بترتیب  g0و  Esبا استفاده از
روش کمترین مربعات و با قراردادن در معادله هارگرو بدست
می آیند.
)Ln G=g0 d-(∆E /Es A

 -2چیدمان آزمایش:
پیکربندی استاندارد و قابل قبول برای ایجاد توان لیزر در
سیستم  MOPAبرای انجام آزمایش بکار میرود ] .[11لوله
های استوانهای شکل یکی بطول  28 cmبعنوان نوسانگر و
یکی دیگر به طولهای  38 cmو48و  58که هر کدام بطور
2
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∆E=Eout-Ein
پارامترهای تقویت می توانند بوسیله منحنی عمودی  LnGکه
در ان ( G=Eout/Einنسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی در
تقویت کننده) بر حسب اختالف انرژی  ∆E=Eout-Einروی
محور افقی بدست می آیند .نتایج آزمایش در شکل  2مشخص
است از این شکل مقدار  g0و  Esبدست می آید.که بترتیب
مقدار 0/071 cm-1و  µ 5/47 j/cm 2می باشند .آزمایش با
طول  58 cmبعنوان تقویت کننده و با فرکانس  20kHzبا
فشار گاز کمکی  Heبرابر  11تور و توان ورود به تقویت کننده
 1/6 kwاستفاده شده است  .خطهای سبز و زرد از هم مجزا
نشدهاند .بهمین طریق ما مقادیر  g0و  Esرا برای چندین
تقویت در فشارهای مختلف  7الی  18تور انجام دادیم .و برای
طولهای  38 cmو  48 cmنیز تکرار گردید .نکته حائز اهمیت
آن است که توجه داشته باشید در هر فشار باید عمل سینکرون
کردن انجام گردد و اندازه گیری متعاقبا تکرار شود.
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( شکل )2نمودار بهره انرژی  Ln Gبرحسب اختالف انرژی
∆E
همانطوریکه شکل  3نشان میدهد اشکارا مشخص است که g0
با افزایش فشار گاز کمکی افزایش مییابد .ابتدا با افزایش فشار
بهره سیگنال کوچک افزایش یافته تا در فشار  11تور به یک
مقدار بشینه میرسد و بعد از آن با افزایش فشار بهره کاهش
می یابد .شایان ذکراست که برای هر سه طول رفتار  g0تقریبا
یکسان است.
در شکل  4رفتار  Esبر حسب فشار گاز کمکی در تقویت
کننده نشان داده شده است .با وجود این که در تمام منحنی
ها رفتار  Esبر حسب فشار کل شبیه هم است در کمترین
مقدار که با یکدیگر فرق دارند بستگی به طول لیزر دارد.
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شکل  5رفتار توان بر حسب فشار گاز کمکی هلیوم برای
تقویت کننده بطول 58cm
قابل توجه است که جهت یادآوری مقدار  Esبرای هر سه طول
مختلف در فشار  11تور دارای یک بیشینه است .ضمنا
همانطوری که قبال کار شده  ،خاصیت خطی بودن شدت اشباع
و بهره با فشار گاز کمکی در فاصله بین  25الی  75تور برای
لیزر تقویت [8] CVLو در فاصله  14الی  30تور برای تقویت
کننده لیزر طال ] .[10نشان داده شده است .در نهایت رفتار
توان خروجی بر حسب فشار گاز کمکی در شکل  5نشان داده
شده است .همانطوریکه درشکل  3نشان داده میشود با افزایش
3
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g0 تور مقدار11 افزایش پیدا میکند تا اینکه در فشارg0،فشار
 دمای. و بعد از آن کاهش مییابد. میرسد0/071cm-1 به
 با توجه.داخل لیزر درطول آزمایش باید ثابت نگه داشته شود
 سطح مقطع گسیل القایی،به ثابت بودن پهنای خط دوپلر
 باافزایش فشار.بطورتقریب بدون هیچ تغییر باقی میماند
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 بخاطر افزایش وارونی جمعیت مقدار بهره ابتداg0=(∆N) σst
بعلت برخوردهای،  تور به بعد11افزایش یافته و از فشار
ناکشسانی که صورت میگیرد دمای الکترونها کاهش یافته و
 دراین نرخ پمپاز به تراز باالتر،وارونی جمعیت کاهش مییابد
کمتراز نرخ پمپاژ به تراز پایین است و در نهایت بهره کاهش
 با توجه به. استg0  بر حسب فشار شبیهES  رفتار.مییابد
 با افزایش فشار تا. ثابت استσst  چونEs=hυ/ σst τ2 رابطه
)کاهش یافته وτ2(  تور طول عمر تراز انتقال باالیی لیزر11
 تور افزایش یافته و بعد از فشار11 شدت اشباع تا فشار بهینه
 افزایشτ2 ، بهینه با افزایش فشار بعلت برخوردهای غیر تابشی
 انرژی.مییابد و در نتیجه شدت اشباع کاهش خواهد داشت
، g0 Es AL خروجی از تقویت کننده با توجه به رابطه
∆ بوده با افزایش فشار تعداد برخوردهایN/τ متناسب با
کشسان افزایش یافته و وارونی جمعیت زیاد شده و از طرفی
طول عمر تراز تشدید کاهش میدر نتیجه توان خروجی افزایش
خواهد یافت و بعد از فشار بهینه به علت برخوردهای غیر
کشسان و سرد شدن الکترون ها جمعیت وارون کاهش و طول
 حاصل این تغییرات کاهش،عمر تراز تشدید افزایش مییابد
..توان خروجی را در بر دارد
:نتیجه گیری
تور7 - 18 رفتار پارامترهای تقویت با فشار گاز کمکی بین
 یک رفتار غیر خطی و دارای یک ماگزیمم درCBL برای لیزر
 ما رفتار هرGVLوCVL  در مقایسه با. تور میباشد11فشار
.نوع پارامتر تقویت را که بستگی به بازه انتخابی فشار دارد
 رفتارش خطی و،بررسی نموده که برای بعضی در یک بازه
 در بازه دیگری از فشار بصورت غیر خطی است که،بعضی دیگر
.دارای یک پیک در فشار خاص یعنی فشار بهینه میباشد
.
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میدان بر دینامیک توافق کوانتومی-تاثیر همبستگی اولیهی اتم
احمد آخوند ؛ آناهیتا متولی باشی* ؛ عباس شکری
 ایران، تهران،19395-3697. پ.ص، دانشگاه پيام نور،گروه فيزیک
دوقطبی بین کیوبیتهای سیستم را در حوزهی-میدان همراه با برهمکنش دوقطبی- در این مقاله اثر همبستگی اولیهی اتم- چکیده
میدان و برهمکنش- نتایج محاسبات انجام شده نشان میدهند که همبستگی اولیهی اتم.مارکوفی و غیر مارکوفی بررسی میکنیم
دوقطبی قوی همراه با تحول غیر- همچنین برهمکنش دوقطبی.دوقطبی باعث کند شدن میرایی توافق کوانتومی میشوند-دوقطبی
.مارکوفی مجموعه مناسبی برای حفظ و پایداری همبستگیهای کوانتومی سیستم میباشند

 توافق کوانتومی، تحول مارکوفی و غير مارکوفی، درهمتنيدگی، کيوبيت-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.
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-1

میکنند .در نتيجه توافق کوانتومی بهصورت زیر تعریف
میشود:

مقدمه

همبستگی کوانتومی نوعی همبستگی غير موضعی در
سيستمهای کوانتومی است که در علم محاسبات و
ارتباطات کوانتومی کاربرد دارد[ .]1یکی از معيارهای
سنجش و اندازهگيری مقدار همبستگی مذکور ،درهم-
تنيدگی کوانتومی است .این معيار برای تعداد زیادی از
حالتهای کوانتومی کاربرد دارد ،ولی برخی از حالتهای
جدایی پذیر (غير درهمتنيده) دارای همبستگی کوانتومی
هستند که با این معيار قابل محاسبه نيست .بههمين دليل
تحقيقات جدید برای یافتن معيار مناسبی که بتواند همه-
ی همبستگیهای کوانتومی سيستم را اندازهگيری کند،
ادامه دارد .اخيراً محققان معياری بهنام کانزونانس (توافق)
کوانتومی معرفی کردهاند[ ]2که در ادامه بهطور مفصل
بهمعرفی آن خواهيم پرداخت .با توجه به اهميت تاثير
برهمکنش اوليهی سيستم–مخزن و برهمکنش دو قطبی-
دوقطبی کيوبيتها ،در این مقاله اثر آنها را بر دیناميک
توافق کوانتومی در دو حوزهی مارکوفی و غير مارکوفی
بررسی میکنيم.

-2

که این عبارت جمع قدرمطلق عناصر قطر فرعی ماتریس
تبدیل یافته   cاست.

-3

مدل هامیلتونی

دو کيوبيت  Aو  Bرا در نظر میگيریم که در برهمکنش
با یک مخزن بوزونی صفر درجه قرار دارد و برهمکنش
بين کيوبيتها نيز در نظر گرفته میشود .مدل هاميلتونی

با توجه به  1

()2

†)  c  (U1  U 2 )  (U1  U 2



بهصورت زیر است[:]4

H 0  0  A A   B B    k bk†bk
k

H I    g k  A   B  bk†  H .c.  d  A B   A B 
k

()4

  0فرکانس گذار بين اتمهای دوترازه  Aو  Bاست.
  و   عملگرهای خلق و فنای اتمها و † bkو bk

عملگرهای خلق و فنای مٌد -kام با فرکانس   kمخزن
بوزونی هستند g k .قدرت برهمکنش اتم با ٌمد -kام و d

قدرت برهمکنش بين اتمها است .حالت اوليه سيستم کل
را بهصورت زیر در نظر میگيریم:
()5

()1

c
ijmn



 

ijmn

برای محاسبهی همبستگی کوانتومی سيستمهای دو
بخشی بهشکل  c  H 1  H  2از معيار توافق کوانتومی
استفاده میکنيم .این معيار ابتدا توسط "پ ایی" معرفی
شد[ .]2از آنجا که همبستگی کوانتومی تحت عملگرهای
یکانی موضعی ناوردا باقی میماند ،با اعمال عملگرهای
یکانی مناسب میتوانيم همبستگیهای کالسيکی را حذف
کنيم و آنچه باقی میماند همبستگیهای کوانتومی
سيستم خواهد بود .برای کاهش همبستگیهای موضعی
باید عبارت زیر را کمينه کرد [2و:]3
j  n i m

1   im  1   jn 

()3

توافق کوانتومی  

c
c
L       ijmn
   ijmn
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r

1k

0 r   ck  0  gg

AB

k

که در آن 

AB

 ge

AB

 eg

 00...

مجموعه حالت
مجموعه حالت

r

0

1



2

AB


AB

  0  c  0 

  حالت بل است.

نشان دهندهی حالت خالء و

 00...01k 0...

r

نيز حالتی با یک

1k

برانگيختگی در مٌد -kام را نشان میدهدck (0)  0 .
حاکی از همبستگی اوليهی اتم-ميدان است .بعد از تحول
زمانی مطابق با رابطهی ( )4حالت کلی سيستم با در نظر
گرفتن فقط اولين برانگيختگی میتواند بهصورت زیر بيان
شود:
()6

i  m j n

r

1k

AB

0 r   ck  t  gg
k

AB

 t   c t   

با حل معادلهی شرودینگر در تصویر برهمکنش بهصورت
زیر:

رابطهی( )1جمع عناصر غير قطری ماتریس کاهش یافته-

ی ماتریس   cاست که  ،  cماتریس تبدیل یافته 
تحت عملگرهای یکانی موضعی  U 1و  U 2در رابطهی ()2
میباشد .برای سيستمهای دو بخشی ،عملگرهای یکانی
 U 1و  ، U 2ماتریسهایی هستند که ماتریس چگالی
کاهش یافته   Aو ماتریس چگالی کاهش یافته   Bاز
ماتریس کل   ABرا قطری نموده و رابطهی ( )1را صفر

d
)  (t )  H I (t )  (t
dt

()7

i

]( A   B )b  e  i (0 k )  H .c.

k

[ g

)8( H I (t ) 

روابطی برای  c  t و  ck  t خواهيم یافت:
c t 

 i 0 k t

2 gk e

(c  t   idc  t  )10

 t   i

c  t   i 2  kg e

 i 0 k t
k
k
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  gg , ge , eg , ee ماتریس چگالی کاهش یافته دو
کيوبيت به شکل : X

با انتگرالگيری از رابطهی ( )9و جاگذاری در رابطهی
( )10خواهيم داشت:
 i   t
c  t    2i  ck  0  g k e
()11

dt1e 

i 0 k  t t1 

t



2

0

0

()15

k

c  t1   idc  t 

0

2
c t  / 2 0 

2

c t  / 2 0 
0
0 

0

k

2 g k
k

برای یافتن جواب تحليلی این معادله فرض میکنيم

 ck (0)   g kباشد بدین معنی که هرچه قدرت برهم-
کنش اتم-ميدان بيشتر باشد ،احتمال برانگيختگی مد -k
ام ميدان نيز بيشتر میشود بنابراین رابطهی ( )11بهشکل
زیر بهدست میآید:


()12
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2

0

c t 

c t  / 2

0

c t  / 2

0

0

0

2

2

1 








 AB

با استفاده از روابط ( )1تا ( ،)3مقدار توافق کوانتومی
برای ماتریس چگالی باال حاصل میشود:
2

()16

c  t    2i  g k e 

2 i 0 k t

Q   AB   c  t 

k

c  t1   idc  t 

i 0 k  t t1 

t

 dt e
1

2

0

-4

2 g k
k

توافق کوانتومی

اگر مدهای مخزن را نزدیک بههم فرض کنيم ،میتوان از
حد پيوستگی   g k 2  J  d استفاده کرد که



تاثیر همبستگی اولیه اتم-میدان بر

برای بررسی تاثير همبستگی اوليه اتم-ميدان  ،برهمکنش
دوقطبی-دوقطبی بين کيوبيتها را ثابت (  ) d   0در
نظر میگيریم .در شکل  1منحنی توافق کوانتومی اتمهای
 Aو Bبرای ميزان همبستگیهای اوليه اتم-ميدان رسم
شده است بهگونهای که برای  c(0)  0منحنی خط چين
و برای  c(0)  1منحنی خاکستری و برای c (0)  1

k

 J  تابع چگالی طيفی نام دارد و شکل لورنتسی آن را
2
 J     0در نظر میگيریم.
بهصورت
2   c 2   2
که در آن  c  0فرکانس مرکزی مخزن  ،پهنای
طيف و   0مربوط به درجهی فروپاشی حالت برانگيختهی
اتم است .در اینجا دو حوزهی دیناميکی مجزا وجود دارد.
جفت شدگی ضعيف در ناحيهی   0  / 2 که منجر به

2

منحنی پررنگ رسم شده است .شکل (الف) مربوط به
حوزهی مارکوفی (  )   5 0و شکل (ب) مربوط به حوزه-
ی غير مارکوفی (  )   0.2 0میباشد

تحول مارکوفی سيستم میشود و جفت شدگی قوی در
ناحيهی   0   / 2 که منجر به تحول غيرمارکوفی
سيستم میشود .با حل تابع همبستگی مخزن که بهصورت
i    t t 
معرفی میشود
f  t  t1    J  e 
d
0

1

عبارت

1
 0  e  t
2

f t  

بهدست میآید .از طرفی با در

نظر گرفتن  ck  0    g kو اینکه
مقدار    2(1  c(0) 2 ) /  0بهدست میآید .بنابراین
c(0)   ck (0)  1
2

2

رابطهی ( )12بهصورت زیر ساده میشود:
c  t   idc  t   2i f  t   2 dt1 f  t  t1 c  t1 
t

()13

0

معادلهی دیفرانسيل انتگرالی فوق را میتوان بوسيلهی
تبدیالت الپالس حل کرد که رابطهی زیر برای  c  t به-
دست میآید:

(2b 1  e   c 0  p 1  e    1  e  )14
t

که در آن

t

t

p    id



2
b   c  0   i
 0 
2



t
  p 
2

2

e

شکل  :1منحنی توافق کوانتومی بين کيوبيتهای  Aو  Bبرای (الف):
حوزهی مارکوفی و (ب) :حوزهی غير مارکوفی .در هر دو شکل برهم-
کنش دو قطبی-دوقطبی بين اتمها وجود دارد (  .) d   0منحنی

c t  

و   p 2  4   0  id 

و

خط چين برای بيشترین همبستگی اوليه سيستم-مخزن

است .با استفاده از پایههای
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(  ،) c (0)  0منحنی خاکستری برای

1
2

c(0) 
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شکل  :2منحنی توافق کوانتومی اتمهای Aو Bدر (الف) حوزهی
مارکوفی و (ب) غير مارکوفی بهازای  c(0)  1برای سه قدرت

و منحنی توپر

برای کمترین همبستگی اوليه سيستم-مخزن . c (0)  1

2

برهمکنش دوقطبی-دوقطبی  d   0منحنی خطچين ،و d  5 0
منحنی خاکستری و  d  10 0منحنی پررنگ.

در شکل (1الف) ماکزیمم همبستگی اوليه سيستم-مخزن
(منحنی خط چين) باعث توليد همبستگی توافق کوانتومی
از مقدار صفر به ماکزیمم میشود و سپس با شيب مالیمی
بهسمت صفر ميل میکند ،بنابراین همبستگی اوليهی
سيستم-مخزن باعث توليد توافق و کندی ميرایی آن می-
شود .در حوزهی مارکوفی توافق بعد از مدت کوتاهی به-
شدت ميرا میشود و همانطور که انتظار داریم در حوزهی
غير مارکوفی بهصورت نوسانی کاهش مییابد که حاکی از
برگشت اطالعات به سيستم میباشد.

همين طور افزایش قدرت برهمکنش در حوزه غير
مارکوفی سبب پایداری توافق در سيستم دو کيوبيت AوB
میشود.

-6

نتیجه گیری

در این مقاله اثر همزمان برهمکنش اوليه اتم-ميدان و
برهمکنش دوقطبی-دوقطبی دو کيوبيت در حوزهی
مارکوفی و غير مارکوفی ،بهوسيله توافق کوانتومی بررسی
شد .هنگامیکه قدرت برهمکنش دوقطبی-دوقطبی
سيستم ثابت باشد ،همبستگی اوليهی قوی اتم-ميدان
باعث توليد توافق و کندی ميرایی آن میشود .همچنين
هنگامیکه برهمکنش کيوبيت-ميدان ثابت باشد ،هرچقدر
برهمکنش دوقطبی-دوقطبی کيوبيتها قویتر باشد هم-
بستگی توافق کوانتومی سيستم پایدارتر خواهد بود .هم-
چنين نشان دادیم که ترکيب حوزهی غيرمارکوفی و
برهمکنش دوقطبی-دوقطبی قوی میتواند عامل مفيدی
برای حفظ همبستگی توافق سيستم شود.

 -5تاثیر برهمکنش دوقطبی-دوقطبی اتم-
ها بر توافق کوانتومی
برای بررسی تاثير برهمکنش دوقطبی-دوقطبی اتمها،
برهمکنش اوليه سيستم-ميدان را (  ) c(0)  1در نظر
2

میگيریم .شکلها برای سه قدرت برهمکنش دوقطبی-
دوقطبی  d   0منحنی خط چين ،و d  5 0

منحنی خاکستری و  d  10 0منحنی پررنگ رسم
شده است .شکلهای (الف) برای حوزهی مارکوفی و (ب)
برای حوزهی غير مارکوفی ،شکل شماره ( )2منحنی توافق
اتمهای Aو Bمیباشد.
افزایش قدرت برهمکنش دوقطبی-دوقطبی اتمها باعث
افزایش همبستگی توافق کوانتومی اتمهای Aو Bمیشود
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 بر عملکرد سلول خورشیدیZIF-8 فلزی نانوکریستالی-اثر ضخامت شبکه آلی
پروسکایتی
1

سمانه مظفری

 دانشکده علوم،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار1
 تهیه و در ساخت سلولهای خورشیدی پروسکایتی63 nm  با قطر تقریبیZIF-8  نانو کریستالهای، در این پژوهش- چکیده
 ساختار و مورفولوژی نانو کریستالهای سنتز شده توسط تکنیکهای مختلفی مانند، پارامترهای اپتیکی.بهکار گرفته شدند
 نانوذرات کریستالی به سبب داشتن تخلخل و مساحت سطح ویژه باال بر روی الیه. شناسایی شدSEM  وXRD ،UV-vis
 بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی مورد بررسی وZIF-8  الیهنشانی شدند و اثر ضخامت الیه مرزیTiO2 مزومتخلخل
 فاکتور،0.64 V  ولتاژ مدار باز، 7.48 mA cm-2  بهترین عملکرد سلول خورشیدی با جریان مدار بسته.مطالعه قرار گرفت
. بهدست آمدTiO2  بر روی الیهZIF-8 برای سلول خورشیدی با یک مرتبه الیه نشانی.%2.71  و بازدهی0.56 پرشدگی

 مزومتخلخل،فلزی- شبکه آلی، سلول خورشیدی پروسکایتی، سطح ویژه باال-کلید واژه

Effect of thickness of nanocrystal metal organic feramwork (ZIF-8) on
performance of perovskite solar cells
Samaneh Mozaffari1
1

Faculty 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 ZIF8 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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 -1مقدمه

 -2روش آزمایش

مواد متخلخل را میتوان به دو دسته متخلخل آلی و
معدنی که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند ،تقسیم
بندی نمود .برای مثال مواد نانو ساختار آلی ،سطح تماس
باالیی داشته ولی حفرات نامنظمی دارند .درحالیکه
نانوساختارهای معدنی ،نظم ساختاری باال ،حفرات یک
اندازه و مقاومت حرارتی و مکانیکی بیشتری دارند ،اما
سطح تماس آنها نسبت به نانوساختارهای آلی کمتر
است .برای دستیابی به مواد نانو ساختار با مزایای هر دو
گروه ،شبکه آلی-فلزی تهیه شدند .بنابراین ،شبکههای
آلی-فلزی که بهنام پلیمرهای متخلخل کئورودیناسیون
نیز شناخته شدهاند ،زیر مجموعه مواد نانوساختاری می-
باشند که حاصل پیوند میان یک یون یا خوشه فلزی و
لیگاند آلی هستند [ .]1این دسته از مواد ،مساحت سطح
و تخلخل نسبی باال ،سطح تماس و مقاومت زیاد و حفرات
فوق العاده منظمی دارند و در سالهای اخیر با تغییر
متصل کنندههای آلی ،سعی در تهیه شبکه آلی-فلزی با
تخلخل و مساحت سطح باالتر ،زیاد شده است و شبکه
آلی-فلزی با مساحت سطح بیش از  7000 m2/gنیز تهیه
شده است .با توجه به ویژگیهای منحصر بهفرد مانند
وجود اجزاء آلی و معدنی در کنار یکدیگر در شبکهای
منظم ،قابلیت الحاق چند نوع گروه عاملی به ساختار،
برهم کنش مناسب با حاللهای آلی و آبی و تخلخل فوق
العاده باال ،شبکههای آلی-فلزی کاندیای مناسبی برای
مصارف گوناگونی میباشند .تاکنون از این دسته از مواد
در زمینه جذب گازها ،حسگرها ،حمل داروها ،جاذب و
سلولهای خورشیدی استفاده شده است [ .]2در این
مقاله از شبکه آلی-فلزی  ZIF-8از خانواده زئولیتی
ایمیدازولی در سلول خورشیدی پروسکایت استفاده شده
است ZIF-8 .با استفاده از الیه نشانی چرخشی بر روی
الیه مزومتخلخل  TiO2الیه نشانی شد ،و اثر آن بر روی
عملکرد سلول خورشیدی پروسکایت مورد مطالعه قرار
گرفت .با توجه به اینکه پروسکایت  CH3NH3PbI3می-
تواند همزمان بهعنوان جمع کننده نور و رسانای حفره
عمل کند ،در اینجا سلولهای ساخته شده ،فاقد هر گونه
ماده نوع  Pبرای انتقال حامل بار مثبت میباشند.

 2-1تهیه نانوذرات ZIF-8
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 ZnNO3.6H2O ،2.4 gدرون  ،90.4 gمتانول ریخته شد.
در ظرفی دیگر 2-methylimidazol، 5.28 g ،در ،90.4 g
متانول حل شد و به محلول اول اضافه و به مدت  1ساعت
در دمای  °20-25Cهم زده شد .نانو کریستالهای ZIF-8
پس از سانتریفیوژ و چندین بار شستشو با متانول بهمدت
 12ساعت تحت دمای  80 °Cخشک شدند .شکل 1
تصویر  SEMنانو کریستالهای  ZIF-8با قطر تقریبی nm
 63را نشان میدهد .همچنین در شکل  ،2الگوی پراش
) (XRDبرای  ZIF-8رسم شده است ،که با الگوی پراش
ارائه شده توسط پارک مطابقت دارد[ .]3با توجه به شکل،
پیکی با شدت باال در  2ϴ=7.6 °مشاهده میشود که
نشاندهنده کریستالیتی باال نمونه است .با استفاده از
الگوی  XRDو معادله دبای-شرر (معادله  )1قطر ذرات در
حدود  61 nmتخمین زده شد ،که بسیار نزدیک به قطر
ذرات بهدست آمده با استفاده از تصویر  SEMاست [.]3
D=0.9 /cosϴ
()1
) Cu K (1.54 Aو ،

در رابطه باال ،  ،طول موج تابش
پهنای پیک در نصف ارتفاع بیشینه ) (0.13 °است.

شکل :1تصویر  SEMنانو کریستالهای

ZIF-8

طیف  ،UV-visنانو ذرات  ،ZIF-8باند جذبی را در طول
موج  260 nmنشان میدهد (شکل  .)3با استفاده از
معادله  ،2گاف نواری اپتیکی  ، 4.76 eVبرای نانو ذرات
 ZIF-8به دست آمد [.]4
Eg=hc/=1240 nm eV/
()2
 2-2ساخت سلولهای خورشیدی پروسکایتی
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°C

قرار گرفت .سپس الیهها به مدت  30دقیقه در دمای
 70حرارت داده شدند .در مرحله بعد ،پس از آنکه دمای
الیهها به دمای اتاق رسید ،در محلول ( CH3NH3Iحالل
ایزوپروپانول) قرار داده شدند .فیلمهای پروسکایت تهیه
شده با حالل ایزوپروپانول شستشو داده و در دمای 70 °C
به مدت  30دقیقه حرارت داده شدند .در نهایت کاتد طال
به روش تبخیر حرارتی در فشار  10 -5 torrبر روی الیهها
نشانده شد.
شکل  :2الگوی  XRDبرای نانوکریستالهای

شکل  :3طیف  ،UV-visنانو ذرات

ZIF-8

 -3بحث و نتایج
شکل  4الف ،طرحواره و شکل  4ب تصویر  SEMاز
سلولخورشیدی پروسکایتی با الیه  ZIF-8را بهعنوان الیه
مرزی نشان میدهد .در شکل  5نمودار جریان-ولتاژ برای
نمونه های ساخته شده با الیه مرزی  ZIF-8با یک ،دو و
سه مرتبه الیهنشانی چرخشی رسم شده است .همچنین،
جدول  1پارامترهایهای بهدست آمده از نمودار-جریان
ولتاژ را نشان میدهد .با توجه به نتایج حاصل از جدول،
مشخص است که با افزایش ضخامت الیه  ،ZIF-8ولتاژ
مدار باز ) (Vocبه تدریج افزایش یافته است.از آنجایی که
ولتاژ مدار باز ،اختالف تراز رسانش  TiO2با تراز HOMO
ماده پروسکایت است ،به احتمال زیاد الیه نشانی نانو
کریستالهای  ZIF-8بر روی الیه مزومتخلخل  ،TiO2لبه
باند رسانش آن را به سمت پتانسیلهای منفیتر جابه جا
کرده و میزان بازترکیب را در مرز مشترکTiO2/ZIF-
 8/perovskiteکاهش داده است [ .]5اما جریان مدار
بسته ) (Jscبا افزایش ضخامت  ZIF-8مقدار کمتری را
نشان میدهد .با توجه بهاینکه شبکه آلی-فلزی ،ZIF-8
تخلخل و مساحت سطح ویژه باالیی دارد  ،انتظار بر این
است که ماده پروسکایت به آسانی وارد خلل و فرج الیه
 ZIF-8شود و در نتیجه میزان جذب نور و متعاقب آن
تولید اکسیتون را به میزان قابل توجهی افزایش دهد .اما
جریان مدار بسته ،عالوه بر جذب فوتون و جدایی
اکسیتونها در مرزها ،به تزریق الکترون از پروسکایت به
تراز رسانش  TiO2نیز بستگی دارد [ .]6جابهجایی باند
رسانش  TiO2به سمت پتانسیلهای منفیتر ،میزان تزریق
الکترونها را در مرز مشترک  TiO2/ZIF-8/perovskiteبه
علت وجود الیه  ،ZIF-8کاهش داده که این عامل سبب
کم شدن جریان مدار بسته با افزایش ضخامت الیه ZIF-8
شده است .همچنین ،مشاهده میشود ،بهترین عملکرد

ZIF-8

ابتدا شیشههای  FTOتوسط پودر روی و محلول 2 M
 HCl،سونش و سپس تحت آلتراسونیک ،با آب مقطر،
استون و اتانول هر کدام به مدت  30دقیقه کامال شستشو
داده شدند .پس از آن ،الیهها توسط محلول اسیدی
تیتانیم تترا ایزوپروپکساید ) (TTIPدر اتانول به عنوان الیه
سد کننده حفره با سرعت  2000دور بر دقیقه به مدت
 30ثانیه الیه نشانی شد .زیر الیهها تحت دمای 500 °C
به مدت  30دقیقه قرار گرفتند و سپس نانوذرات
مزومتخلخل  )20 nm( TiO2که خمیر آن به نسبت  1به
 3.5توسط اتانول رقیق شده بود ،با استفاده از الیه نشانی
چرخشی ،بر روی زیرالیهها ،الیه نشانی و در دمای °C
 500به مدت  30دقیقه پخت داده شدند .نانو ذرات ZIF-
 8در متانول ( 0.5 gدر  10 ccحالل) با ضخامتهای
مختلف که ضخامت آنها توسط دفعات الیه نشانی کنترل
شدند با سرعت  6000دور بردقیقه به مدت  30ثانیه بر
روی فیلمهای مزومتخلخل  TiO2نشانده و به مدت 30
دقیقه در دمای  80 °Cحرارت داده شدند .یک قطره
محلول  1موالر  pbI2در حالل  DMFبا استفاده از الیه-
نشانی چرخشی با سرعت  6500دور بر دقیقه به مدت 5
ثانیه بهمنظور الیهنشانی فیلم پروسکایت مورد استفاده
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سلول مربوط به یک مرتبه الیهنشانی  ZIF-8بر روی الیه
مزومتخلخل  TiO2با Jsc=7.48 mA cm-،Voc=0.64 V
 2و بازدهی  %2.71است.

شکل  :5نمودار جریان-ولتاژ برای سلول خورشیدی پروسکایتی با
یک ،دو و سه مرتبه الیهنشانی  ZIF-8و سلول خورشیدی پروسکایتی
مرجع

(الف)

جدول  :1پارامترهای بهدست آمده از نمودار جریان ولتاژ برای سلول
خورشیدی پروسکایتی با یک ،دو و سه مرتبه الیهنشانی  ZIF-8و
سلول خورشیدی پروسکایتی مرجع
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شکل  :4الف) طرحواره و ب) تصویر  SEMسلول خورشیدی
پروسکایتی با الیه ZIF-8

 -4نتیجه گیری
سلولهای خورشیدی پروسکایت بدون استفاده از ماده
انتقال دهنده حفره و با استفاده از ماده  CH3NH3PbI3هم
بهعنوان جاذب نور و هم انتقال دهنده حفره ساخته شدند.
نانو کریستالهای ZIF-8به عنوان الیه مرزی با استفاده از
الیه نشانی چرخشی بین ماده پروسکایت و الیه
مزومتخلخل  TiO2الیهنشانی شدند .اثر ضخامت الیه
 ZIF-8بر روی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی مورد
ارزیابی قرار گرفت .بهترین بازدهی سلول ( )2.71%برای
ضخامت بهینه الیه  ZIF-8با یک مرتبه الیه نشانی بر روی
الیه  TiO2بهدست آمد.
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بررسی و شبیهسازی بلورهای فوتونی سه بعدی اپال و اپال وارون دی اکسید
سیلسیوم بهینه شده و سنتز پلی استایرن با کنترل مشخصه ترمودینامیکی
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 شاهین شهر، اصفهان، دانشکده فیزیک،مجتمع علوم کاربردی مالک اشتر1
 شاهین شهر، اصفهان،  مرکز اپتوالکترونیک،مجتمع علوم کاربردی مالک اشتر2
 شاهین شهر، اصفهان، دانشکده شیمی،مجتمع علوم کاربردی مالک اشتر3

 شبیهسازی شدهاند و به منظور داشتن گافSiO2  در این مقاله ساختارهای بلور فوتونی سه بعدی اپال و اپال وارون هوا در- چکیده
 ویژگی ساختار بلور فوتونی اپال متشکل از، سپس با توجه به شعاع بهینه کرههای هوا. بهینه سازی گردیدهاند،نواری بسامدی پهن
 ذرات هماندازه و با شعاع بهینهشدهای،ژل- با تهیه اپال به روش سل، در انتها.کرههای پلی استایرن در هوا شبیهسازی شده است
. آنها مشابه نتایج شبیهسازی به دست آمده استSEM بدست آمدند که تصویر
 گاف نواری بلور فوتونی، بلور فوتونی سه بعدی پلی استایرن، اپال وارن، اپال-کلید واژه

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
Mazaheri, Azardokht1; Omidvari, Sareh1; Amin Javaheri, Seyed mohammad hossein2;
Mousavi, Seyed mohammad reza1; Mahdavi, Mohammad3
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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.
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در آن میدان مغناطیسی با استفاده از تئوری بالخ برحسب
امواج تخت بسط داده شده و با بسط ثابت دی الکتریک در
فضای شبکه وارون ،معادله موج حاصل از معادالت ماکسول
در فضای فرکانس ( )ωو فضای بردار موج ( )kبهدست
میآید .در نهایت معادله حاصل به روشهای عددی حل
شده و به این ترتیب وابستگی  ωبه  kبهدست میآید [.]5

 -1مقدمه
بلورهای فوتونی ،مواد اپتیکی مصنوعی هستند که امکان
کنترل نور را فراهم میکنند .ساختار بلور فوتونی ،آرایه
منظم و متناوب از دو یا چند ماده با ضریب شکست متفاوت
است به گونهای که تغییرات در ضریب شکست میتواند در
یک ،دو یا سه بعد تکرار شود .همانگونه که مواد نیمرسانا با
پتانسیل الکترونی متناوب سبب ایجاد نوار ممنوعه در انرژی
الکترونها میگردند ،ساختارهای بلور فوتونی نیز سبب ایجاد
نوارهای بسامدی و گاف نوار بسامدی میشوند .طول دوره
تناوب این ساختارها را ثابت شبکه مینامند که با ثابت
شبکه معمولی اتمها قابل مقایسه است [ .]1،2امروزه
بلورهای فوتونی بهدلیل توانمندی گسترده در سیستمهای
نوری نوین نقش مهمی را ایفا میکنند [ .]3-5پاشندگی نور
از بلور فوتونی (ساختار اپال) میتواند باعث ایجاد فالشهایی
با هر کدام از رنگهای رنگین کمان شود .منشا قوس و قزح
در اپالها ناشی از ریز ساختارهایی است که بهطور منظم
کنار هم قرار گرفتهاند و باعث میشوند که نور از صفحات
کرهها پاشیده شود و همچنین اندازه قطر و فاصله کرهها ،بر
بسامد نور مشاهده شده تاثیر میگذارد .طول موج نور
پاشیده شده از این ساختار ،چند صد نانومتر است و در
ناحیه طول موجهای مریی قرار میگیرد .تولید اپالها به آن
دلیل حائز اهمیت است که مرحلهای برای تولید محصول
اپال وارون (یک بلور فوتونی سه بعدی با گاف نواری کامل)
است [ .]6ساختار اپال وارون به دلیل خواص اپتیکی آن
به عنوان ابر منشور و ابر عدسی استفاده میشود و همچنین
در سلولهای خورشیدی به منظور افزایش استخراج نور و
افزایش بازدهی نور به کار میرود.

این روش بر اساس بسط فوریه و تابع دیالکتریک است و با
توجه به معادالت الکترومغناطیس ماکسول ،معادله میدان
مغناطیسی به صورت معادله ( )1بهدست میآید [.]4

1
 2 
)    H (r ))  ( ) H (r
)  (r
c

()1

(

فرض میشود که محیط مادی ،همگن و همسانگرد است و
ثابت دیالکتریک مستقل از بسامد در نظر گرفته میشود.
در نتیجه میدان مغناطیسی و ثابت دیالکتریک بر حسب
امواج تخت مطابق معادلههای ( )2خواهند شد.
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با مشخص کردن )  k (Gو حل معادالت باال برحسب  Gهای
مختلف ،بسامد متناظر با هر بردار موج تعیین و بدین ترتیب
ساختار نواری به دست میآید.

 -3طراحی و شبیهسازی
ساختار اپال وارون اکسید سلیسیوم ،یک ساختار بلور فوتونی
سه بعدی و متشکل از آرایهای از کرههای هوا در زمینه
اکسید روی با ساختار مکعبی مرکز پر( )FCCاست .در این
پژوهش با توجه به ضریب دیالکتریک اکسید سلیسیوم در
ناحیه مریی که  1/457-1/459است ،با استفاده از روش
بسط موج تخت( )PWEشبیهسازی شد .شکل  1طراحی
ساختار سه بعدی اپال وارون را نشان میدهد (شبیه سازی
با استفاده از نرم افزار  Rsoftصورت گرفته است) .در این
شبیهسازی اثر تغییر شعاع کرههای هوا و اختالف ضریب
دیالکتریک بین ماده و محیط برای داشتن گاف نواری
کامل در تمامی نواحی بسامدی بررسی شد.

در این مقاله ،با توجه به ضریب دیالکتریک متفاوت دو
محیط و شعاع مختلف ،به بررسی ساختار بلور فوتونی اپال و
اپال وارون پرداخته میشود و پارامترهای وابسته به آن
تحلیل و شبیهسازی میگردد.

 -2مبانی نظری
بهمنظور دستیابی به ساختار نواری ،محیطهای متناوب با
ضریب دیالکتریک مختلف بررسی و بهمنظور بهدست
آوردن ساختار نواری در محیطهای متناوب ،روشهای
مختلفی ارائه شده است که متداولترین آن روشی است که
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شکل :3نمودار گاف نواری اپال وارون را برای شعاع بهینه و
اختالف ضریب دی الکتریک  1/459بین کرههای اپال و محیط
پس زمینه نشان میدهد.

شکل :1طراحی ساختار سه بعدی اپال وارون

شبیهسازی برای ساختار اپال وارون با ضریب دی الکتریک
 1/459برای زمینه و ضریب دی الکتریک  1برای کرههای
هوا برای شعاعهای  0/34aتا  0/38aانجام شده است و

 -4طراحی و شبیهسازی ساختار اپال
اپالها دارای ساختار متناوب از کرههای پلی استایرن ()PS
به صورت شبکه  FCCهستند .کرههای  PSدر ناحیه مریی
دارای ضریب شکست  1/52-1/37هستند که در هوا واقع
شدهاند و شعاع بهینه آنها ،مطابق آنچه در بخش قبل
بهدستآمد 0/38 ،است.

نمودار گاف نواری آن در شکل  2رسم شده است .شکل 3
یک گاف نواری باریک بین  0/92a/λتا  1/03 a/λرا نشان
میدهد ( aدوره تناوب شبکه است) .سپس برای بهینه
نمودن ساختار ،شبیهسازی برای شعاعهای مختلف کرهها در
ساختار اپال وارون انجام شد و مشاهده گردید که تنها برای
کرههای هوا با شعاع بین  0/34aتا  0/38aساختار دارای
گاف نواری است .بنابراین اساس طراحی و شبیهسازی را
برای شعاع بهینه  0/38aقرار دادهایم .در نمودار شکل 3
شعاع بهینه و اختالف ضریب دیالکتریک  1/459در نواحی
بسامدی گاف نواری مشاهده میگردد.

شکل :4نمودار گاف نواری اپال برای شعاع بهینه

مشاهده میگردد برخالف اپال وارون که گاف نواری کامل
دارد این ساختار گاف نواری کامل نشان نمیدهد.

 -5سنتز پلی استایرن
روش ساخت :پلی استایرن ( )Psبا استفاده از پلیمریزاسیون
رشد زنجیرهای رادیکال آزاد ،ساخته میشود .کرههای Ps
دارای اندازههای یکنواخت هستند و با استفاده از
پلیمریزاسیون مونومر ( )Psدر آب تهیه میشوند .از آنجا که
مونومر استایرن در آب قابل حل نیست ،باید آن را بهوسیله
فرآیندی به نام پلیمریزاسیون امولسیونی ،پلیمرایز کرد .در
اینجا امولسیون به معنای سوسپانسیون قطرات روغن در آب
است [7و .]8برای شروع پلیمریزاسیون به یک آغازگر نیاز
است ،دی بنزوئیل پراکساید بهعنوان یک آغازگر مولکولی
است که میتواند جزئی از واکنش را تشکیل دهد .آب

شکل :2گاف نواری به ازای شعاعهای مختلف برحسب  .aاختالف
ضریب دی الکتریک بین اپالهای وارون و محیط پس زمینه در

نمودار  1/459است.
نمودار شعاع بهینه با اختالف ضریب دی الکتریک
1/459رسم شد همانطور که در شکل  3مشاهده میشود
در تمام نواحی بسامدی گاف نواری داریم.
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محلول در آمده و مخلوط در مدت  90دقیقه با دماهای
 80و  90درجه سنتز میشود .بعد از اتمام زمان سنتز،
ساختارهای اپال تشکیل میگردد.
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هوا ،مشاهده گاف نواری کامل در تمامی نواحی بسامدی
ممکن نیست .پس از محاسبات و بهینهسازی به روش بسط
موج تخت ،شعاع  0/38aبرای اپالهای وارون و اختالف
ضریب دیالکتریک  1/459میان اپال و محیط بهمنظور
ایجاد ساختار بلورفوتونی سه بعدی با گاف نواری کامل به
دست آمد .برای داشتن ضریب دیالکتریک مورد نظر ،از
ترکیب  SiO2که دارای ضریب دیالکتریک بزرگتری نسبت
به کرههای اپال است برای دستیابی به گاف نواری کامل
استفاده شد .دادههای تجربی حاصل از ساخت اپال با
دادههای شبیهسازی کامال سازگاری دارند .با توجه به نتایج
بهدست آمده با افزایش دما ،شاهد افزایش اندازه ذرات
هستیم و از طرفی نیز با افزایش دما ،جابهجایی قرمز حاصل
شد .در نتیجه میتوان جابه جایی قرمز را بهعنوان معیاری
برای سنجش اندازه ذرات بهکار گرفت.

نمودار جذب  ،UVبرای دماهای مختلف در شکل  5رسم
شده است.

شکل :5جذب  UVبرای دماهای مختلف
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اندازه کرهها با توجه به دمای سنتز تغییر میکند.

شکل )a :6تصویر  SEMاز ساختار کرههای اپال سنتز شده در
دمای  80درجه سانتیگراد (اندازه ذرات  )b ،)200nmتصویر
 STMحاصل از نمونه سنتز شده دردمای  90درجه سانتیگراد
(اندازه ذرات در حدود )350nm

 -6بحث و نتیجهگیری
بلورهای فوتونی مانند مواد دیالکتریک دارای گاف نواری
هستند .با استفاده از گاف نواری بسامدی ،میتوان نور را در
این نوع ادوات کنترل نمود .یکی از عوامل موثر در میزان
پهنای گاف نواری ،اختالف ضریب دیالکتریکهای
محیطهای مختلف است و هرچه میزان این اختالف بیشتر
باشد پهنای گاف نواری نیز افزایش مییابد .مواد اپال دارای
ضریب دیالکتریک کمتر از  2هستند ،از این رو بهدلیل
اختالف کم میان ضریب دیالکتریک کرههای اپال و محیط
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رشد و مطالعه خواص ساختاری و فیزیکی نانو صفحات اکسید روی به روش
الکتروانباشت
حسين حقانی  ،محمد ابراهيم قاضی  ،مرتضی ایزدی فرد
دانشکده فيزیک  ،دانشگاه صنعتی شاهرود  ،شاهرود

چکیده
دراین کار با روش الکتروانباشت  ،نانو صفحات اکسید روی) (ZnOروی زیرالیه  ITOالیه نشانی گردید .استفاده از روش الکترو انباشت
برای تهیه نانو ساختارهای اکسید روی به دلیل سادگی  ,سرعت انجام ,دمای پایین و هزینه های نسبتا کم آن بسیار مناسب است .در این
روش با کنترل آسان غلظت الکترولیت  ,دما  ,ولتاژ و زمان می توان قطر و ارتفاع نانو صفحه های اکسید روی را کنترل نماییم و خواص
ساختاری و اپتیکی آنها با استفاده ازاندازه گیری هایی نظیر پراش پرتو ایکس ( ، )XRDتصاویر  FESEMو طیف سنجی در ناحیه UV-

 VISIBLEبررسی گردید .مطالعات ساختاری  ،تشکیل نانو صفحات اکسید روی را با ساختار شش گوشی تایید نمودند .گاف انرژی ساختار
اندازه گیری و مقدار آن  3/43بدست آمد.
کليد واژه -الکتروانباشت  ،نانوصفحات اکسيد روی ،پراش اشعه ایکس ) ، (XRDميکروسکوپ الکترونی روبش ( ، )FESEMطيف سنجی در

ناحيهUV-

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 Xray 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
.
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 30دقيقه انجام شد .از تحليل های پراش اشعه ایکس (، )XRD
تصاویر ميکروسکوپ الکترونی( )FESEMو UV-VISIBLEبرای
مطالعه نمونه ها استفاده گردید].[9،10،11

مقدمه
امروزه ،نانوساختارهای تهيه شده بر پایه مواد نيمرسانا ,به دليل
خواص ویژه و همچنين کاربردهای تکنولوژیکی فراوانی که
دارند ،توجه بسياری از پژوهشگران را به خود جلب کرده اند .در
این ميان اکسيد روی ) (ZnOیک ماده نيمرسانا پر کاربرد از
گروه ترکيبات  Π-VIبا گاف انرژی حدود  3/37 eVو انرژی
بستگی  60 meVدر دمای اتاق است] .[1.2نانو ساختارهای
اکسيد روی دارای خواص مکانيکی ،الکتریکی ،شيميایی ،نوری
و پيزوالکتریک مناسب هستند] .[3از جمله کاربردهای اکسيد
روی ميتوان ازاستفاده آن درساخت حسگرهای گازی][4.5سلول
های خورشيدی و قطعات ليزری اشاره کرد] .[6همچنين از نانو
ذرات اکسيد روی به دليل جذب اشعه ماورا بنفش به عنوان فوتو
کاتاليست برای رفع آلودگی های محيط زیست استفاده می
شود .در سال های اخير روش های مختلفی برای سنتز نانو
ساختارها مانند تابش مایکرویو ،گرماآبی ،هيدروترمال  ،سل ژل
و الکتروانباشت اراِئه و گزارش شده است .دراین کار از روش
الکترو انباشت برای تهيه نانو ساختارهای اکسيد روی استفاده
شده است که این روش به دليل سادگی  ،سرعت انجام  ،دمای
پایين و هزینه های نسبتا کم آن بسيار مناسب است].[7،8

نتایج و بحث
الف (مورفولوژی سطح
تصاویر  FESEMثبت شده از نمونه در شکل  1نشان داده شده
است .این تصاویر بيانگر تشکيل نانوصفحات اکسيد روی با
ضخامت حدود  120نانومتر است .ضخامت نانوصفحات می
تواند با تغيير غلظت محلول  ،ولتاژ و زمان انباشت تغيير کند.

جزئیات کارهای آزمایشگاهی
دراین روش ابتدا باید زیرالیه  ITOبا مقاومتی کمتر از  15اهم
را تهيه کرد .سپس باید آن را در در محلولی از استون و الکل
ایزوپروپانول در دستگاه الترا سونيک به مدت  20دقيقه قرار داد
تا تميز شود  ,بعد آن را با گاز نيروژن خشک می گردد .محلول
انباشت شامل0/2گرم  ZnCl2و  1/8گرم  KClاست که در
 250ميلی ليتر آب مقطر دو بار تقطير در دمای  80درجه
سانتی گراد رو همزن مغناطيسی به مدت  30دقيقه قرار می
گيرد .بعد از آن  PHمحلول اندازه گرفته شد که حدود  3/5بود.
برای انباشت ابتدا نمودار  CVمحلولرا برای انتخاب ولتاژ انباشت
مناسب اندازه گيری گردید که ولتاژ مناسب  -0/9ولت بدست
آمد .برای انباشت از روش سه الکترودی استفاده شد که زیرالیه
مورد نظر الکترود کار  ,ورق پالتين به عنوان الکترود شمارنده و
 Hg/HgClبه عنوان الکترود مرجع قرار گرفتند .گام زمان S
 0/05و گام پتانسيل  0/001 Vو سرعت جاروب0/02 V/S
انتخاب گردید .بعد از بدست اوردن پتانسيل  ،انباشت در مد
 CHCو محلول در دمای ثابت  80درجه سانتی گراد به مدت

شکل  :1تصاویر  FESEMنانو صفحات اکسيد روی

ب (خواص ساختاری
طيف پراش اشعه ایکس نمونه در شکل  2نشان داده شده است.
محل قله ها نشانگر تشکيل ساختار شش گوشی اکسيد روی
می باشد .اطالعات استخراج شده از طيف پراش برای چند قله
با شدت بيشتر در جدول  1آورده شده است.
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با استفاده از رابطه

جدول  : 1داده های

ویليامسون-هال][12

 2 A sin 


d

4

 cos  0.9

حسب  sin یک نمودار به ما داده می شود که دارای شيب
و عرض از مبدا است به کمک این داده های استخراج شده می
توان اندازه متوسط بلورک ،کرنش و چگالی در رفتگی را
محاسبه کرد .کرنش در نمونه باعث پهن شدگی قله پراش و
چگالی در رفتگی نشان دهنده ميزان نواقص بلوری در نمونه
می باشند که در کيفيت بلوری نمونه و در نتيجه روی خواص
اپتيکی نمونه تاثير می گذارند .ناخالصی های موجود در الگوی
 XRDترکيبات  ZnO2می باشندکه در شکل مشخص شده اند.

)(100

ZnO2

استخراج شده از نتایج XRD

1

2

56/59

36/25

34/42

31/76

2

28/29

18/13

17/21

15/88



0/2323

0/1296

0/0950

0/1294

b

0/0095

0/0053

0/0039

0/0053

β

0/88

0/95

0/95

0/96

cos

0/47

0/31

0/29

0/27

sin

0/0083

0/0050

0/0037

0/0050

βcos

که در این رابطه  طول موج اشعه ایکس که معموال المپ
مسی است که در این المپ  =1.5406است و  dاندازه دانه ،
 Aثابت ( β ، )A=1پهنای پيک در نيمه ارتفاع آن (برحسب
رادیان) و  θزاویه براگ می باشند .با رسم نمودار   cos بر

3
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با استفاده از داده های جدول 1و ميانگين گيری از آن ها و
رسم نمودار  ،اندازه متوسط بلورک بدست می آید که که در
جدول  2ذکر شده است.

2000
1800

)(002

1600

جدول 2

1400
)(101

Intensity

1200
1000

ZnO2

)(201

ZnO2

)(103

)(110

ZnO2

ZnO2

)(102

ZnO2

ZnO2

800

 :نتایج بدست امده از تحليل داده های XRD

115/5

اندازه بلورکnm

0/01

کرنش

600

0/000074

400

چگالی در رفتگی cm-2

200
70

60

50

40

)2(degree

ج (خواص اپتیکی

شکل  : 2نمودار  XRDنانو صفحات اکسيد روی.

در شکل ( 3الف و ب ) نمودار های طيف جذب و عبور بر
حسب طول موج که توسط دستگاه  UV-VISIBLEبدست
آمده نشان داده شده است .به کمک این نمودار و داده هایی که
از آن استخراج می شود می توان گاف نواری مستقيم )(Eg
نمونه را با استفاده از رابطه ) (hv)2=A(hv-Egبدست آورد .در
این عبارت  ضریب جذب و  hvانرژی فوتون های فرودی می
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. رسم شده استhv ( بر حسبhv)2  نمودار4  در شکل. باشد
 میhv با برون یابی قسمت خطی منحنی و تقاطع آن با محور
eV  مقدار گاف نواری برابر با.توان گاف انرژی را محاسبه کرد
)3/37(  بدست آمد که در توافق با مقادیر گزارش شده3/43
.است

نتیجه گیری
به طور خالصه این مقاله بيان می کند که سنتز نانو صفحات
 با روشی بسيار ساده و قابلITO اکسيد روی بر روی زیرالیه
 تشکيل،  مطالعات ساختاری.کنترل الکترو انباشت انجام گردید
 مقدار گاف.ساختار شش گوشی اکسيد روی را تائيد نمودند
3/43 eV نواری نيز با مطالعات اپتيکی اندازه گيری که برابر
.بدست آمد

1/8
1/6
1/4

Absorbance(a.u)
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خواص نوری غیرخطی و محدودسازی نوری محلول کلوئیدی اکسید گرافن در آب و
اتانول
1رزگله

 مجتبی ابراهیمی،1عبدالناصر ذاکری

 ایران، شیراز، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک-1
 با.چکیده – در این مقاله خواص نوری غیرخطی و محدودسازی نوری نانو ذرات اکسید گرافن در دو محیط آب و اتانول مورد بررسی قرار گرفته است
 نتایج نشان داد که اکسید گرافن. روزنه باز بررسی شدz  نانومتر خواص جذب غیرخطی با تکنیک جاروب532 استفاده از یک لیزر دیودی در طول موج
 این در حالی است که اکسید گرافن پراکنده شده در اتانول خواص.در آب در رژیم پیوسته خواص جذب غیرخطی قابل مالحضهای از خود نشان نمی دهد
532  در طول موجNd-YAG  خواص محدودسازی نوری نمونهها همچنین با استفاده از هارمونیک دوم لیزر پالسی.جذب غیرخطی بزرگی نشان میدهد
 همانطور که از نتایج در رژیم پیوسته پیشبینی می شد اکسید گرافن پراکنده شده در اتانول خواص محدودسازی بیشتری نسبت به.نانومتر بررسی شد
.اکسید گرافن پراکنده شده در آب داشت
..Z جاروب

، اکسید گرافن، جذب غیرخطی، محدودسازی نوری-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
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مقدمه
امروزه خواص غیرخطی نوری مواد ،کاربردهای بسیار
متنوع و پیشرفتهای در صنعت ،از جمله سوئیچهای نوری،
حفاظت از سنسورها و  ...دارد و دانستن این خواص به ما این
امکان را میدهد که مواد ارزانتر و باکیفیتتری (به عبارت
دیگر مناسبتری) برای این کاربردها پیدا کنیم .ازجمله

شکل  : 1نمودار محدود کنندگی نوری ،خط پیوسته رفتار یک ماده با
خاصیت محدودکنندگی نوری را نشان میدهد

پارامترهای اپتیک غیرخطی میتوان به ضریب شکست غیر-

()1

خطی ( )n2و ضریب جذب غیرخطی ( )βاشاره کرد که مطابق

محدودکنندههای نوری ،از پاسخ خصوصیات نوری غیر-

با روابط زیر به پذیرفتاری اپتیکی مرتبه سوم مرتبط می-

خطی 2وابسته به شدت نور ورودی نتیجه میشوند ،به این

شود]:[1

صورت که شدت نور ورودی جذب و ضریب شکست ماده را

10−2 ε0 c 2 n0 2 λβ(Cm⁄W)⁄
4π2
2
10−4 ε0 c 2 n0 2 n2 (Cm ⁄W)⁄
= )Re(χ(3) )(esu
π

تغییر میدهد که نتیجه آن کاهش بسیار خوب شدت نور

= )Im(χ(3) )(esu

عبوری میباشد ،پس بنابراین تعیین اندازه این اثرهای غیر-

برای محاسبه این ضرایب روشهای گوناگونی وجود دارد

خطی3از مواد ،بسیار مهم است ،زیرا با استفاده از آنها میتوان

از جمله این روشها میتوان به روش جاروب  zکه توسط

مواد مناسبی برای استفاده در محدود کنندههای نوری

شیخبهایی] [2و همکارانش در سال 1989ابداع شد اشاره کرد.

انتخاب کرد].[3

از جمله کاربردهای این خواص غیرخطی میتوان به

اکسیدگرافن و گرافن یکی از این مواد هستند که خواص

محدودکننده1های نوری اشاره کرد ،که برای حفاظت از

غیرخطی و محدودکنندگی خوبی از خود نمایش میدهند]4-

سنسورها مورد استفاده قرار میگیرند .یک محدودکننده نوری

 [5و از این رو کاربردهای زیادی در صنعت پیدا کردهاند .در

موفق ،دستگاهی است که همانند شکل  1در شدتهای کم

اینجا ما با استفاده از تکنیک جاروب  Zبه بررسی خواص

(کمتر از یک مقدار آستانه) با افزایش شدت ورودی میزان

غیرخطی اکسید گرافن و محدود کنندگی نوری در دو محیط

شدت نور خروجی نیز زیاد میشود ولی در شدتهای باال

آب و اتانول پرداختیم.

(شدتهای که از یک مقدار آستانه بیشتراند) ،با افزایش شدت

روش تجربی

ورودی ،شدت خروجی تغییر نمیکند و در یک مقدار ثابت

نانو ذرات اکسید گرافن با استفاده از پودر گرافیت و با روش
هامر] [4تهیه شده است .برای تهیه نمونهها مقدار  0.03گرم
پودر اکسید گرافن با  40میلیلیتر آب ( )GO-Wو  40میلی-
لیتر اتانول  )GO-E( %99مخلوط شده و سپس با استفاده از
دستگاه آلتراسونیک پراکنده شده است.

میماند .بنابراین از چنین دستگاههایی میتوان برای محافظت
از چشم انسان در برابر شدتهای باال استفاده کرد

- Optical limiting
- Nonlinear optical properties

1

- Nonlinearity

2
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با استفاده از لیزر پیوسته دیودی در طول موج  532نانومتر
اندازه و عالمت ضریب جذب غیرخطی نمونهها با استفاده از
روش جاروب  Zو مدل عدسی گرمایی بررسی شد] .[4فاصله
کانونی عدسی استفاده شده در این آزمایش  6.29سانتیمتر
و نمونهها در یک سلول کوارتز با ضخامت یک سانتیمتر قرار
داده شدند .اندازه کمر لیزر با استفاده از تکنیک اندازهگیری
لبه چاقو19.3 4میکرومتر بدست آمد .عالوه بر آن ،با استفاده
از لیزر پالسی  Nd-YAGبا طول موج  532نانومتر و پهنای
پالس 6نانو ثانیه خواص محدود سازی نوری نمونهها مورد
بررسی قرار گرفت.
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شکلهای  4و  5به ترتیب نمودار جاروب  Zروزنه باز را برای
دو نمونه  GO-Wو  GO-Eرا نشان میدهد .مقدار ضریب
و
−2.547 × 10−6 Cm⁄W
جذبغیرخطی
 6.077 × 10−4 Cm⁄Wبه ترتیب برای نمونه  GO-Wو
 GO-Eنشان میدهد .نتایج نشان میدهد که اکسید گرافن
در آب در رژیم پیوسته و در شدتهای کم ( )KW/Cm2از
خود جذب غیرخطی قابل مالحضه ای نشان نمیدهد .این در
حالی است که نمونه اکسید گرافن در محیط اتانول در شدت-
های کم خواص جذب غیرخطی بزرگی در مقایسه با نمونه
 GO-Wنشان میدهد .علت امر این است که وقتی نانو ذرات
اکسید گرافن تحت تابش نور شدید قرار میگیرند جذب
غیرخطی در اکسید گرافن صورت میگیرد و این امر سبب
تولید نقاط داغ در اطراف اکسید گرافن میشود سپس این
حرارت سریعا به محیط اطراف نانو ذرات منتقل شده و سبب
میشود که حالل تبخیر شده و میکرو حباب هایی در اطراف
نانو ذرات ایجاد شود .این میکرو حبابها خود به مانند مراکز
پراکندگی عمل میکنند .این امر موجب افزایش خواص
غیرخطی میشود مشابه این فرآیند در نمونه  C60مشاهده
شده است] .[6بررسیها نشان دادهاند که  GO-Eدر شدتهای
پایین خواص جذب اشباع و در شدت های باالتر خواص جذب
اشباع معکوس از خود به نمایش میگذارد].[5

 -2-1بحث و نتیجهگیری
ترتیب طیف جذب نمونه  GO-Wو GO-

شکلهای  2و  3به
 Eرا نشان میدهد .همانطور که از شکل مشخص است طیف
جذبی شامل یک قله در  225نانومتر و یک قله کوچکتر در
 300نانومتر است که به پیوندهای * π-πو * n-πمربوط
میشوند].[4

شکل  :2طیف جذب نمونه اکسید گرافن در آب

شکل  :4جذب غیرخطی نمونه اکسید گرافن حل شده در آب

شکل  :3طیف جذب اکسید گرافن در اتانول

4

- Knife Edge
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نتیجهگیری
خواص نوری غیرخطی و محدودسازی نوری نانو ذرات اکسید
گرافن در دو محیط آب و اتانول مورد بررسی قرار گرفت است.
نتایج نشان میدهد در شدتهای کم ( GO-W )KW/Cm2از
خود جذب غیرخطی قابل مالحضه ای نشان نمیدهد .این در
حالی است که نمونه  GO-Eدر شدتهای کم خواص جذب
غیرخطی اشباع و در شدتهای باالتر جذب اشباع معکوس از
خود نشان میدهد .خواص محدودسازی نوری نمونهها
همچنین با استفاده از هارمونیک دوم لیزر پالسی Nd-YAG
در طول موج  532نانومتر بررسی شد .همانطور که از نتایج
در رژیم پیوسته پیشبینی میشد اکسید گرافن پراکنده شده
در اتانول خواص محدودسازی بیشتری نسبت به اکسید گرافن
پراکنده شده در آب داشت.

شکل  :5جذب غیرخطی نمونه اکسید گرافن حل شده در اتانول

شکل 6نمودار محدود سازی نوری نمونهها را که با استفاده از
هارمونیک دوم لیزر پالسی  Nd-YAGبا طول موج 532
نانومتر ،پهنای پالس  6نانو ثانیه و سرعت تکرار  10هرتز
گرفته شده است را نشان میدهد .همانطور که از نتایج
جاروب  Zپیشبینی میشد به علت باال رفتن خواص جذب
غیر خطی در محیط اتانول نسب به آب ،خواص محدود سازی
 GO-Eبسیار بهتر از  GO-Wاست .چرا که آستانه محدود
سازی در  GO-Eبسیار پایین تر از  GO-Wاست و همچنین
ناحیه محدود سازی نوری بزرگتری نسبت به  GO-Eمشاهده
میشود .جالب است که با افزایش میزان غلظت در نمونه
اکسید گرافن حل شده در اتانول میتوان خواص مشابه به
سوئیچهای نوری را در این ماده مشاهده کرد.
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کادمیم سولفاید/پوستهی کادمیم تلوراید/پایداری نوری نقاط کوانتومی هسته
2فضائلی

 یوسف،1 حکیمه زارع،1شکوفه کریمی

 یزد، دانشگاه یزد،دانشکدهی فیزیک1
 کرج، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای2
.کادمیم سولفید پایدار شده با تیوگلیکولیک اسید در محلول آبی ساخته شد-پوسته کادمیم تلوراید- نقاط کوانتومی هسته- چکیده
 طیفهای.کادمیم سولفاید تحت تابش ماورای بنفش بررسی شد-پایداری نوری نقاط کوانتومی هسته پوستهی کادمیم تلوراید
 نوردهی نقاط کوانتومی باعث بهبود بازدهی، بر طیق نتایج.فلوئورسانس و جذب نمونهها باگذشت زمان تحت نوردهی اندازهگیری شد
 محلول نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید کلوخه شدند اما نقاط کوانتومی هسته –پوسته کادمیم، ساعت نوردهی18  بعد از.آنها میشود
 بنابراین وجود پوسته کادمیم سولفید بر روی سطح نقاط کوانتومی باعث افزایش پایداری.کادمیم سولفید همچنان پایدار بودند-تلوراید
. پایداری باالی نقاط کوانتومی در کاربردهای زیستفناوری مهم است.نوری آنها شده است
.پایداری نوری

، ساخت آبی،پوسته- ساختار هسته،کادمیم سولفاید- کادمیم تلوراید، نقاط کوانتومی-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
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قرمز در طیف گسیلشان ،کاهش بازدهی نورتابی را نیز به
همراه دارد [ .]6بنابراین برای استفاده از این ذرات در
کاربردهای زیستفناوری ،الزم هست با ایجاد پوستهی
معدنی بر روی سطح آنها ،پایداری نوریشان را ارتقا داد.
در این پژوهش ،نقاط کوانتومی هسته-پوستهی کادمیم
تلوراید/کادمیم سولفید ساختهشده در معرض پرتو ماورای
بنفش قرار دادهشد و تأثیر نوردهی بر ویژگیهای نوری
آنها بررسیشد.

در سالهای اخیر ،پژوهش در راستای ساخت و کاربرد
نقاط کوانتومی بسیار مورد توجه محققان قرارگرفته است.
تاکنون از آنها در زمینههای مختلف مانند سلولهای
خورشیدی ،دیودهای نورگسیل ،زیستفناوری و حسگرها
استفادهشده است [ .]1اثر محدودیت کوانتومی در نقاط
کوانتومی باعث ایجاد خواص الکتریکی و نوری
منحصربهفرد شده است .این اثر ،زمانی بروز میکند که
اندازهی نقاط کوانتومی از شعاع اکسایتون بوهر کمتر
باشد .در این حالت ویژگیهای نانوذرات با خواص آن در
حالت توده متفاوت است .نقاط کوانتومی برخالف
فلوروفورهای آلی که پس از چند دقیقه قرارگیری در برابر
نور خاموش میشوند ،بسیار پایدار بوده و میتوانند تحت
تابش نور با شدت باال قرار بگیرند .این ویژگی در
کاربردهای زیستفناوری اهمیت دارد بهخصوص زمانی که
از نقاط کوانتومی بهعنوان نشانگر استفاده میشود الزم
هست ردیابی فلوئورسانس نقاط کوانتومی برای مدتزمان
طوالنی فراهم شود .میتوان با افزودن پوسته ماده معدنی
بر روی سطح نقاط کوانتومی ،میزان پایداری نوری را
افزایش داد .پوسته در پایدارسازی نانوذرات نقش مهمی
دارد .نانو ذراتی که فاقد پوسته و ماده پوششی هستند به
دو دلیل غیرقابل استفاده هستند .دلیل اول اینکه نقاط
کوانتومی بدون پوشش بهمرور زمان دچار نقصهای
بلوریشده که باعث اختالالت در نشر مثل پدیده چشمک
زنی میشود .دلیل دوم اینکه هستهها به دلیل داشتن
نسبت سطح به حجم باال ،بسیار واکنشپذیر هستند و
ممکن هست نقاط کوانتومی از طریق فرایند فوتوشیمیایی
تجزیه شوند [ .]2بنابراین ،رشد پوستهی مادهی معدنی بر
روی سطح ذرات ،میتوان عالوه بر اینکه ویژگیهای نوری
و پایداری ذرات را ارتقا داد ،سمیّت هسته را نیز کاهش
داد [3و.]4

 -2.آزمایش
برای ساخت نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید ابتدا ،به 7 ml
آبمقطر ،سدیم بروهیدرید ( ،)3/7 mmolپودر تلوریوم
( )87 mmolاضافه و به مدت  3ساعت بهشدت همزده
شد .بعد از انجام آزمایش ،محلول فیلتر شد تا محلول
 NaHTeاز رسوب جدا شود .در مرحله بعد92/3 mmol ،
از تیوگولیکولیکاسید به  16 mMمحلول سولفات کادمیم
اضافه شد سپس با استفاده از سدیم هیدروکسید،

pH

محلول تنظیم شد .سپس محلول  NaHTeساختهشده به
محلول کادمیم اضافه شد و به مدت  4ساعت در دمای
 100 °Cحرارت داده شد .نقاط کوانتومی حاصل با
استفاده از استون شسته و در آب پخش شدند.
برای تهیهی ساختار هسته/پوستهی کادمیم تلوراید-
کادمیم سولفاید ،ابتدا کادمیم سولفات ( )252 mgو
تیوگلیکولیک اسید ( )275 mgدر  100میلیلیتر آب حل
شد و  pHآن به  9رسید؛ سپس تیواستامید ( )0/1 gبه
محلول کادمیم اضافه شد .محلول نقاط کوانتومی کادمیم
تلوراید به محلول کادمیم اضافه و به مدت  2ساعت در
دمای  100 °Cحرارت داده شد.
از پراش پرتوی ایکس ( )MPD Philips X’Pert Proبرای
بررسی ساختار بلوری نقاط کوانتومی استفاده شد .طیف
نشری از محلول نقاط کوانتومی با استفاده از طیفسنج
فلوئورسانس  Varian Cary Eclipseانجام شد.

از محدودیتهای نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید ،ناپایداری
شیمیایی آنهاست که به دلیل اکسید شدن تلوریوم است
[5و .]6اگر نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید به مدت چندین
ساعت در مجاورت هوا نگهداشته شوند ،عالوه بر جابجایی
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 -3نتایج و بحث
شکل  ،1الگوی پراش پرتوایکس نقاط کوانتومی کادمیم
تلوراید و هسته-پوستهی کادمیم تلوراید-کادمیم سولفید
را نشان میدهد .نقاط کادمیم تلوراید در ساختار بلند
روی تبلوریافته است .بر طبق شکل ،قلهی مجزایی از
کادمیم سولفید ایجاد نشده است .سه قله اصلی نقاط
کوانتومی ،به سمت زوایای بلندتر جابجا شده است .این
نشان میدهد با رشد پوسته کادمیم سولفاید ،محل
قلّههای پراش به سمت قلههای اصلی ساختار مکعبی
کادمیم سولفاید جابجا شده و ساختار هسته/پوسته
شکلگرفته است.

شکل  ،2طیفهای فلوئورسانس و جذب نقاط کوانتومی
هسته-پوسته کادمیم تلوراید-کادمیم سولفید برحسب
زمان نوردهی

در شکل  ،2طیفهای فلوئورسانس و جذب نقاط
کوانتومی هسته-پوسته کادمیم تلوراید-کادمیم سولفید را
برحسب زمان نوردهی نشان میدهد .با افزایش زمان
نوردهی شدت قلّهی فلوئورسانس از نقاط کوانتومی
افزایشیافته است و در کل محل قله نشر نقاط کوانتومی
از  623نانومتر بعد از  5ساعت نوردهی به  620/4نانومتر
جابجا شده است.

کل شدت فلوئورسانس نقاط کوانتومی بازمان نوردهی در
حال افزایش است .درمجموع در طول زمان نوردهی دو
پدیده رخ میدهد .پدیده اول مربوط به حکاکی
فتوشیمیایی و خارج شدن تلوریم از روی سطح نقاط
کوانتومی که باعث جمع شدن سطح ذرات و درنتیجه
باعث جابجاییهای آبی محل قلههای نشر نقاط کوانتومی
(زمانهای  2ساعت و  5ساعت) میشود که معموالً برای
ذرات با بازدهی کم اتفاق میافتد [7و]8؛ پدیده دوم،
باعث جابجایی قرمز در محل فلههای نشر نقاط کوانتومی
میشود مربوط به رشد پوسته کادمیم سولفید در طول
زمان نوردهی است به عبارتی براثر تجزیه فتوشیمیایی
ذرات با بازدهی کم ،پیش مادههای یونهای کادمیم و
سولفید در محیط آزاد میشوند که با افزایش زمان
نوردهی این پیش مادهها با کسب انرژی از نور ماورای
بنفش میتوانند باعث رشد پوسته و ضخیمتر شدن پوسته
کادمیم سولفید بر روی سطح ذرات شوند.

در شکل  ،3محل قله و شدت فلوئورسانس نقاط کوانتومی
هسته پوسته را برحسب زمان نشان میدهد همانطور که
از شکل مشخص است با نوردهی محل قله در زمانهای
مختلف نوردهی دارای جابجایی آبی و قرمز است .ولی در
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شکل  ،4تصاویر محلولهای حاوی نقاط کوانتومی کادمیم
تلوراید و هسته-پوسته کادمیم تلوراید-کادمیم سولفید
قبل و بعد از نوردهی به مدت  18ساعت را نشان میدهد.
همان طور که از شکل مشخص است نور نشری از نقاط
کوانتومی در محدوده طولموج نور سبز و بعد از قرارگیری
پوسته بر روی سطح آن دارای نورتابی قرمز

0

شکل  -1الگوی پراش اشعه ایکس نقاط کوانتومی کادمیم
تلوراید و هسته/پوستهی کادمیم تلوراید/کادمیم سولفید.
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نقاط کوانتومی اندازهگیری شد نتایج نشان میدهی با
 نقصهای سطحی نقاط کوانتومی بهبودیافته و،نوردهی
.شدت فلوئورسانس نقاط کوانتومی افزایشیافته است
18  ساعت ادامه یافت مشاهده شد بعد از18 نوردهی تا
پوستهی پایدار و/ساعت نوردهی نقاط کوانتومی هسته
نورتاب هستند اما نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید
رسوبکردهاند؛ بنابراین وجود پوستهی کادمیم سولفید

- محل قله و شدت فلوئورسانس نقاط کوانتومی هسته-3 شکل
کادمیم سولفید-پوسته کادمیم تلوراید

باعث پایداری نوری نقاط کوانتومی شده است که میتواند
.در کاربردهای پزشکی استفاده شود

 ساعت نوردهی نقاط کوانتومی کادمیم18  بعد از.است
تلوراید کلوخه شده و نورتابی بهشدت افت کرده است ولی
وجود پوستهی کادمیم سولفید بر روی سطح نقاط
کوانتومی باعث پایداری آنها شده بهطوریکه بعد از
 ساعت کیفیت نقاط کوانتومی هنوز حفظشده18 گذشت
.و دارای نورتابی قرمز هستند
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 نتیجهگیری-4
کادمیم-پوسته کادمیم تلوراید-نقاط کوانتومی هسته
سولفید باکیفیت باال ساخته و تحت نوردهی ماواری بنفش
قرار داده شد و بازمان طیفهای فلوئورسانس و جذب
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اثرات فراماده بر ضرایب جفتشدگی توریهای پراش موجبری مثلثی
 عبداهلل حسن زاده،نازنين کاکولکی
 ایران، سنندج، دانشگاه کردستان،گروه فيزیک

 توسط روابط امواج جفتشده توضیح داده شده است و ما، در این مقاله انتشار امواج الکترومغناطیسی در یک ساختار متناوب-چکیده
 ارائه می دهیم و جفت شدگی بین مدهای جلورونده و،روابط موج جفت شده را برای موجبری که پوشش آن از فراماده تشکیل شده است
 ضریب جفتشدگی عرضی و طولی بدست آمده برای مدهای قطبش.عقبرونده را در توریهای موجبری چپگرد مورد بحث قرار می دهیم
 نتایج محاسبات ما برای توری های پراش مثلثی شکل که پوشش آنها از مواد چپگرد. پیچیدهتر از توریهای موجبری راستگرد است،TE
 افزایش قابلتوجهی در ضریب جفتشدگی را نسبت به همان ساختار اما با پوشش مواد معمولی نشان میدهد و ضریب جفتشدگی،است
.طولی غیر صفر بدست میآید
.موجبری

 توریهای، فراماده، ضریب جفتشدگی-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.
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مختلنشده توصيف کند .با وجود اینکه ميدانهای
الکترومغناطيسی در ساختار جدید متاثر از همهی مدهای
هدایتی و تابشی میباشند ،در بسياری موارد با درنظر گرفتن
شرایطی همچون شرط براگ ،اندرکنش مابين تنها دو مد
هدایتی درنظر گرفته میشود .به عنوان یک نمونهی کاربردی
جفتشدگی بين دو مد همراستا را درنظر بگيرید که با ثابت-
های انتشار برابر و مختلفالعالمت ،در خالف جهت هم انتشار
مییابند .توریهای موجبری ،یک ساختار متناوب با دورهی
تناوب  Ʌکه قابل مقایسه با طول موج نور فرودی است ،می-
تواند این دو مد را در طول توری به یکدیگر جفت کند و این
امکان را فراهم آورد که انرژی بين آنها مبادله گردد.

مقدمه
فرامواد ،موادی با ضریب شکست منفی که همزمان دارای
ضرایب گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطيسی منفی می
باشند که بصورت تئوری توسط وسالگو در سال 1968
معرفی شدند[ ]1و برای اولين بار توسط شلبی و همکارانش
ساخته شدند[ .]2در چنين محيطی ميدان الکتریکی،
مغناطيسی و بردارموج ،امواج الکترومغناطيس یک سيستم
چپگرد را تشکيل میدهند ،به همين دليل است که آنها به
مواد چپگرد نيز شهرت یافتهاند .فراماده با ساختار متناوب
ساختهی دست بشر هستند که خواصشان به ساختار طراحی
شده وابسته است درحاليکه مواد معمولی (راستگرد)
خواصشان را بر اساس ساختار ذاتی اتمها و مولکولهایشان
کسب میکنند .در سالهای اخير انواع مختلفی از این مواد
با ویژگیهای خاص و جدید ساخته شدهاند و توجه بسياری
از گروههای تحقيقاتی در سراسر جهان را در موارد کاربردی
بسياری از جمله :کاهش سایز آنتنها[ ،]3لنزهای کامل[،]4
جفت کنندههای مستقيم[ ،]5فيلترها[ ]6را به خود جلب
کرده است.

توریهای موجبری به عنوان یک ساختار متناوب نقش
مهمی در اپتيک و فوتونيک دارند و کاربردهای زیادی در
ادوات اپتيکی مانند دستگاه های ورودی وخروجی دراپتيک
امواج هدایتی [،]9فيلترهای اپتيکی[ ،]10فيلترهای تبدیل
کنندهی مدهای  ]11[TM-TEو انواع مختلف
حسگرها[ ]12دارند.
شکل  ،1توری موجبری مثلثی را نشان می دهد که در
حقيقت موجبر فيلم نازکی است که ضریب شکست در
ناحيهی فيلم موجبری ،بصورت تناوبی در راستای انتشار موج
تغيير میکند.

یکی از کاربردهای این مواد که تا به حال به آن پرداخته
نشده است ،توریهای موجبری فراماده ای است .البته امواج
در توری های موجبری هدایتی معمولی با ارائه ی برخی از
ویژگیهایش آناليز شده است[ .]7-8در این مقاله عملکرد
یک موجبر دیالکتریک با ساختار متناوب ،که اصطالحا
توری موجبری ناميده می شود ،را با درنظر گرفتن الیهی
پوشش از جنس فراماده و زیرالیه و فيلم از جنس دی-
الکتریک بررسی می کنيم.

شکل  :1توری موجبری تشکيل شده از سه ناحيهی زیرالیه ،فيلم
موجبری و پوشش به ترتيب با ضرایب شکست  h . nc ،nf ،nsضخامت
فيلم t ،ارتفاع اختالالت تناوبی و  Λدوره تناوب ساختار است.

در موجبرهای سه الیه ای معمولی چندین مد می توانند
بطور مستقل از هم و بدون اندرکنش با هم (بدون آنکه انرژی
مابين آنها ردوبدل شود و یا اصطالحا به همدیگر جفت شوند)
در موجبر انتشار یابند .درحاليکه با اعمال اختالل و تغييرات
کوچکی در موجبر مثال تغييرات در ضریب شکست الیههای
مختلف موجبر و ایجاد توری موجبری مدهای اصلی موجبر
مختلشده میتوانند به یکدیگر جفت شوند و دیگر نمی
توانند مستقل از هم در توری موجبری مختلشده انتشار
یابند .تئوری مدهای جفتشده که اندرکنش بين مدها را

-2تئوری
میتوان با در نظر گرفتن یک سلول واحد از ساختار متناوب،
اختالل ضرایب گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطيسی را
به کمک روابط زیر تعریف نمود:

توضيح میدهد ،میتواند مدهای انتشاریافته در توریهای
موجبری را برحسب مدهای منتشر شده در موجبر اوليهی

(.1الف)

𝑐𝜀 𝛥𝜀𝑟 = 𝜀𝑓 −

(.1ب)

𝑐𝛥µ𝑟 = µ𝑓 − µ
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توری موجبری را بدست آورد.

چون اختالل ضرایب گذردهی الکتریکی و تراوایی
مغناطيسی مربوطه بطور متناوب در موجبر مختلشده شکل
 1تکرار میشوند ،میتوان بهکمک سری فوریه آنها را چنين
بسط داد[:]7
(.2الف)

𝑧𝐾𝑞𝑗−
∞∑ = 𝑟𝜀𝛥
𝑒 𝑞𝑟𝜀∆ ∞𝑞=−

(.2ب)

𝒛𝑲𝒒𝒋−
∞∑ = 𝒓∆µ
𝒆 𝒒𝒓𝒒=−∞ ∆µ

حال به منظور بررسی بيشتر ضرایب جفتشدگی که توسط
روابط  4و  5تعریف شدند ،ضرایب بسط فوریه را برای ساختار
های مثلثی معرفی می کنيم[.]13
()6

که در آن  Δεrqو  Δµrqثابتهای فوریه و  K=2π/Ʌبردار
موج توری میباشند .از طرفی به کمک معادالت مد جفت
شده و آناليز اختالل میتوان ارتباط بين مولفههای عرضی و
طولی توری موجبری و موجبر مختلنشده را نوشت:
()3
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×
Ʌ

Ʌ

) 𝑐𝜀−𝑖(𝜀𝑓 −

= 𝑞𝑟𝜀∆

𝑞𝜋2
𝑡

Ʌ Ʌ

𝑥𝑑 ) )∫ (𝑒 𝑖𝑞𝐾(2−2𝑡𝑥) 𝑒 𝑖𝑞𝐾(2𝑡𝑥−2
0

() 7

𝑑

×
Ʌ

∗
) ∗
𝑡× 𝐻𝑡 + 𝐸𝑡 × 𝐻0
= 𝑠𝑑] ̂𝑧 ∙
𝑡∫ 𝑑𝑧 [(𝐸0

Ʌ

) 𝑐−𝑖(µ𝑓 −µ

= 𝑞𝑟∆µ

𝑞𝜋2

𝑡

Ʌ Ʌ

𝑥𝑑 ) )∫ (𝑒 𝑖𝑞𝐾(2−2𝑡𝑥) − 𝑒 𝑖𝑞𝐾(2𝑡𝑥−2
0

𝑠𝑑 ]𝐸 ∙ ∗∫[µ0 ∆µ𝑟 𝐻0∗ ∙ 𝐻 + 𝜀0 ∆𝜀𝑟 𝐸0

با جایگذاری رابطههای  6و  7در  4و  5می توان ضرایب
جفتشدگی را در مورد اولين مرتبهی توریهای موجبری با
ساختار مثلثی به شکل زیر معرفی کنيم( .توجه داشته باشيد
که در انجام محاسبات از تقریب 𝛾𝑐 𝑡 ≤ 1
استفاده کردهایم)

در اینجا 𝜔 فرکانس زاویهای ε0 ،و  µ0بهترتيب ضریب
گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطيسی خأل E ،و  Hمولفه-
های عرضی ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی موجبر
مختلشده و  E0و  H0ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی
موجبر مختلنشده و  tمعرف مولفههای عرضی ميدانها می-
باشد .با جایگذاری مولفههای عرضی ميدانهای الکتریکی و
مغناطيسی که تابعی از ( )x,yهستند در سمت چپ تساوی
و ميدان های کل که هر دو مولفهی طولی و عرضی را شامل
میشوند در سمت راست تساوی (برای مدهای  )TEو
انتگرالگيری روی تمام سطح مقطع موجبر ،ضرایب جفت-
شدگی طولی و عرضی را چنين می نویسيم.
() 4

×

𝜔
4

()7

() 5

×

2𝜋2

) 𝑐𝛾𝑐2 𝑡𝐸𝑐2 (µ𝑓 −µ
𝜇𝑐2

2𝜔𝜋2

𝑧
𝐾𝜈𝜈1
=

حال به منظور مقایسهی ضریب جفتشدگی توری موجبری
مثلثی با پوشش فراماده( )µc = -1 ، εc = -1با ضریب جفت-
شدگی توری موجبری مثلثی با پوشش مواد راستگرد با
مشخصات معلوم:
=(1.54(2

∗
∗
𝑡+ ∆µ𝑟𝑞 ℎ𝜈𝑡 ∙ ℎℓ
𝑥𝑑]
𝑡∫[∆𝜀𝑟𝑞 𝑒𝜈𝑡 ∙ 𝑒ℓ

4

𝜔2 𝜇𝑐2

() 8

𝑡
𝑞𝜈𝐾ℓ
=

𝜔

]

(µ𝑓 −µ𝑐 )𝛽 2

[(𝜀𝑓 − 𝜀𝑐 ) +

𝜔𝑡𝐸𝑐2

𝑡
𝐾𝜈𝜈1
=

، εf

=)1.515(2

=1، εs

 εcو µs=µc= µf =µ0

ضرایب جفتشدگی هر دو نوع موجبر را برای سه مد هدایتی
اول برحسب ضخامت الیهی فيلم نرماالیز شده رسم
میکنيم .مشاهده می کنيم که ضریب جفتشدگی عرضی
برای مد اول بيشترین مقدار را دارد و با افزایش مرتبه ی مد
ها ،کاهش می یابد .از مقایسه شکل  2و  4مشاهده می شود
که ضریب جفتشدگی عرضی توری موجبری با پوشش
فراماده ،یک مرتبه افزایش می یابد .این درحالی است که
ضریب جفتشدگی برای مد اصلی موجبر حذف می شود
چراکه این یکی از ویژگیهای خاص توریهای موجبری با

𝑧
𝑞𝜈𝐾ℓ
=

𝑞𝑟𝜀∆ 𝑟𝜀
𝑞𝑟µ𝑟 ∆µ
[∫
𝑒 ∙ 𝑒∗ +
𝑥𝑑 ] ∗ℎ ∙ ℎ
𝑡𝜀𝑟 + ∆𝜀𝑟𝑞 𝜈𝑧 ℓ𝑧 µ𝑟 + ∆µ𝑟𝑞 𝜈𝑡 ℓ

که بيانگر جفتشدگی دو مد هدایتی درون توری موجبری
هستند(شکل .)1برای موجبر مختلنشده میتوان با حل
معادالت ماکسول و اعمال شرایط مرزی ،ميدانهای
الکتریکی و مغناطيسی را بهدست بياوریم و به کمک آنها
ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی مدهای انتشاریافته در
551
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.محسوب شود

.]14[پوشش فراماده است

نتیجهگیری-3
در این مقاله ما یک توری موجبری مثلثی با الیهی پوشش
فراماده طراحی و ضرایب جفتشدگی عرضی و طولی آن را
محاسبه کردیم و نشان دادیم که ضرایب جفتشدگی عرضی
چنين ساختاری نسبت به توری امواج هدایتی با پوشش
 درحاليکه ضریب جفتشدگی.معمولی افزایش مییابند
طولی برای ساختارهای توری موجبری ساخته شده از مواد
- همچنين مشاهده شد که ضریب جفت.معمولی صفر است
شدگی برای مد اصلی موجبر حذف می شود زیرا این موجبر
.توانایی هدایت چنين مدی را ندارد

 ضریب جفتشدگی عرضی برای توریهای موجبری با مواد:2شکل
معمولی

مراجع
[1] V. G. Vesalago “The electrodynamics of substances with
simultaneously negative values of ε and μ” Sov. Phys. Usp.
10, 509 ,1968.
[2] D. R. S. R. A. Shelby, and S. Schultz, “Experimental
verification of a negative index of refraction” Science, vol.
292, p. 77, 2001.
[3] Yuandan Dong, Tatsuo Itoh “Metamaterial-based
antennas” IEEE, Vol. 100, Issue: 7, 2012.
[4] J. B. Pendry, “Negative refraction makes a perfect lens”
Phys. Rev. Lett., vol. 85, pp. 3966–3969, 2000
[5] L. S. S. Xiao, and S. He, “A novel directional coupler
utilizing a left-handed material” IEEE Photon. Technol. Let.
vol. 16, pp. 171_173, 2004.
[6] H. Cory and A. Barger, “Surface-wave propagation along a
metamaterial slab” Microwave Opt. Technol. Lett. 38, pp.
392–395, 2003.
[7] Ch. L. Chen, “Foundations for guided-wave optics, WileyInterscience”, Hoboken, NewJersey, 2007.
[8] T. Suhara and H. Nishihara, “Integrated optics components
and devices using periodic structures” IEEE. QE-22, pp.
845–867,1986.
[9] M.L. Dakss, L. Kuhn, P.F. Heidrich and B.A. Scott, “Grating
Couplers for efficient excitation of optical guided waves”
Appl. Phys. Lett.16, pp.523, 1970.
[10] Catherine M. Ragdale, et al., “Narrowband fiber grating
filters” IEEE, vol. 8, pp. 1146-1150, 1990.
[11] K. O. Hill and G. Meltz, “Fiber Bragg grating technology
fundamentals and overview,” IEEE, Lightwave Technol.15,
pp. 1263–1275, 1997.
[12] S. M. L. a. S. B. L. A.N. Chryssis, “High sensitivity
evanescent field fiber Bragg grating sensor” IEEE, vol. 17,
No. 6, pp. 1253-1255, 2005.
[13] W. Streifer, D. R. Scifres and R. D. Burnham, “Coupling
coefficients for distributed feedback single- and double
-heterostructure Diode Lasers” IEEE. Quantum
Electron, QE-11, No. 11, pp. 867-873, 1975.
[14] Z. H. Wang, Z. Y. Xiao, and S. P. Li, “Guided modes in slab
waveguides with a left handed material cover or substrate”
Optics Communications, vol. 281, pp. 607–613, 2008.

 ضریب جفتشدگی طولی برای توریهای موجبری با مواد:3شکل
معمولی

 ضریب جفتشدگی عرضی برای توریهای موجبری با پوشش:4 شکل
فراماده

 ضریب جفتشدگی طولی برای توریهای موجبری:5 شکل
با پوشش فراماده
 مشاهده می شود که ضریب5  و3 همچنين از مقایسه شکل
 مقداری،جفتشدگی طولی توری موجبری با پوشش فراماده
قابل مقایسه با ضریب جفتشدگی عرضی توری به خود
 این درحالی است که ضریب جفتشدگی.اختصاص میدهد
طولی برای توریهای ساخته شده از مواد معمولی و
 این ویژگی میتواند از.غيرمغناطيسی کامال صفر است
مهمترین خصوصيات توریهای موجبری با پوشش فراماده
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تحقق نامرﺋیسازی از طریق کاهش پراکندگی دوقطبی از فراماده الیه تخت در طول
موج مرﺋی
 عرفان قانع شيخ آبادی و محمد خانزاده،محمدرضا فروزش فرد
 رفسنجان، بلوار والیت،دانشکده فيزیک دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
 به، طراحی و پیشنهاد شده استTE  برای مدSiO 2  دراین مقاله فرامادهای الیهای تخت از ترکیب فلز نقره و دیالکتریک- چکیده
 مشاهده میشود که در فرکانسهایی که گذردهی مؤثر ساختار نزدیک صفر.طوری که فرامادهای ناهمسانگرد و تک محور ایجاد میشود
 حفظ میشود لذا میتوان با، تا زمانی که پراکندگی از نوع پراکندگی دوقطبی است، تخت بودن جبهه موج در عبور از این ساختار،است
ایجاد حفره توخالی در وسط ساختار الیهای به شرط کوچک بودن حفره از تخت بودن جبهه موج اطمینان حاصل کرد که نشان میدهد
- شبیه سازیهای المان محدود با استفاده از نرم افزار کامسول نتایج را تایید می.هر جسمی درون این حفره قرار گیرد نامرﺋی میشود
. رسیدهایم532nm  با استفاده از این ساختار به نامرﺋیسازی در طول موج مرﺋی.کنند

 نظریه محيط موثر، نامرئیسازی، گذردهی نزدیک صفر، فراماده الیهای-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
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مقدمه
از سال  2006که اولين مقالهها در زمينه نامرئیسازی در
مجله ساینس 1به چاپ رسيد [ ]2،1تا کنون روشهای
مختلفی از نامرئیسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
یکی از روشها استفاده از اپتيک تبدیل [2،1و ]3است که
باعث نامرئیسازی کامل میشود و شامل شنلهای
نامرئیساز داخلی [2،1و ،]3شنلهای نامرئیساز خارجی
[ ]4و شنل فرشها [ ]5میباشد .کاهش سﻄﺢ مقﻄع
پراکندگی اشياء نيز منجر به کاهش آشکارسازی و در
نهایت نامرئی شدن میشود[ .]6رویکرد کيفی از

شکل  :1ساختار تناوبی از الیههای فلز با گذردهی

الکتریکی   1و دیالکتریک با گذردهی الکتریکی  2
است .ناهمگنی در ابعاد زیر طول موج می باشد .نظریه
محيطهای موثر گذردهی الکتریکی موثر را در دو راستای
موازی و عمود به صورت روابط ( )4( ،)3و ( )5برای این
ساختار پيشنهاد میکند.

نامرئیسازی با بهرهگيری از فرامواد با  ɛنزدیک به صفر
( )ENZبرای کاهش پراکندگی دو قﻄبی از یک شﺊ
دلخواه و بزرگ در مرجع [ ]7،6ممکن شده است .در این
مقاله قصد بررسی کاهش سﻄﺢ مقﻄع پراکندگی نور از
یک ساختار الیهای تخت ناهمسانگرد برای مد  TEرا که
 مﺆثر آن بسيار نزدیک صفر است ،داریم.

با توجه به شکل  1کسر پر شدگی فلز نقره به صورت زیر
است[]8

درواقع دراین مقاله قصد داریم به هدف نامرئیسازی
جسمی با ابعاد در محدودهی طول موج نور فرودی برسيم.
مبانی نظری اینکار براساس کاهش سﻄﺢ مقﻄع
پراکندگی کل (و نه براساس اپتيک تبدیل) استوار است.
بنابراین دراین روش ،برخالف روش اپتيک تبدیل ،سﻄﺢ
مقﻄع پراکندگی کل به لحاظ نظری دقيقا صفر نخواهد
شد .دراین روش کوچک بودن ابعاد جسم در مقایسه با
طول موج ،که تضمين کننده تقریب دوقﻄبی است ،منجر
به سﻄﺢ مقﻄع پراکندگی بسيار کوچک خواهد شد.

d1
1
f 

d1  d 2 6

)(1

ابعاد سلول واحد را نسبت به طول موج کوچک در نظر
میگيریم.
برای گذردهی ماده پالسمونيکی از مدل درود-لورنتز
استفاده میکنيم .نظریهی درود-لورنتز برای فلزات در
فرکانسهای مختلف رابﻄهی زیر را پيشنهاد می-
دهد[.]9،8

طراحی فرامادهای ناهمسانگرد و تک محور

 p2
)( 2

ساختاری مﻄابق شکل ( )1در نظر میگيریم .این ساختار
ترکيبی تناوبی از الیههای فلز و دیالکتریک می باشد که
ناهمگنی آن در ابعاد زیر طول موج است به طوریکه سلول

 i

2

 p    

که در اینجا برای فلز نقره )   p  14(10 15 S 1نشان

دهنده فرکانس پالسمای فلز و )   0.032 (10 15 S 1
ثابت ميرایی برای نقره است و   سهم گذارهای درون
باندی بوده و برای فلز نقره برابر با  5در نظر گرفته شده
است .گذردهی الکتریکی  SiO 2را   1  2.13و
همچنين گذردهی الکتریکی فلز نقره با توجه به رابﻄه ()2
  2  10 .6  0.14iدر نظر میگيریم[.]8

واحد آن متشکل از فلز نقره به ضخامت  d1  20 nmو
دیالکتریک  SiO 2به ضخامت  d 2  100 nmمیباشد.

نظریه محيط هایمﺆثر ،برای این محيط تانسور گذردهی
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همانﻄور که میدانيم تابش ناشی از یک دوقﻄبی نقﻄهای
0 

0 
 11 

()3

  11 0

   0 
 0
0



را پيشبينی میکند که گذردهی مﺆثر این ساختار در دو
راستای موازی و عمود بر سﻄﺢ مقﻄع الیهها به صورت زیر
میباشد [.]8،6
)( 4

 11 ( )  f p ( )  (1  f ) I

)( 5

)  I  P (
) f I  (1  f ) p (

  ( ) 

شکل  :2شبيهسازی المان محدود انتشار موج تخت ()TE
در ساختار فراماده شکل( .)1این شبيهسازی در نرمافزار
کامسول نسخه  5/2انجام شده است.
نوسان کننده در خالء به صورت دمبلی شکل بوده و لذا
جبهه موج ناشی از آن در خالء تخت نيست[ .]9دراین
مقاله با توجه به نتایج مرجع[ ]6از این واقعيت بهره برده-
ایم که یک مادهی ( )ENZمیتواند جبهه موج یک تابش
دوقﻄبی را تخت کند .بنابراین هنگامی که یک موج تخت
به یک جسم کوچک (پراکندگی دوقﻄبی) در وسط یک
ساختار ( )ENZمیتابد به دليل اینکه جبهه موج ناشی از
پراکندگی دوقﻄبی جسم مانند جبهه موج نور فرودی
تخت است لذا حضور جسم برای یک ناظر بيرونی حس
نخواهد شد و میتوان گفت جسم نامرئی شده است.

باتوجه به اینکه تانسور گذردهی الکتریکی قﻄری بوده و
دو تا از عناصر روی قﻄر با یکدیگر برابرند ،بنابراین به
صورت یک ماده ناهمسانگرد تک محور عمل میکند.
گذردهی مﻐناطيسی برای تمامی محيطها    1فرض
شده است.
با توجه به روابط و توضيحات فوق گذردهی الکتریکی مﺆثر

این ساختار در راستای موازی (  11جهت  ) zبرای طول
موج  532nmکه طول موج پرکاربردی است بسيار نزدیک
به صفر خواهد بود لذا در این طول موج با یک ماده
) )ENZروبهرو هستيم.
در مواد ) )ENZصفر بودن ضریب شکست باعث میشود
پيشرفت فازی در ماده اتفاق نيفتد و نور پس از ورود به
ساختار ،فاز خود را حفظ کرده و فاز نور خروجی از
ساختار دقيقا برابر با فا ز نور قبل از ورود به ساختار است
[6و]8
; n  0

()6
() 7

در شکل  2نحوه انتشار موج تخت ( TEميدان الکتریکی
در جهت  )Zبا طول موج  ،532nmبرای این ساختار با
استفاده از نرم افزار کامسول نسخه  5/2نشان داده شده
است .حفظ شدن جبهه موج در عبور از ساختار و به ویژه
هنگام خروج از آن به وضوح در شکل مشخص است.

 e0  1

x


c

i 

e

n
x
c

i

در شکل  3نحوه انتشار موج تخت ( )TEدر فراماده
شکل( )1نشان داده شده است به گونهای که حفرهای
کوچک در وسط ساختار ایجاد کردهایم .در شکل-3الف
اندازه شعاع حفره کوچک است (  ) r  0.2 mو می-
توان گفت ،تقریب دوقﻄبی معتبر است و همانﻄور که در
شکل مشاهده میشود ،جبهه موج همچنان تخت باقی
مانده است.

e ikx  e

در مرجع[ ] 6نشان داده شده است که جبهه موج ناشی از
تابش دو قﻄبی در ساختار های الیهای تخت ) ،)ENZدر
طول موجهایی که گذردهی ساختار الیهای صفر میشود،
تخت است ،لذا مادامی که بتوان از دوقﻄبی بودن تابش
مﻄمئن بود میتوان از تخت بودن جبهه موج اطمينان
حاصل کرد.
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حفرهای کوچک در وسط این ساختار نمیتواند اختاللی
در جبهه موج تخت فرودی ایجاد کند .این یعنی سﻄﺢ
مقﻄع پراکندگی برای ترکيب ساختار ( )ENZو حفرهی
وسط آن هنگامی که در معرض تابش موج تخت قرار می-
گيرد تقریبا صفر خواهد بود .بنابراین با ایجاد حفرهای در
ساختار به شرط کوچک بودن ،میتوان هر جسم دلخواهی
را به وسيله این ساختار نامرئی کرد.
شبيهسازیهای المان محدود با استفاده از نرمافزار
کامسول نسخه  5/2صحت نتایج را تایيد کرده است.
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انتها به-جانبی و توری-میکرومشدد در ساختارهای توری-مقایسه جفتشدگی پرتو
منظور کنترل مدهای خاص میکرومشدد
)2(پورمند

 راحله،)1( سعيد اوشنی،)1(حميد نادگران

) بخش فيزیک دانشگاه شيراز1(
) مرکز آموزش عالی دولتی استهبان2(
 یک میکرومشدد در ساختاری که توری پراش بر جدارهWGM چکیده – در این کار برای اولین بار برانگیختگی مرتبههای مختلف مدهای
 این. مقایسه شده است، نتایج این کار با ساختاری که توری در انتهای فیبر تعبیه گردیده. انجام گردیده است،فیبر نوری حک شده است
 نشان میدهد که،نتایج که با استفاده از شرط دقیق تطابق فازی برای جفتشدگی پرتو از فیبر به داخل میکرومشدد به دست آمده است
 نکته قابل توجه آن است که در حالت. است1/7 × 104 انتها- و برای سامانه توری1/03 × 104 جانبی-فاکتور کیفیت برای سامانه توری
،انتها این مدها به آسانی قابلیت کنترل ندارند- قابل کنترل برای برانگیختگی هستند ولی در ساختار توری، مدهای خاص،جانبی-توری
 از آنجا. را به نحو قابل مالحظهای کاهش میدهدWGM زیرا در این ساختار پراش و انعکاس از روی خود توری کنترل برانگیختگی مدهای
.انتها ارجحیت دارد-جانبی نسبت به توری- سامانه توری،که در بعضی از کاربردهای فوتونیک برانگیختگی مدهای خاص الزم است
انتها- توری،جانبی- توری،WGM ، جفتشدگی-کليد واژه

Comparison of light-microresonator coupling in both side-grating and endgrating structures to control the excitation of higher radial order WGMs
H. Nadgaran(1), S. Owshani(1), R. Pourmand(2)
(1)

(2)

Physics Dep. Shiraz University, Shiraz 71454, Iran

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 Qfactor 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 sidegrating structure is more preferable than the end-grating structure.
Keywords: coupling, WGM, side-grating, end-grating
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از آنجا که مدهای اساسی ميکروکره در راستای استوای آن
جفت میشوند ،برای محاسبات سریعتر ،شبيهسازی در دو
بعد انجام گرفته است ،بدین معنا که از تقریب
ميکرودیسک به جای ميکروکره استفاده شد و شعاع
ميکرودیسک (سيليکا)  15ميکرومتر انتخاب گردید.
ناظری که نزدیک سطح ميکرودیسک واقع شده ،یک ناظر
خطی است ،که توان عبوری (متناسب با شدت عبوری) را
بر حسب طول موج اندازهگيری میکند.

ميکرومشددهای پرکيفيت  ،WGMبا طول عمر کاواک
طوالنی و نيز حجم مدی کوچک به طور قابل توجهی
برهمکنشهای بين نور و ماده را افزایش داده و به طور
گستردهای مطالعات بنيادین و کاربردهای عملی در حوزه
اپتيک و فوتونيک را تحتالشعاع قرار داده است [.]1
فاکتور کيفيت  Qبسيار باالی مشددهای  WGMباعث
حصول چگالی انرژی فوقالعاده و خطوط تشدید خيلی
باریک میشود .چنين ویژگیهایی است که این ساختار را
برای ميکروليزرها [ ،]3 ,2الکترودیناميک ،اپتيک
کوانتومی [ ]5 ,4و انواع حسگرها [ ]6 ,5بسيار کارآمد
کرده است.

در شکل  2برانگيختگی دو مرتبه از مدهای شعاعی تشدید
 WGMمشاهده میشود .این مرتبهها با مرتبه  -1پراش
جفت شدهاند و در جهت پادساعتگرد درون ميکرودیسک
انتشار یافتهاند .منفی بودن پيکهای منحنی بيانگر جهت
انتشار نور جفتشده به درون ميکرودیسک (پادساعتگرد)
است.

تقویت مدهای شعاعی مرتبههای باالتر با توجه به نوع
کاربرد اهميت پيدا میکند .در فيلتراسيون و بسياری از
کاربردهای غيرخطی که در آن رقابت مد ،یک توان تشدید
بيشينه را میطلبد ،اصوال به یک طيف خالص و بدون
مدهای مرتبههای باالتر نياز است .ولی در آزمایشهای
بيوحسگری شيميایی که روی ميکروشارههای محصور در
مویرگ انجام میپذیرد ،برای حساسيت باالتر کارآمد بودن
مرتبههای شعاعی باال در  WGMاجتنابناپذیر است [.]7

دوره توری برابر با  1/2ميکرومتر و ضخامت آن 100
نانومتر میباشد .گاف هوا بين توری و ميکرودیسک در
حالت بهينه خود (جفتشدگی بحرانی)  350نانومتر
انتخاب شده است .در این کار از چشمه گوسی با قطبش
 TEاستفاده گردیده است.

 -2اصول کار
همان طور که از شکل ( )1مشخص است ،در این کار،
ساختار شامل یک توری پراش فلزی (طال) میباشد که بر
جداره فيبر نوری تکمد قرار داده شده است .ميکرومشدد
نيز باالی توری جای گرفته است .فيبر برای جفتشدگی
جانبی پرتو و ميکروکره باید کمی نازک شود .از بين
مرتبههای مختلف پراش ،مرتبه صفرم و مرتبه  -1تنها به
داخل ميکرومشدد افکنده میشوند ،که فقط مرتبه -1
پراش با مدهای شعاعی ميکرومشدد جفت میگردد .این
جفتشدگی در جهت خالف عقربههای ساعت خواهد بود.

شکل  : 2نمودار توان عبوری از مانيتور تعبيه شده نزدیک سطح
ميکرودیسک بر حسب طول موج در حالت توری-جانبی

احتمال اینکه یکی از مدهای شعاعی ميکرودیسک
(… )q=1,2,با مرتبه خاصی از پراش جفت شود با شرط
تطابق فازی تعيين میگردد [ .]7این شرط را از روی
انطباق مقدار عددی ضریب مؤثر مد بررسی میکنند.
نمودار ضریب مؤثر مد  )nWGM( WGMدر مرجع []8
محاسبه شده است؛ از طرفی مؤلفه عمودی ضریب مؤثر
مرتبههای پراش از طریق رابطه زیر به دست میآید؛
() 1

شکل  :1نمایش دوبعدی جفتشدگی نور در حالت توری-جانبی
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که در این رابطه  niضریب شکست محيط فرودی θ ،زاویه
فرودی k ،مرتبه پراش λ ،طول موج و  Ʌدوره توری
پراش میباشد.
با به کارگيری رابطه ( )1برای این ساختار ،با تقریب خوبی
می توان زاویه فرودی را صفر در نظر گرفت ،زیرا برخورد
ميدان ناپایا به توری تقریبا به طور عمودی اتفاق میافتد.
پس معادله ( )1به صورت زیر خواهد بود؛
() 2

شکل  :4نمایش دوبعدی حالت توری-انتها که جفتشدگی هر دو
مرتبه پراش  -1و  +1را ایجاد میکند.

nk  



الف -در ساختار توری-انتها به جز مرتبه  -1پراش ،مرتبه
 +1آن نيز با مدهای شعاعی ميکرودیسک جفت میشود.
در واقع مرتبه  -1پراش با اولين مد شعاعی جفت شده و
مرتبه  +1با مدهای مرتبه دوم و سوم شعاعی جفت
میگردد .همچنين دیگر نمیتوان زاویه فرودی را صفر در
نظر گرفت ،بنابراین روند محاسبات از طریق رابطه ()1
پيگيری میشود.

در شکل  3نحوه تطابق فازی مدهای شعاعی  WGMو
مرتبه منفی پراش ،با توجه به  neffنمایش داده شده است.

ب -در ساختار توری-انتها خود پرتو بعد از پراش از توری
با ميکرومشدد جفت میشود در حالی که در ساختار
توری-جانبی ميدانهای ناپایا ( )evanescentاز طریق
توری به داخل ميکرودیسک جفت میشوند.
شکل  :3نمودار ضرایب مؤثر مد محاسبه شده برای ساختار WGM
در طول موجهای تشدید و ضریب مؤثر مرتبه  -1پراش

ج -در ساختار توری-انتها ،انعکاس پرتو توسط توری،
باعث برانگيختگی مدهای دیگر شده و در نتيجه غير قابل
کنترل بودن آنها را محتمل میسازد ،در حالی که در
ساختار توری-جانبی این انعکاس اساسا وجود ندارد و به
همين دليل مدهای قابل کنترل میتوانند به داخل
ميکرودیسک جفت شوند.

همان طور که از شکل  3مشخص است ،با نزدیک شدن به
طول موجهای بلندتر ،تطابق فازی با مرتبه دوم شعاعی
شدیدا کاهش مییابد که کامال با نتایج شکل  2سازگار
است .با تغيير دادن دوره توری ،میتوان منحنی  nkرا
تغيير داد ،بدین معنی که با این کار جفتشدگی هر کدام
از مدهای مرتبه اول و یا دوم شعاعی به صورت اختياری
قابل تقویت باشند.

د -از آنجا که در ساختار توری-جانبی با ميدانهای ناپایا
سروکار داریم ،با توجه به ضعيف بودن و مستهلک شدن
آنها در راستای  ،zدقت و حساسيت حسگریهای متعدد،
بسيار بيشتر از ساختار توری-انتها خواهد بود که در آن از
خود پرتو جفتشده به ميکرودیسک برای حسگری
استفاده میشود.

 -3مقایسه
چنانچه ساختار ذکر شده را با ساختاری که در آن توری
در انتهای فيبر نوری (شکل  )4قرار گرفته باشد و
جفتشدگی پرتو با ميکرودیسک به طریق انتهایی انجام
شود ،مقایسه کنيم ،موارد زیر قابل ذکر است؛

 -3-1مقایسه نتایج
همان طور که اشاره شد ،در حالت توری-انتها سه مد
شعاعی تحریک میشود ،از این رو نمودار توان بر حسب
طول موج (شکل )5دارای سه پيک میباشد ،که پيک
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مثبت ،جفتشدگی مرتبه  -1پراش (برانگيختگی مد اول
شعاعی) و پيکهای منفی ،جفتشدگی مرتبه  +1پراش
(برانگيختگی مدهای دوم و سوم شعاعی) را نشان میدهد.
بدیهی است که به طور کلی در این ساختار ما پيکهای
بزرگتری داشته باشيم ،زیرا در این حالت خود نور عبوری
از فيبر با برخورد به توری ،پراشيده میشود ،در حالی که
در ساختار جفتشدگی توری-جانبی ميدان ناپایای نشتی،
دچار پراش میشود.
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سبب استفاده از جفتشدگی ميدانهای ناپایا با
ميکرودیسک بسيار بهتر است.
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شکل  : 5توان عبوری از مانيتور بر حسب طول موج در جفتشدگی
عمودی که با تحریک  3مرتبه از مدهای شعاعی همراه است ].[7

اگرچه پيکهای نمودار توان در جفتشدگی توری-انتها
نسبت به جفتشدگی توری-جانبی بيشتر است ،ولی با
محاسبه فاکتور کيفيت  Qمیبينيم که  Qبرای حالت
توری-انتها  1/7×104و برای حالت توری-جانبی
 1/03×104است .همچنين با این حال که در ساختار
جفتشدگی توری-انتها ،برای تقویت یک مد خاص،
آزادی عمل بيشتری وجود دارد و لحاظ تغييرات زاویه
فرودی غيرقابل اجتناب است ،در ساختار توری-جانبی
زاویه فرودی با تقریب خيلی خوبی صفر در نظر گرفته
میشود.

 -4نتیجهگیری
در این کار دو ساختار توری-جانبی و توری-انتها به لحاظ
کنترل برانگيختگی مدهای خاص مقایسه شدند .علیرغم
برابری نسبی فاکتور کيفيت در این دو ساختار نشان داده
شد که ساختار توری-جانبی اختيار بيشتری برای
برانگيختگی مدهای شعاعی جهت بررسیهای خاص به ما
میدهد .ضمن اینکه دقت و حساسيت ساختار جانبی به
560
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تحلیل ناپایداری اختالل فصل مشترک سیال های متحرک با چگالی متغیر
 احمد مهرآميز و سمانه مجازی،*رقيه آشوری
 قزوین،)دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره
چکیده – در این پژوهش تاثیر میدان مغناطیسی بر ناپایداری فصل مشترک بین دو سیال نیمه متناهی برای دو حالت چگالی ثابت و متغیر
. از معادالت مگنتوهیدرودینامیک برای رسیدن به رابطه ای کلی برای دامنه اختالل در نزدیکی فصل مشترک استفاده می شود.بررسی می شود
 از سوی دیگر تابعیت مکانی دامنه.نتایج نشان می دهند که دامنه اختالل برای هردو حالت چگالی ثابت و متغیر تابعیت زمانی یکسانی دارد
اختالل سیال های چگالی ثابت افت نمایی دارد درحالیکه برای حالت چگالی متغیر به علت حضور یک تابع فوق هندسی در پاسخ افت شدیدتری
.دارد
 اختالل، ناپایداری، مگنتوهيدرودیناميک-کليد واژه

Instability analysis of the interface perturbation of moving fluids with
varying densities
Ahmad Mehramiz and samaneh majazi Roqayeh Ashouri,
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
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-1مقدمه

در روابط فوق  Q ،نشان دهنده  Bو  و  uو  H  z تابع

موضوع ناپایداری در محيط های پالسمایی از اهميت زیادی

هوی ساید است .برای بررسی دامنه اختالل از معادالت

برخوردار است .ناپایداری ها انواع مختلف و منابع گوناگونی

مگنتوهيدرودیناميک به شکل زیر استفاده می شود:

دارند یکی از این ناپایداری ها در اثر برخورد موج شوکی به
فصل مشترک دو سيال پالسمایی ایجاد می شود که زمينه
مطالعات بسياری را فراهم کرده است .پژوهش ها نشان می
دهند در اثر اصابت موج شوکی به فصل مشترک دو سيال،

()3


 . u  0
t

()4

u

   u.  u  p  J  B   g
t

1

دامنه اختالل اوليه موجود در فصل مشترک افزایش یافته و

همچنين سایر معادالت از قبيل قانون آمپر(   B

ناپایداری اتفاق می افتد[ .]1عواملی از قبيل ميدان

) ،قانون فاراده (  ) B    Eو اهم ( ) E  u  B  0

0

J

t

مغناطيسی ،تنش سطح و چسبندگی نيز می توانند مانع رشد

معادالت پایه و مورد نياز برای محاسبات هستند .در روابط

دامنه اختالل گردند [2و .]3این ناپایداری در زمينه هایی

فوق  jو  Eبه ترتيب چگالی جریان الکتریکی و ميدان

چون اخترفيزیک ،سيستم های احتراق و همجوشی مشاهده

الکتریکی هستند  g  u  t  ezشتاب اعمال شده توسط

می شود [ .]4-6درسيستمی شامل دو سيال با چگالی ثابت

شوک فرودی است و  uتغييرات سرعت سطح است .فرض

حضور ميدان مغناطيسی سبب نوسان دامنه ی اختالل می

می شود همه ی کميت ها به فرم    0  1باشند ،که در

گردد[.]7

آن   0ها مقادیر تعادلی و  1ها مقادیر اختاللی کميت هارا

در این پژوهش چگالی هر یک از سياالت متغير و به صورت

نشان می دهند .همچنين فرض شده است که اختالل ها فرم

نمایی در نظر گرفته می شود و در این حالت تابعيت زمانی و

سينوسی دارند.

مکانی دامنه ی اختالل در نزدیکی فصل مشترک به صورت
تحليلی محاسبه و برآورد نموداری می گردد.

 -2فرضیات و معادالت پایه
پيکربندی اوليه شامل دو شاره پالسمایی و نيمه متناهی با
چگالی جرم های  و  و با سرعت های تعادلی

U

و  U و ميدان های مغناطيسی  Bو  Bدر راستای
z0

y

از هم جدا شده اند (شکل .)1در این

شکل .1تصویر شماتيک از شرایط اوليه سيستم .دو سيال نيمه متناهی با

مرز اختالل اوليه سينوسی وجود دارد .سيال را تراکم ناپذیر

با سرعت های تعادلی افقی  U و

است که در مرز

چگالی جرم های



و



 U و ميدان های مغناطيسی  Bو  Bدر راستای  . yفصل

درنظر می گيریم (  ) .u  0در آن الیه های مختلف متحرک

مشترک در  z=0قرار دارد.

هستند و تاثيرات اتالفی در این وضعيت نادیده گرفته می
شوند و برای شتاب مدل ضربه ای را در نظر می گيریم.

-3محاسبات

مشخصات تعادلی به شکل زیر فرمول بندی می شوند [:]7

مقادیر تعادلی و اختاللی کميت ها را در معادالت مگنتو

()1
()2

u0  u0  z  eˆ y

و B0  B0  Z  eˆ y

هيدرودیناميک جاگذاری و سپس آن هارا خطی سازی می
کنيم  .با انجام محاسبات در نهایت رابطه زیر حاصل می گردد:

) Q0 (z)  Q  (Q  Q ) H ( z
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ik 0   iku0  u1z
 t


()5

du0 
  

 0   iku0  u1 y  0u1z

z   t
dz 


با حل این معادله برای حالت چگالی ثابت تابعيت مکانی دامنه
به شکل زیر حاصل می شود:



()9

dB0  
1  2
 
 k B0 B1z   ikB0 B1 y  B1z

0 
z 
dz  
ik 1u (t)  0



رابطه زیر حاصل می شود:
2

0  d

 iku0    t  
  t   dt


معرفی می شود که در آن از تعریفی به شکل
   z, t     t  f  z استفاده شده است .اینک شکل های

 d2

) 2  k 2  f (z
 dz

k 2 B02  z


e
0
 d2

d
) k 2  f (z
 2 
 dz

dz



()10

اختاللی چگالی جرمی و ميدان مغناطيسی را بدست آورده و
در رابطه ( )5جایگذاری می کنيم ،نتيجه چنين خواهد شد:
2



k 2 0   iku0  

t



()6

  k 2 B02  



Z  0 z 

2 2
2 k B0

0

d 0
  t 
dz

0

z


e
f  z  
 kz

e

با حل معادله ( )8برای چگالی نمایی و جداسازی متغيرها

اختالل فصل مشترک به صورت   y, z, t     z, t  eiky

2
  
  
 0   iku0 

z   t
 z 


0

z

 kz

برای حل قسمت زمانی (چگالی ثابت) با انتگرال گيری اطراف



 z=0از رابطه ( )8و استفاده از رابطه ( )9معادله دیفرانسيل
تحول زمانی به صورت زیر بدست می آید:

 k

d  t 
dt

 k 2 u

()11

 2ik  U    U  

 t 

 va2

  U 2

d 2  t 
dt 2

 U 2



2

k

از آنجا که کميت های تعادلی در طرفين مرز ثابت هستند در

 k uAT   t    t 

رابطه ( )6مشتق این کميت ها صفر می شود .در ادامه چگالی

در رابطه فوق          و عدد آتوود و به شکل

برای دو حالت ثابت و متغير بررسی می شود که شکل متغير

 AT      است  .با حل معادله ( )11تابعيت زمانی دامنه

آن به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

اختالل به دست می آید:
 z

()7



  0 e

  t   eit cosh   t 

بنابراین با جایگذاری روابط باال در معادله ( )6در نهایت به


sinh   t     0 


()12

رابطه زیر می رسيم:
2

()8

 2 d2
 k  2
dz



)u  (t )  f (z
dz


در روابط فوق  .   k  U    U  نرخ رشد به صورت

 0

0 d  0
B02




  0

sinh   t  



d 0 d
1 d


 iku0    t   0 k 2 
  t   dt
dz dz


k 2 B02
d2 
f (z) 

0
dz 2 

i  kAT u



1





1
2
   k  1  AT2 u2  va2 است  u  U   U  .نيز
4




سرعت شار برشی نسبی دو الیه است .طبق رابطه ( )9مولفه
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 zبه صورت نمایی کاهش می یابد .ازطرفی در حضور ميدان

نتایج نموداری نشان می دهند که تابعيت  zدامنه اختالل

مغناطيسی و حرکت نسبی ناپایداری زمانی اتفاق می افتد که

برای حالت چگالی متغير در هر دو طرف مرز سير نزولی دارد.

 . تحت این شرایط دامنه اختالل با نرخ  رشد می

در حالت چگالی ثابت فقط تابع نمایی نزولی داریم در حاليکه

کند .در غير این صورت دامنه اختالل نوسان خواهد کرد.

برای سيال با چگالی متغير عالوه بر تابع نمایی نزولی یک تابع

تابعيت زمانی دامنه اختالل برای حالت چگالی متغير به دليل

فوق هندسی نيز داریم که در آن ضرب شده و سير نزولی را

ثابت بودن چگالی در نزدیکی فصل مشترک ،تفاوتی با حالت

بيشتر کرده است.

0

چگالی ثابت ندارد .برای محاسبه تابعيت مکانی با استفاده از

 -4نتیجهگیری

روابط ( )10و ( )12به معادله زیر می رسيم:

در این پژوهش محيط پالسمایی شامل دو سيال با چگالی

()13

های متغير در نظر گفته شد و برای آن دامنه اختالل با فرض



 
2
2

      4k  2k ,  


 
2
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2
2

      4k  2k    kz
e z 0
hypergeom  
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a



f z  

 

2
2
  1     4k  2k ,  
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فرود شوک بر فصل مشترک مطالعه گردید .نشان داده شد که
تابعيت مکانی دامنه اختالل در اطراف فصل مشترک و در
حضور ميدان مغناطيسی به صورت حاصلضرب توابع نمایی و
فوق هندسی افت می کند .به عالوه نشان داده شد که تابعيت
زمانی برای هر دو حالت چگالی ثابت و متغير یکسان است.
عالوه بر این مشخص گردید که برای نرخ رشد مثبت دامنه
اختالل رشد می کند اما برای نرخ رشد منفی دامنه اختالل
رشد ندارد و فقط نوسان می کند .بررسی حالت چگالی ثابت
نيز به نتایج پژوهش های پيشين می انجامد.
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چگالی ثابت و نمایی.
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 حالت:بررسی دینامیک غیرخطی زنجیره خطی از ذرات نانو فلزی در اندرکنش با لیزر
انتشار عمود
 حسين محمدزاده و افسون فرهومند، آصف خيراندیش،ناصر سپهری جوان
 گروه فيزیک، دانشکده علوم،دانشگاه محقق اردبيلی
چکیده – مطالعه دینامیک اندرکنش میدانهای شدید الکترومغناطیسی با نانوذرات فلزی یکی از عالقمندیهای بزرگ در برخی پدیدههای
- مدهای غیرخطی و نانو، خودهمگرایی،همگرایی- نانو، این پدیدهها شامل تولیدهماهنگها.غیرخطی در نانواپتیک و پالسمونیک میباشد
 با استفاده از یک مدل درود نسبیتی تعمیم یافته ما معادالت حرکت زنجیره خطی از نانوذرات اندرکنشی با یک لیزر.موجبری میباشد
 اندرکنش متقابل هر ذره با دو همسایه نزدیک.قطبیده خطی منتشر شونده عمود بر محور تقارن آرایه را به صورت تحلیلی بررسی کردهایم
 دوم و، با استفاده از یک رهیافت اختاللی معادالت حرکت هماهنگهای اول.دوقطبی در نظر گرفته شده است-در رژیم اندرکنش دوقطبی
.سوم میدانهای الکترومغناطیسی حل شده و نشان داده شدهاست که فاصله بین ذرات دارای نقش اساسی در دینامیک غیرخطی است
 نانوذرات، ليزر، مدل درود،دوقطبی- اندرکنش دوقطبی، آثار 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, nanofocusing, 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
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معادلهی اندرکنش نسبيتی ميدانهای الکترومغناطيسی ليزر
با ابر الکترونی  nامين ذره به صورت زیر است:

 -1مقدمه
نانو ذرات فلزی به واسطه پذیرفتاری غيرخطی باالیی که در
نواحی فرکانسی نزدیک تشدید پالسمون دارند ،همواره مورد
توجه فيزیکدانهای نظری و عملی بودهاند [ .]1-2بررسی
نحوه تغييرات ميدانهای نزدیک و دور ناشی از اندرکنش
نانوذرات با ليزر دارای اهميت کاربردی در فيزیک ،نانواپتيک،
پالسمونيک و نيز بيوفيزیک است [ .]3-5در این مقاله
دیناميک اندرکنش یک پالس ليزری پرشدت با قطبش خطی
با آرایه ای خطی و منظم از نانو ذرات فلزی را در نظر می-
گيریم .برای اولين بار به صورت تحليلی با لحاظ کردن
اندرکنش همسایههای مجاور ،نحوه حرکت غيرخطی ابر
الکترونی ذرات با استفاده از حل معادالت دیفرانسيل جفت
شده برای اندرکنشهای مرتبه اول ،دوم و سوم حاصل شده
است .نشان داده شده است که جفتشدگی ذرات سبب جابه-
جایی نواحی تشدیدی فرکانسی در مجموعه شده و فاصله
ذرات از هم تأثير به سزایی در دیناميک مسئله دارد .نتایج
حاصله میتواند کاربردهای بسياری در بررسی تحليلی آثار
غيرخطی مانند توليد هماهنگ و یا انتقال انرژی از موجبرهای
نانوذرهای با استفاده از ميدان نزدیک تشدید پالسمونی
زنجيره داشته باشد.

()3

پالسمایی rn ،جابجایی ابر الکترونی از حالت تعادل m ،جرم
الکترون  ،فاکتور ميرایی مربوط به پراکندگی الکترون و e

بار الکترون است .حال از روش اختاللی برای حل معادلهی
حرکت ( )3استفاده میکنيم.

 -2-1معادالت اختالل مرتبه اول
با در نظر گرفتن اندرکنش هر ذره با دو ذره همسایه نزدیک
خود (  ،) n  1در تقریب اندرکنش دوقطبی-دوقطبی با
استفاده از رابطه ( )3معادله حرکت مرتبه اول به شکل زیر
حاصل میشود:
()4
) y n(1)1

()2



( y n(1)1
3

Ze 2
4 0 md

)d 2 y n(1

(e ikxit  c.c.) 

dt 2
ˆeE
2m



که در آن  Z  4rc3n0 / 3تعداد الکترونهای هر نانوذره می-
باشد .با مختصر آشنایی از ریاضيات گسسته جواب زیر برای
معادله باال پيشنهاد میشود:
() 5

y n(1)  (b1 S1n  b2 S 2n  b0 )e i ( kxt )  c.c.

ذرات ابتدایی و انتهایی ما در این زنجيره دارای فقط یک
همسایه هستند ،با استفاده از این شرط مرزی  b1و  b2بدست
میآید که با توجه به فوق العاده طوالنی بودن این ضرایب از
آوردن آنها صرف نظر میشود .ضرایب  S 2 ، S1و  b0از روابط
زیر حاصل میشوند:

EL 

(S1,2  (1  1  4a12 ) / 2a1 , b0  y 0 /(1  2a1 ) )6

است ،که ˆ k ,  , Eبه ترتيب عدد موج ،فرکانس و دامنه ليزر
هستند .از معادله فارادی ميدان مغناطيسی ليزر به صورت
زیر حاصل میشود:
) k ˆ i ( kxt
Ee
eˆ z  c.c..
2

)dy (1)  p (1
 n 
yn 
dt
3
2

انتشار امواج الکترومغناطيسی در یک شبکه یک بعدی
تناوبی ،از نانوذرات یکسان با شعاع  rcو فاصلهی  dرا در نظر
میگيریم .فرض شده است که یونها تحت اندرکنش با امواج
الکترومغناطيسی فرکانس باال ساکن هستند و تنها
ابرالکترونی کروی هرنانوذره به این فرکانس عکسالعمل نشان
میدهد .همچنين فرض میکنيم که راستای انتشار موج
عمود بر راستای چينش خطی ذرات میباشد .در حالت تعادل
چگالی ابر الکترونی ثابت  n0است .ميدان الکتریکی پرتو
ليزری
()1

 2p rn
) d( n v n
 v n 

dt
3 n
e
 E(r0n  rn )  v n  B(r0n  rn )
m

که   nفاکتور نسبيتی لورنتس v n ،سرعت  p ،فرکانس

 -2معادالت اساسی

) 1 ˆ i ( kxt
Ee
eˆ y  c.c.,
2
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که  y 0 , a1به صورت زیر تعریف می شوند:
() 7

, a1  E d / Eˆ .

ˆeE
)m( 2  i   2p / 3

و  E d  Zey 0 / 4 0 d 3است.

BL 
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 X 3 , X  , g, hماتریسهای ستونی  N  1هستند که

 -2-2معادالت اختالل مرتبه دوم

عناصر  Xعبارتند از

جمله  V Bدر رابطه ( )3سبب ایجاد نوسانات هماهنگ دوم
در راستای انتشار موج میشود که در معادله دیفرانسيل زیر
صدق میکند:

) 2p ~ (1) 2 ~ (1
]y
y

()9
 f 3 )  c.c.



n

()15
x n( 2) 

()16

()17

f1,2 

S1, 2 , c1

/ 3),

()11

c1  Ze / 4 0 md (4 

S1,2  (1  1  4c12 ) / 2c1 .

 -2-3معادالت اختالل مرتبه سوم
)d (3
)[ v   ( 2) v (1) ]  v (3
dt

()12

 

)( 2) (1

r ]

] ) E(j3)  v(2)  B(1)  (r(2) .)E(1

j  n 1



3
e
[ 
m

با حل این معادله به روش ماتریسی ،جابهجایی مرتبه سوم
برای هماهنگ اول و سوم به صورت زیر حاصل میشود:
()13

 2p

e 2

, 32  9 2  3i 
3
4 0 md 332

h1 

14

ذرات از یکدیگر ،اندرکنش ذرات بيشتر شده و سبب کمتر
شدن جابهجایی ابرالکترونی میشود .همچنين با کاهش
فاصله ذرات محل فرکانس تشدید پالسمون به سمت
فرکانسهای باال جابهجا میشود و به عبارتی کاهش فاصله
ذرات سبب انتقال به آبی ) (Blue Shiftتشدید پالسمون می-
شود .مرتبه مقداری جابهجاییها از مرتبه آنگستروم میباشد.
در شکل ( )2نحوه تغييرات دامنه جابجایی ابر الکترونی مرتبه
دوم برای ذرات موجود در نقاط مختلف آرایه  ،بر حسب
فرکانس بیبعد شده با فرکانس پالسمایی با فاصله جدایی
 2.5rcاست آورده شده است .مالحظه میشود که عالوه بر
وجود تشدید در اطراف فرکانس اصلی پالسمونی

برای جابهجایی مرتبه سوم ،از رابطه ( )3خواهيم داشت:

[r (3)   1

2

 2  p  ~ (1) 3
3 

 yn
3 
8c 2 32 

)( 2
)2 ~ ( 2
~
ˆ
3eEkx n
Ze kx n


~(
~ y n(1)1 
) y n(1)1
2
3 2
2m 3
4 0 md  3

2

h0(3n) 

مطالعه عددی برای ليزری با شدت  I  10 W / cmو
زنجيره خطی شامل  10عدد نانوذره مس با شعاع
 rc  25 nmانجام گرفته است .در شکل ( )1تغييرات دامنه
جابهجایی مرتبه اول نسبت به فرکانس بیبعد شده با فرکانس
پالسمایی برای ذره پنجم به ازای سه فاصله بين ذرهای
 d  2.5rc ,3rc ,4rcآورده شده است .مالحظه میشود که
بيشينه مقدار جابهجایی حول و حوش فرکانس تشدید
پالسمونی (  )  /  p  0.57حاصل میشود .با کاهش فاصله

2

 2p

4 0 md 312

2

را هم به صورت زیر تعریف کردهایم:
2i   2p

g1 

 -3بحث عددی

,
) 2m(4 2  2i   2p / 3)(1  c1S1,2  c1S1,12
eEˆ kb0
f3 
,
()10
)2m(1  2c1)(4 2  2i   2p / 3

2

, 12   2  i   2p / 3

e 2

 

که از شرایط مرزی میتوانيم  d 1و  d 2را تعيين کنيم که به
واسطه طوالنی بودن از آوردن آنها نيز صرف نظر میشود.
ضرایب  f 2 ، f1و  f 3برابر هستند با:

3

[3 2 
2

همچنين برای عناصر ماتریس  hداریم:



eEˆ kb1,2

n

2

g0(3n) 

3
8c 21
()14
~eEˆ k
)xn(2
kZe2
(1) 
)( 2) ~ (1
~
~


)xn ( yn 1  yn 1
2m12 8 0md 312

با حل معادله باال خواهيم داشت:

f 2 S 2n

و برای  X3داریم:

)(3
 g 0nتعریف میکنيم:
عناصر ماتریس  gرا به صورت

2

) e 2i ( kxt
(d1S1 n  d 2 S 2 n
2i

~
~ x1(,3) ,....,
x N(3,)

. ~x1(,33) ,...., ~x N(3,)3

) p ( 2
)dv (n2
 Ze 2
 v (n2) 
xn 
) ( x ( 2)  xn( 2)1
3 n1
dt
3
4m 0 d
(
~
) ikeEˆ yn1) 2i ( kxt

(e
( c.c.) )8
4m

f1 S1n
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X  G 1g , X 3   H 1h

 G, Hماتریسهای  N  Nسه قطری هستند که عناصر
قطر اصلی آن  1است و عناصر قطر باال و پایين قطر اصلی
برای ماتریس  Gبرابر  g 1و برای ماتریس  Hبرابر  h1است.

 ،    p / 3تشدید دیگری نيز هنگامیکه هارمونيک دوم
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در حالت تشدید با نوسانات پالسمونی     p / 2 3است
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قلهها و همين طور جابهجایی فرکانس تشدید با مرتبه
قرارگيری ذرات وجود ندارد.

وجود دارد .در تمامی موارد ،تمامی جابهجاییها از مرتبه
مقداری ده هزارم نانومتر میباشد .با توجه به تقارن موجود
جابهجایی ذره اول با ذره آخر ،ذره دوم با ذره ما قبل آخر و
به همين ترتيب هر ذرهای با ذره تقارن آیينهایش نسبت به
مرکز زنجيره برابر است .مالحظه میشود که نظم و قاعده
خاصی در مورد ارتفاع بيشينه جابهجایی هر ذره در تشدید
پالسمون با نقطه قرار گيری ذره وجود ندارد.

شکل :3دامنه جابهجایی مرتبه سوم به ازای

 10

,N

 n  1,3,5 ، I  10 14 W / cm 2و . d  2.5rc

 -4نتیجهگیری

شکل :1دامنه جابهجایی مرتبه اول به ازای

 10

مسئله دیناميک غيرخطی آرایهای خطی از نانوذرات کروی
در اندرکنش ليزر بررسی شد .آناليز عددی برای جابهجایی-
های غيرخطی تا مرتبه سوم برای یک مجموعه شامل ده ذره
مس به شعاع  25نانومتر انجام گرفت .جابهجایی ذرات
مختلف در فرکانسهای مختلف مورد بررسی واقع شد.
همچنين رابطه بين نحوه جابهجایی قله تشدید پالسمون با
تغييرات فاصله بين ذرات برای جابهجایی مرتبه اول بررسی
شد .مالحظه شد که کاهش فاصله ذرات منجر به کاهش
دامنه تشدید و نيز انتقال به آبی فرکانس تشدید میشود.

,N

 I  10 14 W / cm 2و . d  2.5rc ,3rc ,4rc

مراجع

شکل :2دامنه جابهجایی مرتبه دوم به ازای

 10

,N

 n  1,3,5 ، I  10 14 W / cm 2و . d  2.5rc

شکل ( )3نحوه تغييرات دامنه جابجایی ابر الکترونی مرتبه
سوم مربوط به هماهنگ سوم برای ذرات در جایگاههای
مختلف آرایه  ،بر حسب فرکانس بیبعد شده با فرکانس
پالسمایی برای حالت مشابه قبلی آورده شدهاست .عالوه بر
وجود تشدیدهایی که در حالت هارمونيک دوم داشتيم،
تشدید بزرگ دیگری نيز هنگامیکه هارمونيک سوم در حالت

P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peters; “Generation of
Optical Harmonics”; Phys. Rev. Lett. 7 (1961) 118.

][1

;N. H. Burnett, H. A. Baldis,M. C. Richardso , G. D. Enright
“Harmonic generation in CO2 laser target interaction”; App
Phys Lett 31 (1977) 172–174.

][2

J. Reintjes; “Third-harmonic conversion of XeC1-laser
radiation”; Opt Lett 4 (1979) 242-244.

][3

J. Wildenauer; “Generation of the ninth, eleventh, and
fifteenth harmonics of iodine laser radiation”; J Appl Phys
62 (1987) 41.

][4

M. Lippitz, M. A. Dijk, M. Orrit; “Third-Harmonic
Generation from Single Gold Nanoparticles”; Nano Lett 5
(2005) 799-802.

][5

تشدید با نوسانات پالسمونی     p / 3 3است وجود
دارد .همچنين مشاهده میشود که این جابهجاییها در
مقایسه با جابهجاییهای مرتبه اول و دوم کوچک و از مرتبه
 10 6میباشد .اینجا نيز نظم و قاعده خاصی در مورد ارتفاع
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مدل سازی و بررسی پاسخ پروتئین های رودوپسین به تابش نور لیزر با قابلیت کاربرد
در کنترل اپتوژنتیکی فوق سریع
1لطیفی

 و حمید2 لیال درگاهی،*1 محمد اسماعیل زیبائی،1زهرا نورائی پور
تهران، بلوار دانشجو- اوین، دانشگاه شهید بهشتی،پژوهشکده لیزر و پالسما1
 تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب2
 اپتوژنتیک تلفیقی از مهندسی ژنتیک و سیستمهای انتقال نور می باشد که می تواند برای فعال سازی و یا مهار یک جمعیت.چکیده
 چانلروداپسین ها یک گروه از پروتئینهای حساس به نور می باشند که می توانند با دقت میلی.نورونی با دقت فضائی و زمانی باال بکار رود
 بطور مثال خیلی از سلولها. دقت کنترل اپتوژنتیکی را محدود می نماید، چندین خصوصیت این پروتئین.ثانیه نورون را تحریک نمایند
 وChRwt  به همین منظور در این مقاله با انتخاب دو گونه از آپسین ها. هرتز فعالیت نمایند40 عصبی نمی توانند در بازه فرکانسی
 دینامیک جریان عبوری از این مولکول ها و پاسخ،هاکسلی- حالته چرخه ی فوتونی و مدل هاجکین4  و با استفاده از مدلChETA
 درChRwt  وChETA  نتایج نشان دادند که عملکرد.نورون هیپوکمپ میانی تحت پروتکل های تابشی مختلف بررسی شده است
 اما به دلیل محدودیت های.فرکانس های کم تقریبا مشابه است؛ به گونه ای که برای هر پالس یک پتانسیل فعالیت مشاهده می شود
، شامل ایجاد اسپایک های اضافی و حذف اسپایک ها درپروتکل های تابشی طوالنی،)200-40( Hz  در فرکانس های تابشی باالChRwt
 با دینام یک سریع تر با ایجاد یک اسپایک در هر پالس و پاسخ های پایدار در نورون ها باعث بهبود،ChETA دیگر آپسین ها مانند
.راندمان آزمایشات اپتوژنتیک میشوند
 فوق سریع،  مدل هاجکین و هاکسلی، مدل چرخه ی فوتونی، اسپایک، آپسین،اپتوژنتیک-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
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2
Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
1

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
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 O1 ،C2و  O2است و توسط رابطه ( )1تعریف میشوند.
مولکول های  ChR2درابتدا در حالت بسته  C1قرار دارند،
سپس با تابش نور به حالت باز  O1و با ادامه تابش به
حالت باز  O2دارای رسانندگی کمتر از  ،O1و یا به  C1گذار
می کنند .پس از آن یا دوباره به  O1و یا  C2می روند و با
خاموش شدن نور ،به صورت آهسته به حالت  C1باز می
گردند .اگر  c1+c2+o1+o2=1در هر زمان باشد ].[3,1

 -1مقدمه
درتکنیک اپتوژنتیک با بیان پروتئین های حساس به نور
مانند  ،ChR2و با استفاده از تکنیک های مهندسی ژنتیک
و اپتیک به عنوان ابزاری موثر در بررسی مدارهای عصبی
با دقت فضایی و زمانی باال از طریق برانگیخته و یا مهار
نوع خاصی از سلول ها برای مطالعه عملکرد مغز استفاده
می شود] .[1شکل ( )1یک نمونه از موش صحرائی تحت
کنترل با تکنیک اپتوژنتیک در آزمایشگاه اپتوژنتیک را
نشان می دهد.

شکل -2شماتیک چرخه ی مولکولی رودوپسین ها تحت اثر تابش نور

شکل  :1تصویر یک نمونه از موش صحرائی تحت کنترل با تکنیک
اپتوژنتیک در آزمایشگاه را برای تحریک نوری (الف) :دو طرفه و (ب):
یکطرفه را نشان می دهد.

تا کنون یک گستره ی وسیعی از گونه های جهش یافته از
چانلرودوپسین ها مانند  ChRwtو  ChETAبه منظور
دستیابی به سطح بیان باالتر ،تحریک و مهار سریع تر
نورون ها و رفع اسپایک های اضافی ناشی از کاهش
آهسته جریان عبوری پس از خاموش شدن پالس نور
مخصوصا در دستورالعمل های تابشی با پالس های کوتاه
) ،(2msتولید شدند] .[2بنابراین ارائه مدل های
محاسباتی به منظور بررسی تاثیر القای رسانندگی توسط
این آپسین ها در نورون ها از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .در این مقاله با استفاده از مدل چهار حالته ابتدا
دینامیک دو گونه از مولکول های رودوپسین شامل
 ChRwt,و  ChETA,مورد بررسی قرار گرفته است .سپس
با استفاده از مدل هاجکین و هاکسلی و مدل چهار حالته
چرخه ی فوتونی پاسخ یک نورون هیپوکمپ میانی که
مولکول رودوپسین بر روی جسم سلولی است را تحت اثر
دستورالعمل های تابشی متفاوت شبیه سازی شده است.

-2
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SP1 (C1)  (G d1  e12) O1  e21O2
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تابع sبه منظور محاسبه دینامیک زمانی تغییرات در
ساختار پروتیئن  ChR2در هنگام تابش نور در نظر گرفته
شده است .پارامترهای مربوط به رابطه (،)1
( α=)p1,p2,Gd1,Gd2,e12,e21,g1,Tchr2برای دو نوع مولکول
 ChR2با توجه به مراجع ] [4-5انتخاب شده اند .پروتکل
تابش نور لیزر توسط رابطه( ،)3تابع هویساید تعریف می
شود] .[3جریان عبوری از مولکولهای رودوپسین طبق
رابطه ( )4برابر است با]:[3,2
() 3
)  (t )   (t  ton )(t  toff
i

)I ChR  A g xr v( g o1 O1  g o2 O 2

()4

مدل سازی مولکول های ChR2

در مدل چهار حالته مطابق شکل ( ،)2دینامیک
مولکولهای  ChR2در فرآیند تابش ،دارای چهار حالت ،C1

نورون هیپوکمپ شامل کانال سدیمی ،پتاسیمی و
کلسیمی برای بررسی رفتار نورون تحت تابش با فرکانس
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های متفاوت ،در نظر گرفته شده است Ck .غشای خازن و
برابر با  0.01 pF/µm2می باشد .جریان الکتریکی ( )IDCبه
منظور کنترل تحریک پذیری نورون اعمال می شود].[2
احتمال باز و بسته بودن هر یک از کانال های یونی،
توسط متغییرهای n ،r ،s ،h ،m؛ و مطابق روابط ()5-6
محاسبه می شوند]:[3
()5

I ionic ,k  I DC  I chr 2

dvk  
dt

جریان های عبوری از دو مولکول رودوپسین مشاهده
میشود هنگامی که سطح بیان یکسان باشد ،مولکول های
 ChETAبه دلیل دارا بودن دینامیک سریع تر ،مدت
زمان کمتری در حالت باز  O1میمانند در نتیجه در پالس
های طوالنی دارای جریان ماکزیمم کمتری نسبت به
 ChRwtهستند.
همچنین جریان  ChETAبا سرعت بیشتری از مقدار
ماکزیمم به مقدار پایای خود می رسند به عبارت دیگر با
شروع تابش تعداد بیشتری از مولکول ها در مقایسه با
 ChRwtاز حالت  O1به حالت  O2گذار می کنند و
 ChETAدر مدت زمان بیشتری در حالت  O2که دارای
رسانندگی کمتری است باقی می مانند .در شکل (-3ب)
در تابش لیزر با پالس کوتاه( ،)2msآهنگ باز و بسته
شدن کانال های  ChRwtآهسته است و حتی پس از
خاموش شدن نور افزایش جریان ادامه دارد .اما ChETA
سریع تر به ماکزیمم جریان ،تقریبا در مدت زمان تابش
 2msو پس از آن با آهنگ سریع تری صفر می شود.
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نتایج
شکل (3الف-ب) جریان عبوری از پروتئین های
و  ChETAدر تابش های  1sو ،2msشدت 50 mw/mm2
در طول موج 470 nmرا نشان میدهد .جدول1مجموعه
پارامترهای  αرا برای دو گونه از مولکول های ChR2
نشان می دهد .در تابش  1sنور لیزر دینامیک القای
رسانندگی در مولکول های رودوپسین از سه فاز اصلی
تشکیل شده است .با شروع تابش ابتدا جریان در زمان
 Triseبه مقدار ماکزیمم ،سپس در بازه ی زمانی  Tinبه
مقدار پایا و در زمان  Toffپس از خاموش شدن نور لیزر
صفر میشود .جریان ماکزیمم عبوری از آپسین ها به
پارامتر های مختلفی از جمله رسانندگی یک کانال ،سطح
بیان آپسین ها(تعداد در واحد سطح) و سطح نورون
ChR2wt

شکل  :3جریان عبوری از مولکول های  Chrwtو  ،ChETAشدت
(50 mw/mm2الف) ( 700msب) 2 ms

جدول -1پارامترهای مدل 4حالته برای دو نوع مولکول های
رودوپسین
ChETA

Wild-type

پارامتر

0.1779
0.2362
0.0696
0.0268
0.004
0.233
1.3
4.6125
2.1969

0.084
0.1254
0.0297
0.0184
0.004
0.75
1.3
0.8535
0.025

Gd1
Gd2
e12
e21
Gr
GChr2
TChr2
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شکل های  3و  4به ترتیب پاسخ نورون دارای مولکول
های  ChR2wtو  ChETAبه تابش نور لیزر با طول پالس
 ،2msشدت  50 mw/mm2و فرکانس های 10 Hzو 200
و با تعداد پالس های مختلف را نشان می دهد .مطابق
شکل (-4الف) نورون های دارای  ChRwtدارای اسپایک
های اضافه تر در هر پالس هستند .همانطور که در شکل
(-4ب) مشاهده می شود با افزایش فرکانس تابش نور لیزر
در محدوده گاما و باالتر ( )50-200 Hzنورون دارای
پاسخ هایی در این محدوده نخواهد بود.

ɛ1
ɛ2
تحت تابش و شدت نور لیزر بستگی دارد .با مقایسه
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غشا و در نهایت از بین رفتن اسپایک ها می شود .انجام
آزمایشات اپتوژنتیک در فرکانس های باال()200-40
توسط  ChRwtباعث ایجاد اسپایک های اضافه و
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
یا بیان آپسین هایی با دینامیک سریع مانند ChETA
رفع میشود تا بتواند دقت زمانی را در پالس های تابشی
کوتاه ( )2msنشان دهد .مطابق شکل ( )5بیان
 ChETAباعث از بین رفتن اسپایک های اضافی و ایجاد
یک پتانسیل فعالیت به ازای هر پالس  2msمیشود .با
توجه به شکل (-5ج)  ChETAقادر به ایجاد اسپایک
های پایدار و ثابت در تابش با فرکانس  200Hzاست.

 -4نتیجه گیری

شکل  :4پاسخ نورون میانی هیپوکمپ دارای مولکول های  ChRwtبه
تابش نور لیزر (الف) 10پالس ،فرکانس ( 10HZب) 40پالس ،فرکانس
( 200 Hzج) 60پالس ،فرکانس 20HZ

 ChRwtبه 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
میدهد .دقت زمانی پاسخ های نورون های دارای ChRwt
در سطح بیان باال(تعداد آپسین ها) ،فرکانس های باالی
تابش نور لیزر بیشتر از  20Hzاز بین می رود .در نتیجه
تولید آپسین هایی با دینامیک سریع تر امکان دستیابی به
پاسخ های پایدار و دارای دقت زمانی باال را تا فرکانس
های گاما و باالتر را فراهم می آورند .جریان در
) ،ChETA(E123Tدارای گذار سریع تر از ماکزیمم به
حالت پایا است و همچنین نورون ها دارای پاسخ هایی پایا
و با دقت زمانی باال در فرکانس های کمتر از  200Hzمی
باشند.
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شکل  :5پاسخ نورون میانی هیپوکمپ دارای مولکول های ChETA
به تابش نورلیزر(الف)10پالس،فرکانس ( 10HZب) 40پالس،
فرکانس ( 200 Hzج) 60پالس ،فرکانس 20HZ

در تابش های طوالنی با فرکانس باال ،مطابق شکل (-4ج)
دوره عکس العمل اسپایک ها به دلیل طوالنی بودن زمان
ریکاوی  ChRwtاز حالت غیرفعال ،افزایش می یابد که
منجر به کاهش زمان بین اسپایک ها و کاهش پتانسیل
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همزمان سنجی میدان مغناطیسی و دما به وسیله حسگر تار نوری دوشکستی دار
باریک شده احاطه شده با نانو سیال مغناطیسی در آینه حلقوی تار نوری
اعظم الیقی و حميد لطيفی
 دانشگاه شهيد بهشتی،پژوهشکده ليزر و پالسما
 این حسگر.چکیده– در این مقاله حسگر اندازه گیرنده همزمان میدان مغناطیسی و دما پیشنهاد شده و به طور تجربی تست شده است
 طول موج دره ها در پاسخ طیفی.تار نوری دوشکستی دار احاطه شده با نانو ذرات مغناطیسی در داخل آینه حلقوی تار نوری است
 با بهره گیری از روش ماتریس دو مشخصه ای امکان اندازه.ساختار ارائه شده تحت تاثیر میدان مغناطیسی اعمالی و دما قرار می گیرد
/ رابطه خطی بین تغییر جابه جایی طول موجی و تغییر میدان مغناطیسی.گیری میدان مغناطیسی و دما به طور همزمان فراهم می شود
.دما در محدوده معینی از میدان مغناطیسی و دما انجام شده است که برای کاربردهای حسگری مطلوب هستند
. نانو سيال مغناطيسی، تار نوری باریک شده بی دررو،  آینه حلقوی تار نوری، حسگر ميدان مغناطيسی تار نوری-کليد واژه

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.
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را به خاطر ساختارش بر می انگيزد .در ناحيه پایين باریک
شدگی تار نوری جفت شدگی انرژی بين مد اصلی مغزی
تار نوری کشيده نشده و مد اصلی غالف و مدهای مرتبه
باالتر غالف صورت می پذیرد .هر مد بخش غالبی از
ميدان الکتریکی در داخل مغزی دارد و مابقی اش در
خارج مغزی است .ميرایی نمایی نور از مرز مغزی-غالف به
صورت ميدان ميراشونده اتفاق می افتد .پس از آنکه مدها
از ناحيه کمره یکنواخت مرکزی انتشار یافتند ،آنها فازهای
نوری متفاوتی بدست می آورند .اختالف فازی بين مدها
به ضریب شکست تار نوری و هم محيط پيرامون وابسته
است .سپس دوباره آنها در ناحيه گذار رو به باالی تار
نوری باریک شده به داخل مغزی باز می گردند .مدها
تداخل می یابند و طيف عبوری به صورت تابع نوسانی از
طول موج تغيير می کند .بنابر این یک تار نوری باریک
شده همانند تداخل سنج ماخ زندر عمل می کند.

 -1مقدمه
چيدمان آینه حلقوی تار نوری ( )FLM1وسيله مورد عالقه
ای است که در کاربردهای حسگری مورد استفاده قرار می
گيرد .در  FLMنور در دو جهت متفاوت با استفاده از
جفت کننده  3 dBتار نوری انتشار می یابد و تمام نور به
درگاه ورودی بر می گردد .قرار دادن تار نوری دوشکستی
دار در  FLMدارای چندین مزیت از قبيل عدم وابستگی
به قطبش نور ورودی و نسبت خاموشی باال2است.
مواد سيال مغناطيسی ( )NMF3با داشتن نانو ذرات
مغناطيسی (با ابعاد  )10-5 nmخواص مگنتو اپتيکی
فراوانی از قبيل تغيير ضریب شکست ،دو شکستی تنظيم
پذیر و غيره دارند .وسایل فوتونيکی فراوانی به ویژه
حسگرهای نوری بر پایه سيال مغناطيسی ساخته شده اند
].[1

به منظور بررسی طيف تداخلی تار نوری باریک شده در
 ،FLMخصوصيات عبوری تداخل سنج  FLMبه صورت
نظری مطابق با دیاگرام شماتيکی چيدمان تجربی شکل
( )1بدست آورده شده است .چيدمان شامل یک جفت
کننده تار نوریی  3 dBو تار نوری باریک شده دوشکستی
داری است که بين دو قطعه تار نوری دوشکستی دار در
 FLMساندویچ شده است .همانگونه که در شکل ()1
مشاهده می شود چيدمان شامل یک تحليل گر طيف
نوری و نور از چشمه نور وارد یک درگاه جفت کننده
نوری می شود و به باریکه نور تقسيم می شود .مطابق
چيدمان یکی از پرتوهای نور در جهت ساعتگرد و دیگری

حسگری که بتواند چندین پارامتر را اندازه گيری نماید
بسيار مورد عالقه است .اصوال حسگرهای اندازه گيرنده
ميدان مغناطيسی و دمای ساخته شده از ترکيب دو
حسگر بهره برده اند ] [2و یا از تار نوری بلور فوتونی
استفاده نموده اند ] .[3در کار قبلی گروه ما نشان داده شد
که با تار نوری باریک شده بی دررو ساخته شده از تار
نوری دوشکستی دار در داخل  FLMحساسيت حسگر
افزایش می یابد] .[4در این کار به علت تاثير پذیری دمایی
مواد سيال مغناطيسی و همچنين عالقه مندی به انداره
گيری همزمان دما از حسگر تارنوری باریک شده
دوشکستی دار احاطه شده با مواد سيال مغناطيسی در
داخل  FLMاستفاده شده است تا به طور همزمان دما و
ميدان مغناطيسی اندازه گيری شود.

 -2فیزیک و اصول کار حسگر
با باریک کردن تار نوری دوشکستی دار ،محيط پيرامون
تار نوری همانند غالف تار نوری باریک شده عمل می کند
و موجب انتشار چندین مد می شود .تار نوری باریک شده
دوشکستی دار  PANDAتوزیع ميدان الکتریکی نامتقارنی
Fiber loop mirror 1
High extinction ratio 2
Nano-Magnetic Fluid 3

شکل :1

چيدمان تجربی آزمایش اندازه گيری ميدان مغناطيسی و

دما با تار نوری باریک شده دوشکستی دار و  NMFدر داخل .FLM
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 -3آزمایش و نتایج تجربی

کننده نوری به هم می رسند و تداخل می نمایند .می در
جهت پادساعتگرد منتشر می شوند و دوباره در جفت توان
با آناليز ماتریس جونز ماتریس طيف عبوری را به صورت
زیر بدست آورد.

حسگر تار نوری باریک شده دوشکستی دار به وسيله ليزر
 CO2ساخته شده است .قطر و طول این حسگر به ترتيب
حدود  7 mو  0/6 cmاست .همچنين طول های تار
نوری دو شکستی دار ( L1و  )L2تقریبا  10 cmو 11/4 cm
است .برای اندازه گيری حساسيت حسگر ناحيه باریک
شده با  NMFپوشانده می شود و در  FLMو در بين
ميدان مغناطيسی ناشی از حلقه های هلمهولتز قرار داده
شده است .پاسخ طيفی حسگر نسبت به تغييرات ميدان
مغناطيسی در شکل ( )3نشان داده شده است .جابه جایی
طول موجی  3/8 nmبه ازاء تغيير ميدان مغناطيسی در
محدوده  24 -0 mTبه وجود می آید.

Eout 
({[ K 4,2 ][ R][ J HB 2 ]([ K10,8 ][ J1 ][ K 5,6 ]  [ K10,9 ][ J 2 ][ K5,7 ])[ J HB1 ][ J PC ][ K1,3 ]} 
{[ K 3,2 ][ J PC ][ J HB1 ]([ K 5,6 ][ J1 ][ K10,8 ]  [ K 5,7 ][ J 2 ][ K10,9 ])[ J HB 2 ][ R][ K1,4 ]}) Ein

()1
ماتریس های ] [J2] ، [J1و  به صورت زیر تعریف و
ماتریس های دیگر به وسيله روابط  3و  4داده می شوند:
()2
()3
()4
()5
()6

1 0  i
1 0 
2 nL
 e ,  J 2   0 1  ,   
1





 J1   0



1  c 
0

0 

j c 
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0
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j c

 KC    K1,4    K5,7    K10,9    K3,2   

 0

sin  
cos 

0   cos
e  i 2    sin 

cos
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 sin   ei 2
cos   0

0 
1 0 
,[ R]  


e 
0 1
 ii 2

J   

ii 2

PC

e
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 0

HBi

شکل  :3طيف عبوری حسگر تحت ميدان های مغناطيسی متفاوت در
محدوده . 24-0 mT

] [J1و ] [J2به ترتيب ماتریس های بازوی حسگری و
مرجع حسگر و ] [KIو ] [Kcبه ترتيب ماتریس های جفت
شدگی برخط و عرضی جفت کننده  3 dBهستندc .
نسبت شکافتگی در جفت شونده است که در اینجا 0/5
فرض شده است)i=1,2( [JHBi] ،[JPC] .و ] [Rکه به ترتيب
ماتریس های جونز کنترل گر قطبش ،فيبر دو شکستی
دار ،آینه است .تاخير ساز و  زاویه چرخش تيغه های
موج کنترل گر قطبش نسبت به دستگاه مختصات
آزمایشگاه است [ .]4طيف عبوری حسگر به وسيله
ماتریس های جونز به صورت زیر بدست می آید:
()7
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وابستگی دمایی حسگر از دمای اتاق (  )22 Cتا 50 C
بررسی شده است در حاليکه ميدان مغناطيسی اعمالی
صفر است .طيف عبوری حسگر در شکل ( )4نشان داده
شده است .به علت ضریب دما نوری منفی  ،MFبا افزایش
دما طيف عبوری حسگر به سمت طول موج های کوچکتر
جابه جا می شود .همچنين تار نوری دوشکستی

)  B( L1  L2

( T  2c 2 (1  cos  )  4c 2  sin 2 ( ) sin 2 (2 )  cos 2
)
2


چهار عبارت معادله ( )7به ترتيب نشان دهنده تداخل
ماخ زندر و جفت کننده هایش ،جفت کننده های مستقيم
ساگناک ،کنترلگر قطبش و تار نوری دوشکستی دار
هستند.

شکل  :4طيف عبوری حسگر تحت دماهای متفاوت در محدوده C
.38-22
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دره های مختلف جابه جایی طول موجی متفاوتی نشان
می دهند .اختالف حساسيت دو دره ( )1و ( )2بيشتر
است .ماتریس مشخصه  MH,Tبه ازاء تغييرات ميدان
مغناطيسی و دما عملکرد حسگری این حسگر را برای دره
های ( )1و ( )2می توان به صورت رابطه ( )6نمایش داد:

در شکل ( )5جابه جایی طول موجی طيف عبوری در دره
های ( )2( ،)1و ( )3شکل ( )3به ازاء تغييرات ميدان
مغناطيسی نشان داده شده است .در حاليکه دما حدود C
 22ثابت نگه داشته شده است .شکل ( )6جابه جایی طول
موجی ناشی از تغييرات دمایی این دره ها را نشان می
دهد در حاليکه ميدان مغناطيسی اعمال نشده است .با
تغيير ميدان مغناطيسی دره ( )1و ( )3با داشتن جابه
جایی به سمت طول موج های بزرگتر نسبت به دره ( )2با
جابه جایی بيشتری دارند .این در حالی است که دره ()2
با افزایش ميدان مغناطيسی به سمت طول موج های
کمتر جابه جا شده است .حسگر در محدوده  4 mTتا 24
دارای رفتاری خطی با حساسيت  39/8- ،182 pm/mTو
 195و دارای حساسيت دمایی در محدوده  22 Cتا C
 50برابر  -1/5 nm/C ،-1/26 nm/Cو  -1/4 nm/Cبه
سمت طول موج های کمتر به ترتيب برای دره های (،)1
( )2و ( )3است.

()6

 H   0.182 1.26  H 
 T    0.0398 1.5   T 

 



1 
   M H ,T
 2

بنابراین با بررسی همزمان دو دره ( )1و ( )2دو کميت
اندازه گيری شونده ميدان مغناطيسی و دما را می توان به
طور همزمان بدست آورد .با استفاده از محاسبه انحراف
معيار داده ها ،سيستم تغييرات طول موجی  2± pmرا می
تواند تفکيک کند .بنابراین حد آشکارسازی حسگر نسبت
به تغييرات ميدان مغناطيسی در محدوده 4-24 mTو
برابر  25/6 Tاست.

 -4نتیجهگیری
یک ساختار تار نوری باریک شده دوشکستی دار احاطه
شده با نانو مواد مغناطيسی با غلظت کم  % 0/1برای
اندازه گيری همزمان ميدان مغناطيسی و دما طراحی شده
است و خصوصيت حس کنندگی ميدان مغناطيسی و
دمایی ساختار به طور تجربی آزمایش شده است .بيشينه
حساسيت ميدان مغناطيسی و دمایی این حسگر به ترتيب
برابر  195 pm/mTو  -1/5 nm/Cبدست آمده است .با
استفاده از ماتریس دو پارامتری ارائه شده می توان ميدان
مغناطيسی و دمای محيط را به طور همزمان اندازه گيری
نمود.

شکل  :5جابه جایی طول موجی حسگر تار نوری در مقابل ميدان
های مغناطيسی متفاوت برای دره های 2 ،1و .3
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 میکرودیسک-عملکرد یک نانوحسگر در ساختار تلفیقی بلور فوتونی
 عاطفه محسنیفرد، احمدرضا دارائی،رقيه حميدی
98135 -674  کد پستی، گروه فيزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سيستان و بلوچستان:زاهدان
 از. محبوسسازی مدهای نوری در حجم مدی کوچک و با فاکتور کیفیت بسیار زیاد است، یکی از ویژگیهای بلورهای فوتونی- چکیده
 میکرودیسک بوده که مدهای محبوس در آن تحت نام ویسپرینگ گالری شناخته شده و در نزدیکی،جمله ساختار هندسی این بلورها
 به ارائه ساختار تلفیقی یک میکرودیسک با یک آرایه دایروی از حفرههای هوا، در این مقاله.جداره داخلی دیواره دیسک تمرکز مییابند
. پرداخته میشود، مکعبی که در نزدیکی پیرامون آن تعبیه شده و تشکیل یک بلور فوتونی حلقوی را برای کنترل بیشتر مدها میدهد
،این حفرههای هوای مکعبی توسط شیارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط شدهاند برای کاربرد یک نانوحسگر
 در ناحیه یک0.077(λ/n)3  نتایج شبیهسازی با روش المان محدود نشان میدهد که حجم مدی به اندازه.طراحی و مهندسی میشوند
 آرایه بلور فوتونی و ابعاد شیارهای متصله مورد آنالیز، ویژگی حسگری برای هندسههای مختل ف دیسک. قابل حصول است،شیار مرکزی
. قابل دسترسی است، 100 nm/RIU )قرار گرفته و حساسیت قابل قبولی برابر با (نانومتر بر واحد ضریب شکست
.ميکرودیسک

، نانوساختار، نانوحسگر، بلور فوتونی-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.
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بعالوه شيارهای متصلکننده ،کنترل و تمرکز مدها بهتر
صورت میپذیرد ،که در بخشهای بعدی با جزئيات بيشتر
به سازوکار آن و نتایج مستخرج از آن پرداخته میشود.

 -1مقدمه
بلورهای فوتونی به خاطر ویژگیهای نوری و کاربردهایی
که دارند باالخص در دهه گذشته بسيار مورد توجه قرار
گرفتهاند[ .]3-1یکی از ویژگیهای بلورهای فوتونی،
محبوسسازی مدهای نوری در حجم مدی کوچک و
داشتن فاکتور کيفيت باالی مدها است[ .]6-4این
ویژگیها باعث کارآیی بهتر ادواتی شده که برای
کاربردهای خاص خود ،به محبوس کردن نور در حجم
کوچک نياز دارند .از جمله این ادوات ،حسگرهای نوری
است که دارای گستره مصارف بسياری از جمله
حسگرهای شيميایی و زیستی هستند[.]10-7
ساختارهای مورد مصرف برای این منظور ،دارای فيزیک و
هندسه متنوعی هستند .در اینجا حسگرهای بر مبنای
کاواک نوری که بر پایه تغيير ضریب شکست کار میکنند،
به خاطر داشتن حساسيت باال ،مورد توجه است[.]7

 -2ساختار نمونه مورد بررسی
ساختار پایه نمونه مورد شبيهسازی در این مقاله ،در
مرحله اول یک ساختار هندسی به فرم یک ميکرودیسک
ساده ،بوده است .مدهای محبوس در آن تحت نام
ویسپرینگ گالری شناخته شده و در نزدیکی جداره
داخلی دیواره دیسک تمرکز مییابند .ميکرودیسک با
جدارههای با هندسههای مختلف میتوانند در کنترل
تمرکز مدی نقش داشته باشند .بعالوه ،تمرکز مدهای
مورد بحث میتواند در ناحيهای از فضای دیسک به صورت
موجهای ميراشونده جهت استفاده بهعنوان حسگرهای
زیستی ،مورد بهرهبرداری قرار گيرند[ .]7برای این منظور،
با حفر (اچينگ) یک شيار در مسير تشکيل این مدها ،این
ناحيه از امواج الکترومغناطيسی متمرکز انباشته میگردند.
بهينهسازی به توسط تغيير مکان شعاعی شيار و پهنا و
عمق آن صورت میپذیرد.

در این مقاله ،به ارائه ساختار کاواک نوری پرداخته شده
که تلفيقی از یک مشدد ميکرودیسک با یک آرایه از
حفرههای هوای مکعبی در یک مسير دایروی است .این
آرایه در نزدیکی پيرامون ميکرودیسک طراحی و اچينگ
شده و بنابراین تشکيل یک بلور فوتونی تکآرایه حلقوی را
میدهد .این حفرههای هوای مکعبی به توسط شيارهایی
با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط
شدهاند ،و برای کاربرد بهعنوان یک نانوحسگر ،طراحی و
مهندسی میشوند .در شکل  ،1طرحوارهای از یک نمونه
طراحیشده و مد ویسپرینگ گالری ( whispering gallery
 )modeشبيهسازیشده در این مقاله ،دیده میشود.

حال در این مقاله ،این ساختار پایه مشدد نوری ،با
بهکارگيری یک آرایه از حفرههای هوای مکعبی در یک
مسير دایروی ،که به صورت تلفيقی از یک مشدد
ميکرودیسک با تکآرایه بلور فوتونی حلقوی ظاهر
میشود ،بهبود داده شده است .این آرایه حفرههای هوای
مکعبی در نزدیکی پيرامون ميکرودیسک طوری طراحی و
اچينگ شده که به توسط شيارهایی با عمقی برابر با
کسری از ضخامت دیسک به هم مرتبط شدهاند .به این
ترتيب ،با بهرهمندی از این آرایش هندسی ،تمرکز مدی
بسيار بهتر با حجم مدی  Vmبسيار کوچک حاصل
میگردد .در این مبحث ،حجم مدی  Vmبه توسط رابطه
زیر تعریف میگردد[:]6
()1

(ب)
(الف)
شکل  :1الف) یک طرحواره از تلفيق مشدد دیسک-بلور فوتونی بعالوه
شيارهای متصلکننده ،برای کنترل و تمرکز بهتر مدهای ویسپرینگ
گالری ،نشان داده شده در (ب).

   2 
   2
Vm     ( r ) E ( r ) d 3r  max  ( r ) E ( r ) 
V





 

که در آن  (r ) ،ثابت دیالکتریک و )  E (rميدان
الکتریکی مد است.

 -3شبیهسازی و آنالیز دادهها

به این ترتيب همانطوری که در شکل ( 1ب) دیده
میشود ،با اینگونه تلفيق مشدد دیسک-بلور فوتونی

برای شبيهسازی در این مقاله ،ابتدا به بهينهسازی مدهای
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ویسپرینگ گالری محبوسشده در ساختار پایه نمونه
ميکرودیسک ساده ،پرداخته شده است .مدها به ناحيه
حدود پنجره سوم مخابراتی ( )1550 nmتنطيم طيفی
شدند .در اینجا ،از مد عرضی الکترومغناطيسی که با
عالمت  TEp,mمشخص شده ( pعدد مرتبه شعاعی و m
عدد مرتبه سمتی) ،برای مد مرتبه اول شعاعی ( )p=1و
مرتبه باالتر سمتی (11و ،)m=10استفاده گردیده است.
تغييرات طول موج این مد برای شعاعهای مختلف
ميکرودیسک ،مورد بررسی قرار گرفته و بهينه شد.
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نانومتر بر تغيير واحد ضریب شکست ( )nm/RIUمعرفی
نمود.

(الف)

در ادامه ،یک آرایه از حفرههای-هوای مکعبی در مسير
دایروی در نزدیکی پيرامون دیسک در مسير تشکيل
مدهای ویسپرینگ گالری ،در نظر گرفته شد .بنابراین با
این ترکيب ،که متشکل از تلفيق یک بلور فوتونی حلقوی
در نزدیکی جداره ميکرودیسک با خود مشدد
ميکرودیسک ميزبان است ،مدهای تشدیدی جایگزیدهتر
شدند .سپس ،این حفرههای-هوای مکعبی به توسط
شيارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت دیسک به
هم مرتبط شدند تا امواج ميرایی که در ناحيه شيار
مرکزی بيشتر تمرکز یافتهاند ،برای منظور نانوحسگری
مورد بهرهبرداری قرار گيرند .شکل  2ب ،یک نمونه
مشبندی مورد استفاده در شبيهسازی با روش المان
محدود ( )Finite element method - FEMرا نشان
میدهد .در شکل  2ب ،یک نمونه الگوی توزیع مدی
(پروفيل سطحی مد) به نمایش گذاشته شده است که
معرف پراکندگی زیاد و عدم دستيابی به مد محبوس
ناحيهای است .در حالیکه بعد از بهينهسازی ناحيه
مطلوب با شدت موج الکترومغناطيسی ماکزیمم ،مطابق
شکل  2ج ،بدست آمده است.

(ب)

(ج)
شکل  :2الف) یک نمونه مشبندی برای بدست آوردن ب) و ج) الگوی
توزیع مدی؛ در (ب) پراکندگی چشمگير بوده در حالیکه در (ج)
تمرکز مدی در ناحيه شيار بين حفرههای-هوای مکعبی در یک مسير
دایروی ،مشهود است.

همانطوری که ذکر شد ،قبل از این مراحل باید طول موج
مدهای بهينه مطلوب تعيين شوند .برای این منظور،
تغييرات طول موج مدهای مورد نظر با تغييرات شعاع
ميکرودیسک در شکل  3نشان داده شده است.

()TE1,10

این ناحيه با شدت ماکزیمم ،برای منظور حسگری مواد
بيولوژیکی و شيميایی میتواند ،ویژگیشناسی
( )characterizeگردد .بدین ترتيب باید ناحيه شيار بين
حفرههای-هوای مکعبی در مسير دایروی جداره داخلی
ميکرودیسک را بهينهسازی نمود .وقتی یک نمونه از
اینگونه مواد در این ناحيه قرار میگيرد ،باعث تغيير در
ضریب شکست این ناحيه از ساختار میگردد و در نتيجه
طول موج مد تنظيمی مقداری جابهجا میگردد .این
جابهجایی طول موج به ازای تغيير در ضریب شکست را
میتوان با رابطه  S≡Δλ/Δnبرای حسگری ( )Sبا واحد

شکل  :3تغييرات طول موج مدها ازجمله مورد نظر ( )TE1,10با
تغييرات شعاع ميکرودیسک.

البته تحقيق شد که عموماً با افزایش شعاع دیسک و
شماره سمتی مد ،پرتوهای مدهای ویسپرینگ گالری به
دیواره دیسک فشرهتر شده و در نتيجه  ،کاهش حجم
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مدی را به دنبال خواهد داشت .در مرحله طراحی ساختار
با  20حفره-هوای مکعبی در حاشيه ميکرودیسک ،افزایش
ابعاد حفره ،در حالیکه شعاع ميکرودیسک ثابت است،
کاهش حجم مدی را نتيجه میدهد .در ادامه بررسی ،با
وجود شيارهایی بين حفرههای-هوا تغييرات طول موج،
حجم مدی و الگوی توزیع شدت مد محبوس شده بررسی
گردیدند .مدهای مورد بررسی به گونهای باید انتخاب
گردند که کماکان بعد از تغييرات در یکی از پارامترها،
همچنان در نواحی مورد نظر بهطور مطلوب متمرکز باقی
بمانند .با دستکاری پهنای شيار ،افزایش تمرکز مد و یا
بهعبارتی کاهش بيشتر حجم مدی برای یک مد
ویسپرینگ گالری ،تا حدود  0.077(λ/n)3حاصل میگردد
که در آن λ ،طول موج مد مربوطه و  nضریب شکست
مؤثر ميکرودیسک است.
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مییابند .این ميکرودیسکها دارای ضخامتی کمتر از
نصف طول موج هستند ،تا امواج را در صفحه دیسک
محدود کنند .در این مقاله ،برای کنترل بيشتر مدها به
طراحی و شبيهسازی ساختار تلفيقی از یک ميکرودیسک
و یک آرایه دایروی از حفرههای هوا مکعبی که در نزدیکی
پيرامون آن تعبيه شده و تشکيل یک آرایه بلور فوتونی را
ال یک
میهد ،پرداخته شده است .برای مقاصد کاربردی مث ً
نانوحسگر ،شيارهایی با عمقی برابر با کسری از ضخامت
ميکرودیسک ،این حفرههای هوای مکعبی را به هم مرتبط
نمودند ،تا مدهای مهندسیشده در اختيار قرار گيرند.
نتایج شبيهسازی با روش المان محدود برای این ساختارها
نشان میدهند که حجم مدی به اندازه 0.077(λ/n)3در
ناحيه یک شيار مرکزی ،قابل حصول است .خصوصيت
حسگری برای هندسههای مختلف ميکرودیسک ،که با
آرایه بلور فوتونی تلفيق یافته و ابعاد شيارهای متصله
متغير در نظر گرفته شدند ،مورد آناليز قرار گرفته و
حساسيت قابل قبولی برابر با (نانومتر بر واحد ضریب
شکست)  ، 100 nm/RIUقابل ثبت است.

برای مصارف کاربردی ،از نظر عمل حسگری ،با تغييرات
مادهای که قسمت مرکزی شيار را پر کرده ،حساسيتی به
ميزان  100 nm/RIUبهدست آمده است .شکل  ،4یک
نمودار تغييرات طول موج مد را بر حسب تغييرات ماده
پرکننده شيار ،نشان میدهد.
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شکل  :4نمودار تغييرات طول موج مد بر حسب تغييرات ماده
پرکننده شيار.

 -4جمعبندی و نتیجهگیری
محبوسسازی مدهای نوری با فاکتور کيفيت بسيار زیاد و
حجم مدی کوچک یکی از خصوصيات بلورهای فوتونی با
هندسههای متفاوت ،است .از جمله ساختارهای هندسی
این بلورها ،مشدد نوری ميکرودیسک بوده که مدهای
محبوس در آن به نام ویسپرینگ گالری معروف بوده و در
نزدیکی جداره داخلی دیواره جانبی دیسک تمرکز
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درهمتنیدگی در یک سامانه اپتومکانیکی چهاربخشی
1

 و سیّدیحیی میرافضلی2 محمّدجواد فقیهی،1 حمیدرضا باغشاهی،1فاطمه محمودی مؤمنآبادی

 رفسنجان، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم،گروه فیزیک1
 کرمان، ماهان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوریهای نوین،گروه فوتونیک2
 این سامانه از دو اتم دوترازی.چکیده– در این مقاله دینامیک درهمتنیدگی در یک سامانه اپتومکانیکی چهاربخشی بررسی میشود
 با فرض.تشکیل میشود که یکی از آنها با مدهای کاواک برهمکنش میکند و دیگری بدون هیچ برهمکنشی در بیرون کاواک واقع است
 نتایج نشان میدهند که از بین.اینکه یکی از آینههای کاواک متحرّک است درهمتنیدگی با استفاده از سنجه منفیّت ارزیابی میشود

. درهمتنیدگی تنها بین دو اتم ایجاد میشود که با جفتشدگی اپتومکانیکی قابل کنترل است،همه حالتهای مورد بررسی

 منفیّت، سامانه اپتومکانیکی، درهمتنیدگی:کلیدواژه

Entanglement in a Quadripartite Optomechanical System
Fatemeh Mahmoudi Momenabadi1, Hamid Reza Baghshahi1, Mohammad Javad Faghihi2 and Sayyed Yahya Mirafzali1
1

Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan
Department of Photonics, Faculty of New Science & Technology, Graduate University of Advanced Technology, Mahan, Kerman

2

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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 -2مدل

 -1سرآغاز

یک سامانه اپتومکانیکی را شامل یک کاواک اپتیکی با دو
آینهی متحرّک و ثابت در نظر میگیریم .فرض میکنیم
یک اتم دوترازی در کاواک با مد میدان برهمکنش میکند
و یک اتم دوترازی دیگر بدون هیچبرهمکنشی در بیرون
کاواک قرار دارد.

درهمتنیدگی یکی از اصلیترین ویژگیهای سامانههای
کوانتومی است که آن را از همتای کالسیکی متمایز
میسازد .این پدیده نقش مهمی در مبحث پردازش
اطالعات کوانتومی از قبیل دوربری و رمزنگاری کوانتومی
ایفا میکند ] .[1از جمله مهمترین سامانههای فیزیکی در
دسترس که امکان وقوع درهمتنیدگی در آنها وجود دارد
میتوان به سامانههای برهمکنشی اتم و میدان اشاره کرد.
در این بین ،سامانههای اپتومکانیکی ،بهعنوان یکی از
بنیادیترین سامانههای اپتیک کوانتومی ،توجّه بیشتری
را به خود جلب کردهاند .این سامانهها در سادهترین حالت
خود از یک کاواک اپتیکی با یک آینه متحرّک در انتهای
آن تشکیل شدهاند .از دیگر کاربردهای سامانههای
اپتومکانیکی میتوان سردسازی ،اندازهگیری فوق دقیق و
تولید حالتهای غیرکالسیکی را نام برد ].[2

شکل  :1سامانه فیزیکی شامل یک اتم دوترازی قرارگرفته درون
کاواک با یک آینه متحرک و یک اتم دوترازی در خارج آن.

در این مجال یک سامانه اپتومکانیکی را در نظر میگیریم
که یک اتم دوترازی با مد کاواک برهمکنش میکند و
اتمی مشابه با آن بدون هیچ برهمکنشی در بیرون کاواک
قرار دارد .یادآور میشود در بازیابهی ] ،[3سامانهای مشابه
با سامانهی حاضر ،با این تفاوت که برهمکنش در یک
کاواک اپتیکی (نه اپتومکانیکی) صورت میپذیرد ،به بحث
گذاشته شده است .همچنین بازیابهی ] [4به مدل جینز-
کامینگز در یک کاواک اپتومکانیکی پرداخته است .در هر
دو پژوهش اخیر ،بعد از تحول سامانه درهمتنیدگی بین
تمام زیرسامانهها گزارش شده است .با این وصف،
سامانهی مورد مطالعهی حاضر را میتوان تلفیق موارد
اشارهشده دانست .باید دید آیا درهمتنیدگی در این سامانه
مشابه با سامانههای پیشین در بین تمام زیرسامانهها رخ
میدهد یا شرایط متفاوتی رقم میخورد.

هامیلتونی کل برای چنین سامانهای به شکل زیر است:
()1

H   a † a  m b†b  2  zA  2  zB









†  a A  a † A  Ga † a b  b

که در آن †  aو  aو †  bو  bبه ترتیب عملگرهای آفرینش
و نابودی برای مد کاواک با بسامد  و مد آینه با بسامد
 mهستند G .ضریب جفتشدگی اپتومکانیکی و 
ثابت جفتشدگی بین اتم و میدان است .همچنین ،  z
  و   نیز عملگرهای پائولی اتمی و باالنویسهای A
و  Bبرچسب اتمها هستند.
فرض میکنیم دو اتم در ابتدا در یک حالت درهمتنیده،
کاواک در حالت عددی  nو آینه در حالت پایه 0
آمادهسازی شده باشند .بنابراین حالت اولیه کل سامانه به
شکل زیر خواهد بود:

این مقاله سعی میکند به بررسی اثرات ناشی از وجود
آینه متحرّک (اپتومکانیک کاواک) و اتم غیربرهمکنشی
بیرونی روی دینامیک درهمتنیدگی بین زیرسامانهها
بپردازد و زیرسامانههای درهمتنیده را شناسایی نماید.
سپس نتایج بهدستآمده با گزارشهای پیشین به بحث
گذاشته میشود.

() 2

 (0)  cos  e A g B n0  sin  g Ae B n0

که در آن  .   2     2در ادامه میخواهیم بردار
حالت سامانه را در هر لحظه دلخواه بدست آوریم .برای
رسیدن به این هدف ،هامیلتونی مؤثر سامانه را به شکل
زیر بازنویسی میکنیم ]:[5
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2

()3


  
a a    

G

H eff   a†b  A  ab† A  G a† a
m
m
2

 

2
m

†

3



درهامیلتونی باال جمله اول نشان دهنده برهمکنش سه
بخشی آینه ،اتم و کاواک است .جمله دوم به اثر غیرخطّی
کِر داللت دارد و جمله سوم اثر استارک را بیان میکند.
بردار حالت سامانه را در هر لحظه دلخواه  tبه صورت زیر
در نظر میگیریم:
 (t )  M1 (t ) e A g B n0  M 2 (t ) g Ae B n0

()4

 M 3 (t ) e A e B  n  11

که در آن  M i  i  1,3ضرایب معرّف دامنه احتمال
هستند که با در نظرگرفتن هامیلتونی ( )3و حالت اولیه
( )2و حل معادله شرودینگر وابسته به زمان به صورت زیر
به دست میآیند:




()5



2
M1 ( )  cos  exp i n 2  1  n  2  ,

G 



M 2 ( )  12 sin  exp  12 i  R1   1  2  1  n  n  









 exp  1  eiR1 R1  1  2n   1  eiR1 


1









()7



M3 ( )   exp  12 i  R1   1  2  1  n  n  
n
G





 R11 sin  1  eiR1

d 1

N   AB  

به طوریکه   TBترانهاده جزئی حالت  برحسب
زیرسامانه  Bاست و   TBنُرم رد عملگر   TBاست .نُرم
رد برای هر عملگر دلخواهی مانند  Xبه صورت

در روابط باال  R1و  با روابط زیر داده میشوند:
()6

در اینجا تمرکز خود را روی حالتهای برانگیختهی مد
تابشی معطوف میکنیم .با در نظرگرفتن n  0
زیرسامانهی «دو اتم» به صورت یک کیوبیت-کیوبیت و
زیرسامانههای «اتم - Aکاواک»« ،اتم - Bکاواک»« ،اتم
- Aآینه» و «اتم - Bآینه» بهطور مؤثر با یک کیوبیت-
کیوتریت معادل میشوند (الزم به ذکر است که
زیرسامانههای ذکر شده زیرسامانههایی هستند که از دو
تک بخش از سامانه کل تشکیل شدهاند .میتوان زیر
سامانههایی مانند «اتم  + Aاتم - Bآینه  +کاواک» که
از دو قسمت دو بخشی از کل سامانه تشکیل شده نیز در
نظر گرفت که در اینجا هدف ما بررسی آنها نیست) .با
توجّه به اینکه معیار ترانهاده جزئی مثبت که منفیّت بر
پایه آن بنا شده است شرط الزم و کافی برای
درهمتنیدگی سامانههای  2  2و  2  3است ،بنابراین
در اینجا سنجه منفیّت میتواند میزان درهمتنیدگی بین
زیر سامانههای یادشده را آشکار سازد .به همین دلیل در
ادامه از این سنجه برای محاسبه درهمتنیدگی استفاده
میکنیم  .سنجه منفیت برای یک سامانه دوجزئی  AB
با ابعاد  ) d  d  ( d  d به صورت زیر تعریف میشود
]:[6
 TB  1

2
 exp   2 1  eiR1 n R1 2  ,


1 G
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†

 X  Tr X Xتعریف میشود.

1  2n 2  G 2  4n2 2  8  1  n  n2  ,

R1 

سنجه منفیّت را میتوان برحسب ویژهمقدارها یا
ویژهمقدارهای منفی ماتریس ترانهاده جزئی نیز نوشت .با
توجّه به اینکه ماتریس ترانهاده جزئی میتواند
ویژهمقدارهای مثبت و منفی داشته باشد بنابراین خواهیم
داشت:

  G t m
2

پس از یافتن شکل دقیق بردارحالت سامانه ،بررسی
ویژگیهای سامانه شامل درهمتنیدگی ممکن میشود.

 -3اندازهگیری درهمتنیدگی

()8

پیش از بحث و بررسی درباره میزان درهمتنیدگی بین
زیرسامانهها ،الزم به ذکر است که با توجّه به حالت

ineg



 1 2

i

ineg

 i   i  2
i

i



TB



i

که در آن  iها ویژه مقادیر ماتریس ترانهاده جزئی
هستند و باالنویس  negبه ویژهمقادیر منفی اشاره دارد.
با توجه به رابطه ( )7برای یک سامانه  ، 2  2منفیّت بین

درنظر گرفته شده برای کاواک  n 
حالت خأل   n  0 را از حالتهای برانگیخته
  n  0 جدا کرد و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نمود.
باید مسألهی
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در شکل  2تغییرات زمانی درهمتنیدگی بین دو اتم را به
صورت تابعی از زمان مشخصه  نشان میدهد .همانطور
که از این شکل مشخص است درهمتنیدگی بین دو اتم از
مقدار بیشینه خود (حالتهای بِل) شروع میشود و
همواره رفتار نوسانی از خود نشان میدهد .با تغییر پارامتر
 ،Gشکل  3به بررسی تأثیر جفتشدگی اپتومکانیکی بر
درهمتنیدگی دو اتم رسم شده است .همانطور که از این
شکل مشخص است ،افزایش ثابت جفتشدگی
اپتومکانیکی باعث کاهش دامنه افت و خیز درهمتنیدگی
میشود .به عبارت دیگر در این مورد فاصله بین بیشینه و
کمینه درهمتنیدگی بسیار ناچیز است و تقریبا میتوان
گفت درهمتنیدگی به یک حالت پایا رسیده است.

با محاسبه ماتریس چگالی کاهش یافته برای زیر
زیرسامانههای اشارهشده و محاسبه ماتریس ترانهاده جزئی
برای آنها میتوان مقدار درهمتنیدگی را در این زیر
سامانهها محاسبه کرد.

 -4برداشت
شکل  :2نمودار درهمتنیدگی بین دو اتم  Aو  Bبه ازای
 G   ،   4و . n  5

در این مقاله به بررسی درهمتنیدگی بین زیرسامانههای
مختلف یک سامانه اپتومکانیکی شامل یک کاواک اپتیکی
تکمد با یک آینه متحرّک ،یک اتم در داخل و یک اتم در
بیرون کاواک پرداختیم .نتایج بهدستآمده نشان میدهند
برخالف سامانههای گزارششده در بازیابههای ] 3و  [4که
در آنها درهمتنیدگی در همه زیرسامانهها رخ میداد ،در
سامانهی فیزیکی حاضر ،از بین زیرسامانههای مورد
بررسی ،تنها زیرسامانهی اتم-اتم درهمتنیده هستند و
دیگر سامانهها جداشدنی .همچنین نتایج عددی گواه این
مطلب هستند که افزایش ثابت جفتشدگی اپتومکانیکی
درهمتنیدگی بین دو اتم را به یک حالت پایا میرساند.

شکل :3نمودار درهمتنیدگی بین دو اتم  Aو  Bبه ازای

 G  5 ،    4و . n  5

بازیابهها

نتایج دینامیکی حاصل از سنجهی منفیّت نشان میدهند
که زیرسامانههای «اتم - Aکاواک»« ،اتم - Bکاواک»،
«اتم - Aآینه» و «اتم - Bآینه» درهمتنیده نیستند و به
عبارتی جداپذیر هستند (در این مجال کوتاه ،از آوردن
نمودارهای منفیّت مربوط به این موارد پرهیز کردیم).
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حالتهای همدوس گرمایی تغییرشکلیافته از نگاه تابع توزیع ویگنر
2باغشاهی

 و حمیدرضا1؛ محمّدجواد فقیهی1زهرا مظاهری

 کرمان، ماهان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، دانشکده علوم و فناوریهای نوین،گروه فوتونیک1
 رفسنجان، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، دانشکده علوم،گروه فیزیک2

 در. حالت همدوس گرمایی حالتی مرکب از حالتهای همدوس استاندارد و گرمایی است که در آن اثرات گرمایی دیده میشود:چکیده
 حالتهای همدوس گرمایی تغییرشکلیافته معرّفی میشوند و تابع،این مقاله با استفاده از رهیافت جبری حالتهای همدوس غیر خطّی
. مورد بررسی قرار میگیرد، بهعنوان یکی از مهمترین معیارهای غیرکالسیکی بودن یک سامانه،توزیع ویگنر
 تابع توزیع ویگنر، حالت همدوس تغییرشکلیافته، حالت همدوس گرمایی:کلیدواژه

f-deformed thermal coherent states from viewpoint of Wigner distribution function
Zahra Mazaheri1, Mohammad Javad Faghihi1 and Hamid Reza Baghshahi2
1

Department of Photonics, Faculty of New Science & Technology, Graduate University of Advanced
Technology, Mahan, Kerman
2
Department 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.
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()5

 -1سرآغاز

 2 
n ,   exp 

 2 



حالت مربوط به هر سامانه فیزیکی که در دمای تعادلی T

قرار دارد با حالت گرمایی توصیف میشود و عملگر چگالی
مربوط به آن در فضای حالتهای عددی با رابطه زیر
مشخص میشود ]:[1

 n  n n



1  n n 0  1  n 
n

()1



1

m n

  n

n
!  n 0 n


2

ˆt 

در رابطه باال

2

(   ) n  m Lnm m 

 m ,
2

l
) Lk ( x

 m  n Lmn  n 

!m
!n
!n

!m


N 1 
 m 0

N 
 2 
m 0


چندجملههای الگر وابسته و  N1و

 N 2ضرایب بهنجارش هستند .الزم به ذکر است که از
حالت همدوس گرمایی میتوان بهعنوان یک حالت میانی
بین حالت گرمایی (در رابطه ( )   0 ،)4و حالت
همدوس استاندارد (در رابطه ( ) n  0 ،)4یادکرد.


  exp 
 2


 -2حالت همدوس گرمایی تغییرشکلیافته
بهمنظور تعمیم حالت همدوس گرمایی به همتای غیر
خطّی خود الزم است که در رابطه ( )3عملگر جابجایی
تعمیمیافته (غیرخطّی) را جایگزین عملگر جابجایی
استاندارد سازیم .بدین سان ،با تعمیم جبری عملگرهای
بوزونی بهصورت ) ˆ Aˆ  aˆ f (nو † ˆˆ †  f (nˆ ) a
[3] A

که در آن  یک کمیت مختلط است .برای واردکردن
اثرات اجتنابناپذیر حرارتی در تابش همدوس میتوان
یکی از دو روش ترکیب و یا برهمنهی گالوبر-الخس را
برگزید ] .[2این دو روش منجر به تولید دو حالت متمایز،
با ویژگیهای متفاوت میشوند .در روش برهمنهی گالوبر-
الخس از عملگر یکانی استفاده میشود ،بدین ترتیب که:
()3

 m ,

m n

که در آن  nمیانگین تعداد فوتونهای گرمایی در دمای
 Tاست .از طرف دیگر میدان تابشی که در حالت
همدوس استاندارد قرار دارد در فضای حالتهای عددی با
رابطه زیر توصیف میشود:
()2
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عملگرهای جابجایی غیرخطّی (تعمیمیافته) به صورت زیر
معرّفی میشوند:
ˆDˆ ( )  exp  Aˆ †    A
()6



) ˆd  Dˆ ( ) ˆt Dˆ † (



عملگرهای تعمیمیافتهی بوزونی مربوط به نوسانگر
غیرخطّی جبر گروه لی را برآورده نمیکنند .برای تحقق

در رابطهی باال  ˆ dعملگر چگالی حالت همدوس گرمایی

1

عملگر جابجایی است.

این امر ،عملگرهای دوگان بهصورت ) Bˆ  aˆ f (nو

همچنین عملگرهای ̂ aو † ̂ aبه ترتیب بیانگر عملگر
نابودی و آفرینش بوزونی هستند .رابطه ( )3توصیف یک
حالت همدوس گرمایی (حالت گرمایی جابجاشده) است
که اولین بار توسط گالوبر و الخس مطرح شد ] .[2با قرار
دادن رابطه ( )1در رابطه ( )3ساختار کلی حالت همدوس
گرمایی حاصل میشود .از این رو خواهیم داشت:

† ˆ Bˆ †  f 1 (n) aمعرّفی میشوند که در این صورت

و

†
*
Dˆ ( )  exp 
 aˆ   aˆ 

n

()4



 n 


 n , n ,
n 0  1  n 

روابط جابجایی ˆ [ Aˆ , Bˆ † ]  [ Aˆ † , Bˆ ]  Iبرقرار هستند
] .[4در نتیجه ،با توجّه به تعمیم عملگرهای بوزونی مربوط
به نوسانگر هماهنگ استاندارد به همتای
تغییرشکلیافتهی خود و همچنین استفاده از عملگرهای
دوگان مربوط به آنها ،دو تعریف مجزّا برای عملگر
جابجایی غیر خطّی حاصل میشود ]:[5



1
ˆd 
1 n

()7

که در آن  n , حالت عددی جابجاشده هستند و با
رابطهی زیر داده میشود:





†

ˆDˆ f ( )  exp  Aˆ   B

  

  2 
ˆ exp  Aˆ † exp   B
 exp 
 2 
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()8





†

ˆDˆ f ( )  exp  Bˆ   A

  

()12
) W ( , 


  2 
ˆ
 exp  Bˆ † exp   A
 2 



 exp 

n

با قرار دادن هریک از عملگرهای روابط ( )6و ( )7در رابطه
( )3خواهیم داشت:
()9

n,, f  n,, f 

(n ,  , f  n ,  , f  )10

n

 n 


n 0  1  n 




n

 n 


n 0  1  n 

1 n





که در روابط اخیر

f

n

1 n

2



  1
n 0 k 0

 
2

2

2

 1  n 





exp 
 1  n 

2

 ,    N 2 N 2D nk

N 1N 1C nk

()13
!) m ! f (m
( ) k  m (   ) n  m

!) k !n ! f (n

و

] min[ n , k



Cnk  ,   

m0

  L    ,

  , f , n   Dˆ f ( ) nحالتهای عددی جابجاشده
غیرخطّی هستند.

2

nm
m

2

 Lkm m 

 k !n ! f (n)!  m  k
( ) (  ) m  n

!)f (m
! m  min[ n , k ]1  m




تاکنون دو ساختار کلّی برای حالتهای همدوس گرمایی
غیر خطّی گالوبر-الخس ارائه دادهایم .در بخش بعد با








 ,  

2

k



که در آن

ˆd ( f ) 

, f , n 

 n 


1 n 

n 
  
k 
   1  1  n 


 n 0 k 0

ˆd ( f ) 

1

ˆ  ( ) n
D

k , n ,  , f

2

1
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 L   
2

mn
n

2

Dnk  ,   

mk
k

L

انتخاب یکی از این ساختارهای معرّفیشده ) ، ˆd ( f
غیرکالسیکیبودن حالتهای گرمایی غیرخطّی را مورد
بحث و بررسی قرار میدهیم.

 -3تابع توزیع ویگنر
نمایش حالتهای کوانتومی میدان در فضای فاز با توجّه
به توابع توزیع شبه احتمالی میتواند جنبههای
غیرکالسیکیبودن آن سامانهی تابشی را روشن سازد .تابع
توزیع ویگنر بهعنوان اولین تابع توزیع بهصورت تبدیل
فوریه دوبعدی تابع مشخصه کوانتومی و مرتبشده متقارن
 i  aˆ  ˆ 

†



ˆC (  ,  )  Tr exp i  a


)(s

شکل :1تابع توزیع ویگنر بهازای  f ( n )  1 ،   0.1  0.5iو . n  1

معرّفی

شد .میتواند در پارهای از نواحی فضای فاز منفی باشد و
منفیشدن این تابع به معنی غیرکالسیکیبودن سامانهی
مورد بررسی است .اگرچه برای یک میدان تابشی
غیرکالسیکی ،منفی بودن تابع توزیع ویگنر شرط کافی و
نه الزم خواهد بود .تابع توزیع ویگنر برای یک سامانهی
تابشی تکمد با عملگر چگالی ̂ با رابطه زیر بیان میشود
]:[6
()11

n,  ˆ n, 



n

2

) (1


W ( ,   ) 

n 0

از جایگذاری رابطه ( )9در رابطه اخیر خواهیم داشت:

شکل :2تابع توزیع ویگنر بهازا ی  f ( n )  1 ،   0.1  0.5iو . n  10
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نمودارهای  1تا  6تابع توزیع ویگنر حالتهای همدوس
گرمایی تغییرشکلیافته را بهازای مقادیر مختلف نشان
میدهد .شکل  1نشان میدهد حالت همدوس گرمایی
بهازای  n  1یک حالت غیرکالسیکی است چرا که تابع
ویگنر در بازهای از فضای فاز منفی است .شکلهای  1تا 3
نشان میدهند با افزایش تعداد فوتونهای گرمایی رفتار
غیرکالسیکی ناپدید میگردد .در شکل  4تابع توزیع
ویگنر در شرایطی رسم شده است که سامانه به حالت
همدوس تقلیل مییابد و نتیجه بهدستآمده با
گزارشهای پیشین در توافق است .شکلهای  5و  6تابع
ویگنر را برای حالت همدوس گرمایی غیرخطّی با تابع

شکل :3تابع توزیع ویگنر بهازای  f ( n )  1 ،   0.1  0.5iو . n  50

 f ( n )  nبه نمایش میگذارند .مشاهده میشود که
بهازای این تابع ،تابع توزیع ویگنر در فضای فاز مثبت و
رفتار کالسیکی نمایان است .الزم به ذکر است که
بهمنظور بررسی رفتارغیرکالسیکی حالتهای همدوس
گرمایی تغییرشکلیافته ،توابع غیرخطّی دیگری متناظر با
سامانههای فیزیکی همچون اتمهای هیدروژنگونه،
پتانسیل پوشل-تلر و حرکت مرکز جرم یون بهدامافتاده در
دست بررسی است.

 -4برداشت

شکل :4تابع توزیع ویگنر بهازای  f ( n )  1 ،   0.1  0.5iو . n  0

شکل :5تابع توزیع ویگنر بهازای n ،   0.1  0.5i

 f (n) و . n  1

شکل :6تابع توزیع ویگنر بهازای n ،   0.1  0.5i

 f ( n ) و . n  50

در این مقاله با توجّه به اهمّیت اثرات حرارتی ،یک ساختار
کلی برای حالت همدوس گرمایی تغییرشکلیافته ارائه
شد .برای نیل به این مهم از تعمیم روش برهمنهی
گالوبر-الخس مربوط به حالت همدوس گرمایی استفاده
گردید که نتیجه این امر تولید حالتی میانی بین حالت
همدوس غیرخطّی و حالت گرمایی غیرخطّی است.
همچنین ،تابع توزیع ویگنر بهازای مقادیر مختلف به بحث
گذاشته شد.
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( بر عملکرد سلولهای خورشیدیZnpc)بررسی انتقالدهنده حفره فتالوسیانین روی
پروسکایتی
1قریشی

 سيد محمد باقر،1فرزانه حاذقی

 دانشکده فيزیک،دانشگاه کاشان1
 فتالوسیانینهای فلزی بعنوان دستهی مهمی از نیمرساناهای آلی یا مواد انتقالدهندهی حفره بصورت گستردهای در سلولهای- چکیده
LUMO  وHOMO ) با تحرکپذیری حفره نسبتا باال و ترازهایZnpc(  فتالوسیانین روی، در این بررسی.خورشیدی آلی استفاده میشوند

 نتایج.مناسب بعنوان الیهی انتقالدهندهی حفره در سلول های خورشیدی پروسکایتی متیل آمونیوم یدید سرب استفاده شده است
آزمایشهای انجام شده در این بررسی نشان میدهند که استفاده از فتالوسیانین روی بعنوان الیهی انتقالدهندهی حفره باعث افزایش
.بازدهی سلولهای خورشیدی پروسکایتی در مقایسه با سلولهای بدون الیهی انتقالدهندهی حفره است
.دهنده حفره

 الیه انتقال،  فتالوسيانين روی، پروسکایت، بازدهی-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.
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در این مطالعه ،سلول خورشيدی مزومتخلخل پروسکایتی

 -1مقدمه

Glass/FTO/TiO2(b)/TiO2(m)/CH3NH3PbI3/Znpc/Au

سلولهای خورشيدی پروسکایتی اخيرا بسيار مورد توجه
قرار گرفتهاند .مواد پروسکایتی به دليل داشتن خصوصيات
اپتوالکترونيک عالی شامل گاف باند مناسب(،)1.5 ev
ضریب جذب باال( )>10-4 cm-1و طول پخش طوالنی(100-
 ،)1000nmمناسب برای استفاده در ابزارهای فوتوولتائيک
هستند .سلولهای خورشيدی پروسکایتی در شرایط
محيطی ناپایدار هستند .استفاده از مواد انتقال دهندهی
حفره و الکترون مناسب میتواند انتخاب خوبی برای
کاهش هزینهی ساخت سلول و افزایش مقاومت الیهی
جاذب پروسکایت در مقابل تخریبهای محيطی از جمله
رطوبت باشد .بطورکلی ،سلولهای خورشيدی پروسکایتی
شامل سه الیهی اصلی هستند که الیهی جاذب
پروسکایت بين الیهی انتقال دهنده حفره نوع  pو الیهی
انتقال دهنده الکترون نوع  nواقع شده است].[1,2,3
الیههای انتقالدهندهی حفره نقش مهمی در استخراج و
انتقال حاملهای بار دارند .مواد انتقالدهندهی حفره
مناسب برای استفاده در سلولهای خورشيدی پروسکایتی
باید خصوصياتی شامل :روشهای پردازش و خالصسازی
آسان ،تحرکپذیری حفره باال جهت جلوگيری از
بازترکيب حاملهای بار در سطح پروسکایت ،ترازهای
انرژی متناسب با ترازهای  HOMOو  LUMOالیهی
جاذب پروسکایت ،پایداری گرمایی باال و حساسيت پایين
نسبت به رطوبت داشته باشند] .[4,5مواد انتقالدهنده
حفره به دو دسته معدنی و آلی تقسيم میشوند،
انتقالدهندههای حفره آلی مانند ،Spiro-OMETAD
 PTAAکه بسيار گران قيمت و ناپایدار هستند و به
همين دليل کمتر در صنعت استفاده میشوند.
نيمرساناهای فلزی آلی بر پایه فتالوسيانينها مانند
فتالوسيانين مس و فتالوسيانين روی و انتقال دهندههای
حفره معدنی مانند  NiO ، Cu2Oمعموال از لحاظ
شيميایی پایدارتر و مقرون به صرفهتر هستند.
فتالوسيانينهای فلزی با پایداری گرمایی و شيميایی عالی
و هزینه پایين به دليل تحرکپذیری حفره باال معموال
بعنوان ماده نوع  pدر سلولهای خورشيدی کابرد
دارند] .[6اخيرا ،بازدهی تبدیل توان سلولهای خورشيدی
پروسکایتی با استفاده از  Cupcبعنوان الیه انتقالدهنده
حفره  %5گزارش شده است].[7

ساخته و بررسی شد .در این ساختار فلورین دوپ شده در
اکسيد قلع الیهی رسانای شفاف و الکترود آند(،)FTO
تيتانيوم دی اکساید (( )TiO2)bالیهی سد کنندهی حفره،
تيتانيوم دی اکساید مزومتخلخل () )TiO2(mالیه
انتقالدهنده الکترون ،متيل آمونيوم یدید سرب
( )CH3NH3PbI3الیهی جاذب پروسکایت ،فتالوسيانين
روی ( )Znpcالیهی انتقال دهنده حفره و الیهی سد
کننده الکترون و طال ( )Auالکترود کاتد است .شکل 1
شماتيک ترازهای انرژی ساختار سلول خورشيدی ساخته
شده را نشان میدهد.

شکل )a( :1ساختار سلول ،همبستگی تراز انرژی سلول خورشيدی
پروسکایتی.

 -2مواد
تيتانيوم تترا ایزوپروپکساید ( ،)TTiPهيدروکلریک
اسيد( ،)HCLاتانول (-2 ،)C2H5OHایزوپروپانول
( )CH3CH(OH)CH3و دی متيل فرماميد
( )C3H7NOاز شرکت مرک خریداری شده است.
روی( ،)Znتيتانيوم دی اکساید( )TiO2و شيشه رسانای
شفاف ( )FTOاز شرکت شریف سوالر خریداری شدند.
سرب یدید ( )PbI2و متيل آمونيم یدید( )CH3NH3Iاز
شرکت ایساتيس یزد خریداری شده است .فتالوسيانين
روی ( )Znpcاز شرکت سيگما آلدریج خریداری شده
است .طال (.)Au

 -2-1روش ساخت سلول
یکی از مراحل مهم در ساخت سلول شستشوی آن است.
شستشوی نامناسب سلولها باعث افزایش مقاومت FTO
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میشود .در مرحلهی اول زیرالیههای  FTOبا پودر روی
و هيدروکلریک اسيد رقيق شده سونش شده و طی
چندین مرحله با آب صابون  ،آب دو بار تقطير  ،اتانول و
استون در حمام آلتراسونيک شسته و سپس در آون
خشک میشوند .مرحله دوم ،الیه نشانی الیه سد کننده
حفره است .این الیه وظيفه ممانعت از عبور حفرههای
توليد شده در الیه پروسکایت را دارد .تيتانيوم دیاکساید
سد کننده حفره با پيش ماده  TTIPبه روش چرخشی با
سرعت  4000دور بر دقيقه و زمان  60ثانيه الیه نشانی
میشود و سپس به مدت  20دقيقه در دمای  120درجه
سانتیگراد در آون خشک شده و به مدت  40دقيقه در
دمای  500درجه سانتیگراد در کوره بازپخت میشود.
مرحله سوم ،الیه نشانی الیه انتقالدهنده الکترون است.
پروسکایت درون این الیهی متخلخل نفوذ کرده و با
افزایش نسبت سطح به حجم آن ،باعث افزایش جذب نور
و به دنبال آن توليد جفت الکترون و حفره میشود و
الکترونها را به سمت الکترود آند هدایت میکند .خمير
تيتانيوم با اتانول رقيق شده و با روش الیه نشانی
چرخشی با سرعت  4000دور بر دقيقه و زمان  60ثانيه
الیه نشانی میشود .نمونه های الیه نشانی شده به مدت
 20دقيقه و در دمای  120درجه سانتیگراد در آون
خشک شده و سپس به مدت  30دقيقه در دمای 500
درجه سانتیگراد در کوره بازپخت میشوند .مرحله
چهارم ،الیه نشانی سرب یدید است .جهت تهيه محلول
سرب یدید ،دی متيل فرماميد را با سرب یدید محلول
کرده و به مدت  2ساعت در دمای  70درجه سانتیگراد
هم میخورد .محلول بدست آمده به روش الیه نشانی
چرخشی با سرعت  4000دور بر دقيقه و زمان  60ثانيه
روی نمونهها الیه نشانی میشود .زیرالیهها و محيط الیه-
نشانی که همان گالوباکس است باید در دمای  70درجه
قرار داشته باشد .نمونههای الیه نشانی شده به مدت 20
دقيقه روی هيتر  70درجه سانتیگراد خشک میشوند.
مرحله پنجم ،الیه نشانی متيل آمونيوم یدید است .جهت
تهيه محلول متيل آمونيوم یدید ،متيل آمونيوم یدید را با
-2ایزوپروپانول خالص مخلوط کرده و سپس روی همزن
قرار داده تا محلول کرم رنگ و شفاف و یکنواختی ایجاد
شود .الیه نشانی این مرحله معموال به دو روش الیه نشانی
چرخشی و روش الیه نشانی غوطهوری انجام میشود در
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این آزمایش از روش غوطهوری استفاده شده است . .پس
از سرد شدن زیرالیهها  ،سلولها درون بشری کوچک ،که
حاوی محلول متيلآمونيوم یدید است به مدت  5دقيقه
قرار میگيرند و پس از آن سلولها به وسيله -2
ایزوپروپانول شستشو داده میشوند .رنگ زرد الیه سرب
یدید به رنگ قهوهای تيره تغيير رنگ میدهد .پس از آن
سلولها در دمای  70درجه سانتیگراد به مدت  20دقيقه
روی هيتر خشک میشوند .در این مرحله الیه جاذب
پروسکایت تشکيل میشود .در اینجا برای بررسی تاثير
الیه انتقالدهنده حفره  Znpcبر عملکرد سلولهای
خورشيدی پروسکایتی ،تعدادی از سلولها درون
گالوباکس قرار گرفته و تعداد دیگری برای الیه نشانی
 Znpcانتخاب میشوند .فتالوسيانينها حلپذیری
ضعيفی در محلول های آلی دارند و از طرفی محلولهای
آلی سبب تخریب زیرالیه پروسکایت میشوند .از اینرو در
این آزمایش از روش الیه نشانی تبخير حرارتی برای
الیهنشانی الیه انتقالدهنده حفره  Znpcاستفاده شده
است .یک الیه  65نانومتری از ماده آبی رنگ Znpc
توسط دستگاه تبخير حرارتی تحت فشار 1.5×10-4
ميلی بار و با آهنگ  0.1نانومتر بر ثانيه بر روی الیهها
الیهنشانی شد .آخرین مرحله ساخت سلولها ،نشاندن یک
الیه  60تا 100نانومتری طال روی الیهها است .این کار با
استفاده از دستگاه الیه نشانی تبخير حرارتی انجام شده
است .سلولها با  Znpcو بدون  Znpcدر شابلون بعنوان
ماسک قرار میگيرند تا ناحيهی فعال سلولها کامال
مشخص باشد .ناحيه فعال برای آزمایشهای ما 4×3
ميلیمتر مربع است .طال تحت فشار  3.5×10-4ميلی بار
و با آهنگ  0.2نانومتر بر ثانيه بر روی نمونهها الیهنشانی
میشود.

 -3نتیجهگیری
منحنیهای چگالی جریان-ولتاژ تحت تابش  1.5Amو
توان تابشی ) 100(mW/cm2برای سلولهای
خورشيدی پروسکایتی با فتالوسيانين روی و بدون
فتالوسيانين روی اندازهگيری شدند (شکل .)2پارامترهای
فوتوولتائيک سلول شامل جریان اتصال کوتاه ( ، )JSCولتاژ
مدار باز ( ،)VOCعامل انباشت ( )FFو بازدهی تبدیل
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توان ( )ηاز منحنیهای چگالی جریان-ولتاژ استخراج
شدند (جدول .)1شکل  3طيف  UV-visماده
انتقالدهنده حفره  Znpcرا نشان میدهد .نتایج بدست
آمده از نمودارهای چگالی جریان-ولتاژ نشان میدهند که
سلولهای خورشيدی پروسکایتی با استفاده از ماده
انتقالدهنده حفره  Znpcبعنوان الیه انتقالدهنده حفره
در مقایسه با سلولهای خورشيدی بدون الیه انتقالدهنده
حفره عملکرد بهتری داشته و بازدهی سلول به دو برابر
مقدار بازدهی سلولهای پایه (سلولهای بدون )Znpc
افزایش یافته است.
شکل :3نمودار طيف جذب  UV-visماده انتقالدهنده حفره
.Znpc
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شکل :2نمودار چگالی جریان-ولتاژ سلولهای خورشيدی پروسکایتی
با انتقالدهنده حفره ( Znpcسبز رنگ) و بدون ( Znpcآبی رنگ).

جدول :1پارامترهای فوتوولتائيک سلولهای خورشيدی پروسکایتی با
 Znpcو بدون . Znpc
η(%
)

FF(%
)

VOC(m
)V

JSC(mA/cm
2
)

0.63

29

872

2.125

1.33

29

900

4.308

With
Znpc

][2

][3

][4

][5

][6

][7

سلولهای پایه ساخته شده در اینن کنار در چنندین
نوبت آزمایش و تحت شرایط آزمایشنگاهی و رطوبنت
نسبی متفاوت سناخته شندهاند و در نتيجنه بنازدهی
های متفاوتی گزارش شندند .بنازدهی از  0.5تنا 1.5
درصنند در شننرایط مختلننف گننزارش شنندند .بننازدهی
گزارش شده در این کار به صورت ميانگين است و در
هر آزمایش بازدهی سلول با انتقالدهنده حفره بطنور
متوسط به دو برابر افزایش یافته بود .در حال حاضنر
با کنترل شرایط آزمایشگاهی ،بازدهی سلول پاینه بنه
 2درصد و بنازدهی سنلول بنا انتقنال دهننده حفنره
 Znpcبه  3.7درصد رسيده است.

Photovolta
ic
parameters

Without
Znpc

][1
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بررسی اثر سزیم روی کاهش هیسترزیس سلولهای خورشیدی پروسکایتی
،3،1 بهرام عبدالهی نژند،*،1  وحید احمدی،1نسرین صلح طلب
 دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران1
 گروه تکنولوژی نانوذرات، جهاد دانشگاهی تربیت مدرس، تهران،ایران2
–  شاهد هیسترزیس درنمودار جریان، علیرغم بازدهی باالی سلولهای خورشیدی پروسکایتی و همچنین سهولت ساخت آنها- چکیده
 هیسترزیسCH3NH3PbI3  در این پژوهش نشان داده می شود که با اضافه کردن سزیم به ساختار پروسکایت.ولتاژ این سلولها هستیم
 کاهش، با توجه به اینکه به طور قطعی نمی توان در مورد منشا هیسترزیس در پروسکایت نظر داد.به میزان قابل توجهی کاهش می یابد
 نسبت به کاتون ارگانیکCs  بنظر می رسد کوچک بودن شعاع مهاجرت یونی.هیسترزیس در ساختار مورد بررسی قرار می گیرد
. و بهبود ترازهای تله ای پروسکایت موجب کاهش هیسترزیس استCH3NH3
 سزیم، فوتوولتائیک،  سلول خورشیدی پروسکایت، هیسترزیس-کلید واژه

Effect of Cs as an Additive on Hysteresis Reduction in Perovskite Solar Cell
Nasrin Solhtalab1, Vahid Ahmadi1.*, Bahram Abdollahi Najand1.3
1

3

School of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran.
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 CH 3NH3PbI3. 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
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گراد به مدت  30دقیقه غوطهور میکنیم و بعد از آن
دوباره به مدت  30دقیقه تحت دمای  500درجه سانتی-
گراد حرارت میدهیم .به این ترتیب الیه فشرده یکنواختی
به دست میآید که مانع اتصال کوتاه شدن الکترود طال و
الیه  FTOمیشود.

 -1مقدمه
سلولهای خورشیدی پروسکایتی از سال  2009توسط
میاساکا و همکاران معرفی شدند] .[1بازدهی این سلولها
با پیشرفت چشمگیری که داشته از  %3/8در سال ، 2009
به بیش از  %22در حال حاضر رسیده است ] .[2ماده
جاذب نور این سلولهای خورشیدی به دلیل ضریب جذب
باال و طول نفوذ باالی حامل و حداقل بازترکیب ،بسیار
مورد توجه محققان قرار گرفته است .تاکنون تغییراتی در
ساختار سلول و مورفولوژی الیهها و روشهای ساخت
سلول برای بهبود عملکرد سلولها صورت گرفته است .با
این حال مشکالت مهمی از جمله پدیده هیسترزیس در
منحنی جریان-ولتاژ این سلولها وجود دارد .تفاوت زیادی
بین منحنی جریان-ولتاژ سلول های پروسکایتی به دست
آمده از اسکن مستقیم (از حالت اتصال کوتاه به مدار باز)
و اسکن معکوس (از حالت مدار باز به اتصال کوتاه) وجود
دارد که به آن رفتار هیسترزیس سلول گفته میشود .اثر
هیسترزیس مشاهده شده در سلول های خورشیدی
پروسکایتی مانع بزرگی برای دستیابی به حداکثر بازدهی
و عملکرد سلول است.
در این تحقیق به بررسی اثر سزیم در کاهش هیسترزیس
سلول های خورشیدی پرداخته می شود و نشان داده شده
است که سزیم با کاهش تله های الکترونی و همچنین
کاهش شعاع مهاجرت یونی سبب کاهش هیسترزیس در
سلول های خورشیدی پروسکایت می شود.

 -2-2روش الیه نشانی پروسکایت
الیه پروسکایت به روش چرخشی تک مرحلهای ،الیه-
نشانی شد که در آن  230میلی گرم پودر یدید
سرب( )PbI2و  79/5میلی گرم پودر متیل آمونیوم
یدید( )MAIدر  1 mlحالل  DMFحل میشوند .بعد از
الیه نشانی پروسکایت نمونه ها به مدت  3دقیقه در دمای
 70درجه سانتیگراد و  5دقیقه در دمای  100درجه
سانتیگراد تحت حرارت قرار گرفتند .همچنین برای
بررسی اثر سزیم بر عملکرد سلول 104 ،میلی گرم (0/4
موالر) پودر سزیم یدید( )CsIرا به محلولی که دقیقا با
همان مقادیر  PbI2و  MAIباال آماده شده بود ،اضافه
کردیم و روی نیمی دیگر از نمونه ها الیه نشانی کردیم.

 -2-3الیه نشانی  Spiro-OMeTADو طال
بعد از خنک شدن الیه پروسکایت در دمای اتاق ،الیه
انتقال دهنده حفره  Spiro-OMeTADبه روش الیه
نشانی چرخشی ،الیه نشانی شد .در آخر الیه نازک طال به
ضخامت  100نانومتر با روش تبخیر حرارتی و با استفاده
از ماسک الیه نشانی شد.

 -2-4مشخصهیابی افزاره
 -2روش آزمایش

برای مشخصه یابی جریان-ولتاژ از دستگاه شبیه ساز نور
خورشید شریف سوالر استفاده کردیم .همچنین برای
مطالعه میکروساختار از اسکن میکروسکوپ الکترونی اثر
میدانی(  ) FE-SEMاستفاده شد .برای مطالعه نوری الیه
های پروسکایت از آنالیز  UV-vis Spectroscopyاستفاده
شد.

 -2-1ساخت افزاره
شیشه الیه نشانی شده با  FTOبه عنوان بستر مورد
استفاده قرار گرفت .الیه  FTOبه روش شیمیایی با
استفاده از پودر روی و  HClالگودهی شد و سپس تحت
التراسونیک با آب یونزدایی شده ) (DIو مایع شستشو و
دوپروپانول شستشو شد .وقتی که نمونهها خشک شد یک
الیه سدکننده حفره  TiO2با روش الیهنشانی چرخشی
محلول اسیدی ایزوپروپکساید تیتانیوم که در اتانول حل
شده الیه نشانی شد و سپس در دمای  500درجه سانتی-
گراد به مدت  30دقیقه پخت داده شد .نمونه ها را در
محلول  40میلی موالر  TiCl4در دمای  70درجه سانتی-

 -3نتایج و داده ها
ساختاری که روی آن مطالعه میکنیم ساختار صفحهای
FTO/c-TiO2/PSK/SPIRO-OMeTAD/Au
مستقیم
است که شماتیک آن در شکل -1الف و همچنین تصویر

594
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

برشی عرضی آن در حالتی که پودر سزیم یدید به محلول
اضافه کردیم ،در شکل -1ب آمده است.

قطعیت سخن گفت .این امکان وجود دارد که کاتیونها و
آنیونها از طریق نقصهای کریستالی آزادانه در شبکه
حرکت کنند .تحت ولتاژ مستقیم  MAPbI3به صورت
تجمع بارهای مثبت و منفی در نزدیکی الیههای انتقال
دهندهی الکترون و حفره قطبیده میشود .تجمع یونهای
مهاجرت کرده در فصل مشترک ،پالریته را تغییر میدهد
و ادامه این تغییرات با اعمال ولتاژ در اسکن ،باعث ایجاد
رفتار هیسترزیس در منحنی جریان-ولتاژ میشود .از
آنجایی که با افزودن سزیم به ساختار هیسترزیس کاهش
پیدا کرده است میتوان چنین تعبیر کرد که مهاجرت
یونی در این ساختار نسبت به ساختاری که در آن فقط
MAPbI3استفاده شده ،کاهش یافته است که دلیل آن
میتواند کوچکتر بودن شعاع مهاجرت یونی  Csنسبت به
کاتیون آلی باشد.
(الف)

(الف)
Au
HTM
Au
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Perovskite
ETM
FTO

(ب)

MAPbI3
PCE= 3.46%
FF=50%

شکل ( :1الف) شماتیک سلول خورشیدی با ساختار صفحهای
مستقیم( .ب) تصویر برش عرضی افزاره

(ب)

 -3-1هیسترزیس جریان-ولتاژ
همانطور که در شکل  2مشاهده می شود ،با افزودن
سزیم ،هیسترزیس به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
نظریات متعددی برای توضیح منشاء هیسترزیس در
پروسکایت ارائه شده است از جمله :جریان خازنی که به
دلیل تجمع بار در سطح تماس دو الیه به وجود می-
آید] ،[3به دام افتادن و آزاد شدن الکترونها در نقص-
هایی که در الیه فعال است]  ،[4مهاجرت یونها درون
الیه پروسکایت]  [5و پالریزاسیون فروالکتریک ماده
پروسکایت].[6
با وجود مطالعات زیادی که روی هسیترزیس صورت
گرفته همچنان در مورد منشا این پدیده نمیتوان با

MAPbI3+0.4M CsI
PCE= 5.71%
FF=68%

شکل  :2نمودار جریان-ولتاژ افزاره در حالت (الف) بدون سزیم (ب)
با سزیم.
چشمگیر در مقدار FF

تفاوت در هیسترزیس باعث تفاوت
و  PCEمیشود .با افزایش سزیم بازده و ضریب
595

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 10-12بهمن 1396

پرشوندگی نیز بهبود می یابد.

 -3-2افت ولتاژ مدار باز
افت ولتاژ مدار باز میتواند ارتباط دقیق با هیسترزیس
داشته باشد .وقتی که منبع نور خاموش میشود ،حامل-
های باری که در حین نوردهی در الیه پروسکایت تولید
شدند ،بازترکیب میشوند و باعث افت فوتوولتاژ میشوند .
افت ولتاژ مدار باز در حالتی که سزیم در ساختار است با
حالت بدون سزیم در شکل  3مقایسه شده است .در حالت
بدون سزیم ولتاژ به کندی کاهش میابد که دلیل آن
بارهای به دام افتاده درون ترازهای تلهای الیه پروسکایت
است .با اضافه کردن سزیم به الیه جاذب پروسکایتی افت
ولتاژ سریع تر اتفاق افتاد که دلیل آن را میتوان بیشتر
شدن میزان بازترکیب مستقیم حاملهای بار دانست .در
واقع سزیم ترازهای تلهای را کاهش داد که این تاثیر
مستقیم روی کاهش هیسترزیس دارد.

شکل  :4تغییرات جذب بر حسب طول موج در دو حالت با سزیم و
بدون سزیم

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش با مقایسه نمودار جریان-ولتاژ و همچنین
نمودار افت ولتاژ مدار باز سلول ساخته شده بر پایه
 MAPbI3در حالت خاص و حالتی که  0.4موالر سزیم
یدید به آن اضافه شد ،اثر سزیم بر کاهش هیسترزیس
مشاهده شد .که این اثر با کوچک بودن شعاع مهاجرت
یونی  Csو همچنین نقش سزیم در کاهش ترازهای تلهای
توجیه شد.

سپاسگزاری
همکاران این تحقیق از همکاری فعال خانم فاطمه انصاری
و خانم پریا نظری قدردانی می کنند.
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 -3-3منحنی جذب
لبه جذب در حضور سزیم به سمت انرژیهای باالتر
شیفت پیدا میکند که به معنی افزایش ناچیز گاف انرژی
است.
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رویه نگاری گرداب واداشتهی ایستور با استفاده از روش بازتابسنجی طرح تناوبی
3نيمال

. و جوزف ج،2و1 سيفاله رسولی،1مليحه سردیوند چگينی

 ایران، زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان، دانشکده فيزیک-1
 ایران، زنجان، دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان، پژوهشکده اپتيک-2
 ایتاليا، تریست، مرکز بينالمللی فيزیک نظری عبدالسالم-3

 برای تولید. رویهی گرداب واداشتهی ایستور در آب تعیین میشود،چکیده – در این کار با استفاده از روش بازتابسنجیِ طرح تناوبی
 جریان سیال، اگر دبی ورودی و خروجی برابر باشد.چنین گردابی مخزنی با دبی ورودی و خروجی قابل کنترل طراحی و ساخته شده است
 مخزن به شکل یک استوانه قایم است که دریچه در مرکز.در حول محور دریچهی خروجی به شکل گرداب واداشتهی ایستور خواهد شد
 طرح یک توری سینوسی که با گام مشخص تهیه شده است در یک سمت ظرف آب شامل گرداب قرار میگیرد و در.آن تعبیه شده است
 از روی سطح گرداب طرح توری بازتابیده میشود و یک عدد دوربین تصویرِ توری را.طرف مقابل دستگاه تصویربرداری قرار داده میشود
 برای تحلیل تصاویر ثبت شده از تبدیل.در دو وضعیت حضور و در غیاب گرداب وقتی که سطح آب کامالً آرام و مسطح است ثبت میکند
 رویه گرداب، با تفاضل نقش فاز طرحهای ثبت شده در دو وضعیت نبودن گرداب و حضور گرداب.فوریه و تحلیل آن استفاده میشود
 با توجه به شباهت معادالت ریاضی حاکم بر افق رویداد یک سیاهچالهی چرخان و گردابهای ناشی از یک سیال.تعیین میشود
. تعیین رویهی چنین گردابی حائز اهمیت است،کالسیکی
 تبدیل فوریه، بازتابسنجی طرح تناوبی، گرداب، رویهنگاری-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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این پژوهش به ما در شناخت توپولوژی گرداب کمک
میکند .همچنين با توجه با اینکه معادالت حاکم بر
گرداب به معادالت ریاضی افق رویدادهای سياهچاله
نزدیک است] ،[٩این مسأله از اهميت باالیی برخوردار
است.

مقدمه

تعيين شکل رویهی خارجی اشياء را رویهنگاری یا
توپوگرافی میگویند .امروزه رویهنگاری یکی از موضوعات
پراهميت در کنترل کيفيت ،اتوماسيون صنعتی،
اندازهگيری نمایهی سطوح ،کاليبراسيون و تطبيق
مطالعهی آناتومی انسان و تصویربرداری سه بعدی اجسام
است] .[1تاکنون از سطوح ثابتی چون سطح بطری ]،[2
آینهی تخت ] [3و آینهی کروی ] [٤رویهنگاری شده است.
این اندازهگيریها تنها منحصر به سطوح ایستا نيست بلکه
میتوان با استفاده از الگوریتمهای مناسب ،این
اندازهگيریها بر روی سيستم پویا از جمله سياالت نيز
صورت بگيرد] 6و . [5از آنجایی که در سطوح پویا همچون
سطوح برخی سياالت به دليل شفافيت و رونده بودن
سيال ،همچنين بازتاب آینهای سطح ،پيدا کردن شيب و
ارتفاع سطح و در نتيجه دستيابی به ساختار سه بعدی
سطح سيال کار دشواری است ،رویهنگاری از سياالت مورد
توجه قرار گرفته است.

-2

مبانی ریاضی

اساس کار رویهنگاری در این پژوهش بر حسب جابهجایی
تصویر فریزها در دو حالت آب ساکن و گردابی نسبت به
یکدیگر است .آب ساکن مانند آینهی تخت عمل میکند.
در حالتی که سطح دارای انحنا و گردابی شکل باشد،
سطح را متشکل از آینههای تختی در نظر میگيریم که
هر یک از این آینهها نسبت به افق به اندازهی زاویهی α
چرخيده است .با فرض اینکه در هر نقطه از سطح که پرتو
فرودی به آن نقطه برخورد کرده ،سطح به ميزان α
چرخيده باشد مسئله را حل میکنيم .میدانيم برای
تشکيل تصویر حداقل دو پرتو نياز است .در اینجا برای
سادگی پرتوی را در نظر میگيریم که با زاویهی  θبه
سطح آب برخورد کرده است.

در رویهنگاری از روشهای مختلفی مانند تداخلسنجی و
تکنيک ماره استفاده میشود]  .[٧-۸در این کار به دليل
چيدمان آزمایشگاهی ساده ،ارزان بودن ابزار آالت مورد
استفاده و همچنين دقت ميکرومتری از روش بازتاب طرح
تناوبی یا انحراف اندازهگيری فاز استفاده کردهایم.

شکل  1را در نظر بگيرید .پرتو اوليه با زاویه  θتابيده و به
اندازهی  Lتا محل تالقی توری با سطح افق فاصله دارد.
پرتو ثانویه وقتی گرداب شکل گرفته به ميزان  ΔLجابهجا
و  2αچرخيده است .در این شکل منظور از  X gفاصلهی
نقطه تالقی توری با سطح افق تا ابتدای مخزن و  nبرابر
با فاصلهی اول مخزن تا نقطهای است که پرتو فرودی به
آنجا تابيده است .ضمن اینکه توری با سطح افق زاویهی β
را تشکيل میدهد.

در این روش ،تصویر طرح تناوبی توسط سيستم تصویرساز
به نحوی ثبت میشود که باریکههای تصویر ساز از سطح
مورد مطالعه ،انعکاس یافته باشند .با تغيير شيب سطح،
الگوی فریزها نيز تغيير میکند که میتوان با توجه به آن
شيب سطح را در هر پيکسل پيدا کرد .به این صورت که
دوربين تصویر فریزهای تغيير کرده را ثبت میکند ،سپس
با روشهای متداولی چون تغيير فاز ،روش مبتنی بر
پربندی ماره یا ردیابی فریز و تبدیل فوریه تصاویر ثبت
شده تحليل میشوند .در نهایت نمایهی سطح با دقت و
حساسيت باال ،همچنين سرعت باال در تصویر برداری از
سطح استخراج میگردد .در این کار به دليل دقت و
حساسيت باال نسبت به تغييرات نقش فریز روی اجسام،
همچنين توانایی تمایز بين پستی و بلندی سطوح اجسام،
برای تحليل فریزهای ثبت شده از سطح ،از روش تحليل
فوریه استفاده کرده ایم.

شکل  .1شمایی از هندسهی حاکم بر مسئله در حالت فریزهای افقی.

با توجه به دو مثلث  OMNو  OPRمیتوانيم  αرا از
رابطهی زیر بهدست آوریم:

) L  L  sin    L sin   (١
1
    tan 1 



2 
 X g   L  L  cos   n  X g  L cos   n 
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سطح آب از آرایههای بازتابکنندهی نور تشکيل شده
است .هر پيکسل از سيستم تصویر ساز با کوچکترین
عنصر قابل تشخيص بر سطح آب متناظر است .لذا
تغييرات ارتفاع سطح آب در حضور گرداب را با توجه به
شکل  2میتوان از رابطهی) (٢بهدست آورد.

دریچهها و موقعيتشان طوری طراحی شده که حرکت
گردابی پایداری توليد نماید.
به منظور تعيين رویه گرداب توليد شده ،از یک توری
سينوسی با تعداد  2/7خط در سانتيمتر برای فریزهای
قائم و  1/٤خط در سانتيمتر برای فریزهای افقی که در
یک سمت مخزن و باالی سطح قرار داده شده بود استفاده
گردید (شکل  .)3این توری صفحه نمایشگر یک کامپيوتر
است که تصویر توری بر روی آن نقش بسته است که هم
زمان نقش منبع نوری را نيز ایفا مینماید .در سمت مقابل
یک دوربين عکسبرداری ( )Canon 1100Dبرای ثبت
تصویر توریِ تشکيل شده بر روی گرداب ،تعبيه گردید .دو
تصویر از سطح آب در غياب و حضور گرداب مانند شکل ٤
ثبت میکنيم.در غياب گرداب سطح آب مانند آینه تخت
عمل میکند ،لذا خطوط توری در تصویر صاف و هماندازه
هستند .در حضور گرداب با توجه به انحنای موجود در
جدارهی داخلی گرداب ،تصویر سمت راست توری در
جدارهی چپ و تصویر سمت چپ توری در جدارهی راست
تشکيل میگردد .همچنين مشاهده میشود که در
کنارههای گرداب خطوط توری دچار انحنا میگردند.

شکل .2تغيير هر عنصر از سطح گردابی شکل به اندازهی.α

()٢

i

i

j 1

j 1

H i   h j  tan  j x

اگر توری را به اندازهی  90درجه بچرخانيم یعنی خطوط
توری از حالت افقی به حالت قائم در بياید آنگاه میتوان
 αرا از رابطهی زیر بهدست آورد:
() 3

-3

 X  L  

 OZ  
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  0.5    tan 1 


بخش تجربی

گام اول در پيشبرد این مسأله ایجاد گرداب واداشتهی
ایستور است .بدین منظور از یک مخزن مستطيل شکل با
دو ورودی در دیوارههای کناری و یک خروجی در بخش
تحتانی استفاده شد (شکل .)3
شکل .٤الگوی فریزهای ثبت شده از سطح آب.

-4

تحلیل داده

به منظور تعيين شيب و تغييرات ارتفاع سطح گردابه نياز
به تحليل تصویر فریزهای ثبت شده پس از انعکاس از
سطح آب داریم .برای تحليل تصاویر ثبت شده از یک کد
که در نرمافزار  MATLABو بر پایه تحليل فوریه نوشته
شد ،استفاده کردیم .یک سطر دلخواه از تصویر مرجع در
نظر میگيریم و با استفاده از روش فوریه ،توزیع فاز در
امتداد عمود بر راستای فریزها را استخراج میکنيم .سپس
توزیع فاز ناشی از گرداب را بهدست میآوریم .توزیع فاز
سطح آب ساکن و سطح آب گردابی شکل پس از

شکل  .3مخزن استفاده شده برای توليد گرداب واداشته ایستور.

آب توسط یک پمپ ()Ns980, 35W, Qmax:2000 L/H
به ورودیهای مخزن پمپاژ میشود .سپس آب پمپاژ شده،
از طریق دهانهی خروجیای که در بخش تحتانی ظرف
تعبيه شده است ،خارج میگردد .مخزن مذکور از نظر
ابعاد ،ارتفاع آب ،دبی ورودی و خروجی ،همچنين قطر
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پيوستهسازی مطابق با شکل  ٥خواهد شد.

شکل  .8رویه گرداب واداشته ایستور.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش رویهی گرداب واداشتهی ایستور را با
استفاده از بازتاب طرح تناوبی استفاده کردیم .این روش به
دليل چينش آزمایشگاهی ساده و کم هزینه ،عدم نياز به
واسنجی و وسایل اپتيکی پيچيده ،روش مناسبی است.
برای تحليل تصاویر از تبدیل فوریهی طرح تناوبی-
سطحسنج ( )FTPکه از حساسيت باالتری نسبت به سایر
روشها برخوردار است ،استفاده کردیم .به دليل
شباهتهای معادالت ریاضی حاکم بر افق رویداد سياهچاله
چرخان و گردابههای ناشی از سيال کالسيکی این مسئله
از اهميت باالیی برخوردار است.

شکل  .5توزیع فاز نقش توری الف) در غياب و ب) در حضور گرداب.

برای محاسبه فاز خالص ناشی از رویه گرداب ،توزیع فاز
نقش توری در حضور و غياب گرداب را از یکدیگر کم
میکنيم (شکل .)6
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با توجه به روابط ( )2و ( )3میتوان تغيير ارتفاع سطح آب
را در حضور گرداب مطابق شکل  ٧بهدست آورد.
با توجه به این تحليل میتوان رویهی گرداب را برای
فریزهای افقی در توری مطابق شکل  8نمایش داد.

شکل  .٧رویهی گرداب واداشتهی ایستور.
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اپتیک پلیمزی تز ريی- در ایه مقالٍ ضخامت الیٍَای َستٍ ي پًضص تکار رفتٍ تزای ساخت یک مذيالتًر مًجثزی الکتزي- ٌچکیذ
ً تزای ضثیٍساسی پارامتزَای مختلف ایه مذيالتًر معزفی ضذٌ اس ريش اوتطار پزت.سیزالیٍ سیلیکًن طزاحی ي ضثیٍساسی ضذٌ است
 ضخامت کافی الیٍَای پًضص تاالیی ي پاییىی، ضخامت مىاسة الیٍ َستٍ تزای ساخته مًجثز در عمق فیلم.( استفادٌ ضذٌ استBPM)
ٍ ضزیة ضکست تاالی سیزالیٍ ي اس طزفی افشایص تاسدَی مذيالسیًن محاسث،تزای کاَص تلفات واضی اس جذب وًر تًسط الکتزيد فلشی
%10  کمتز اس،TM  واوًمتز ي قطثص980  ضخامت الیٍ پًضص تٍگًوٍای تعییه ضذٌ است کٍ تٍ اسای تشيیج وًر لیشر تا طًلمًج.ضذٌ است
 الیٍ َستٍ تا، واوًمتز400  تٍ ضخامتSiO2  تزای سیزالیٍ سیلیکًن پًضاوذٌ ضذٌ تا.دامىٍ مًد اصلی مًجثز تٍ الیٍَای پًضص تزسذ
1/5  ي1  ي ضخامتَای تٍ تزتیة1/51  میکزيمتز تیه دي الیٍ پًضص سیز ي ري تٍ ضزیة ضکست3  ي ضخامت1/63 ضزیة ضکست
.میکزيمتز طزاحی ضذٌ است
 اپتیک- الکتزي، ضزیة ضکست، مًجثز، مذيالتًر-ٌکلیذ ياص

Design and simulation of Core and Cladding Layers for Polymeric ElectroOptic Modulator
Samaneh Hamedi1 and Omidreza Daneshmandi2
1

Electrical and Electronic Department of Shiraz University of Technology
2
ISRC

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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 -1مقذمٍ

 -2ساختار مًجثز ي مطخصات مًاد پلیمزی

هذارّای هدتوغ ًَری در توام عطَح تىٌَلَصی ًَری
تٍِیضُ در هخاتزات ًَری ،هذٍالتَرّای ًَری ،پزداسػ
تصَیز ٍ حغگزّای ًَری وارتزد دارًذ[ .]2 ,1هذالتَر
الىتزٍ-اپتیه تِ ػٌَاى ػٌصز اصلی یه فزعتٌذُ ًَری
لاتلیت تثذیل عیگٌالّای الىتزیىی تِ ًَری تزای اًتمال
اس طزیك ؽثىِّای هخاتزات ًَری عزیغ را دارد[ .]3تا
تَخِ تِ ضزیة الىتزٍ-اپتیه تاالی پلیوزّا در همایغِ تا
تیؾیٌِ ضزیة الىتزٍ-اپتیه وزیغتالّای غیزخطی ،ایي
هَاد تزای اعتفادُ در ادٍات الىتزٍ -اپتیه هٌاعة
ّغتٌذ .]4[ .هَاد پلیوزی ثاتت دیالىتزیه ون،
پاؽٌذگی ون ،پاعخ الىتزًٍیىی عزیغ ٍ عاخت عادُ ٍ
ون ّشیٌِ دارًذ[.]7-5
یه ًىتِ هْن لثل اس عاختي هذٍالتَر ،آهادُ عاسی تغتز
هٌاعة تزای ایداد ؽزایط هَخثزی هَثز اعت .ایي تغتز
ؽاهل یه الیِ ّغتِ تا ضزیة ؽىغت تاالتز اس الیِ
پَؽؼ اعت وِ تایذ ضخاهت آى طَری تٌظین ؽَد وِ
تؼذاد هَدّای تشٍیح ؽذُ در آى حذاوثز دٍ یا عِ هَد
تاؽذ[ .]8اس طزفی ضخاهت الیِّای پَؽؼ تز رٍی دٍ
وویت هْن هذٍالتَر هاًٌذ ٍلتاص هذٍالعیَى ٍ تلفات ًَری
ًاؽی اس خذب در الىتزٍد فلشی ٍ سیزالیِ تأثیز هی-
گذارد[ .]9الیِای وِ تِػٌَاى پَؽؼ سیز اعتفادُ هیؽَد
در حثظ تَاى پزتَ در ّغتِ ٍ افشایؼ چغثٌذگی الیِ
پلیوزی تز رٍی سیزالیِ ًمؼ دارد .در ضوي چَى تز رٍی
عطح فیلن الىتزٍد الیًِؾاًی هیؽَد ،الیِ پَؽؼ تاال
تایذ تِ حذ وافی ضخاهت داؽتِ تاؽذ وِ هَد اًتؾاری ًَر
تِ الىتزٍدّا ًزعذ وِ هٌدز تِ افشایؼ تَاى اتالفی ٍ لطغ
هَد اًتؾاری هَخثز ؽَدّ .وچٌیي ایي الیِ تایذ تِ حذی
ًاسن تاؽذ وِ حالت هَخثزی پزتَ در سیز آى هؾاّذُ
ؽَد ٍ هاًغ اس ّذایت ًَر در الیِ ّغتِ ًؾَد .اسآًداییوِ
هَخثزّا هؼوَالً تیؾتز اس چٌذ عاًتیهتز طَل ًذارًذ،
همذار لاتللثَل تلفات  1dB/cmاعت وِ هتاثز اس %20
تلفات در هحذٍدُ  1عاًتیهتزی طَل هَخثز اعت[.]10
در ایي همالِ ضخاهت الیِ پَؽؼ تا اعتفادُ اس رٍػ
اًتؾارپزتَ تزای هَخثز دٍ تؼذی ) (BPMتِگًَِای تؼزیف
ؽذُ وِ ووتز اس  %10تیؾیٌِ داهٌِ هیذاى هیزاؽًَذُ اس
هَد اصلی هَخثز تِ الیِّای پَؽؼ تزعذ.

در ؽىل ( )1عاختار فیلن پلیوزی چٌذالیِ تزای اعتفادُ
در هذٍالتَر الىتزٍ -اپتیه هَخثزی را ًؾاى هیدّذ.
ّواًطَر وِ در ؽىل ًؾاى دادُ ؽذُ اعت عاختار ؽاهل
یه الیِ ّغتِ ٍ دٍ الیِ پَؽؼ اعت وِ تز رٍی سیزالیِ
عیلیىَى پَؽاًذُ ؽذُ تا ً SiO2ؾاًذُ هیؽًَذ .هادُ الیِ
ّغتِ وزٍهَفَر آسٍ  (DR1) Disperse Red1تِصَرت
هْواى /هیشتاى تا غلظت  10درصذ ٍسًی در هحلَل
پلیوزی Poly (pyromellitic dianhydride-co-4, 4′-
) ، oxydianiline), amic acid solution (PAMحل هی-
ؽَد .ایي پلیوز در طَل هَج ً 980اًَهتز دارای ضزیة
ؽىغت  1/63اعت .تا تَخِ تِ ضزیة ؽىغت پلیوز الیِ
ّغتِ تزای اًتخاب الیِ پَؽؼ تایذ هَادی وِ دارای
ضزیة ؽىغت ووتز اس ّ 1/63غتٌذ اعتفادُ ؽَد .تزای
الیِ پَؽؼ اس  Polyvinyl Alcohol (PVA) ٍ PAMهی-
تَاى اعتفادُ وزد وِ در طَلهَج ً 980اًَهتز تِ تزتیة
دارای ضزیة ؽىغت ّ 1/614 ٍ 1/514غتٌذ.
الیٍ پًضص ري

الکتزيد فلشی

الیٍ َستٍ
الیٍ پًضص سیز
اکسیذ سیلیکًن
)(SiO2
سیز پایٍ Si

مًجثزی

ؽىل  :1عاختار فیلن پلیوزی چٌذالیِ تْیِؽذُ تزای عاخت هَخثز .

 -3وتایج ضثیٍساسی
ضخاهت الیِ ّغتِ حذٍد  3هیىزٍهتز فزض ؽذُ وِ
حذاوثز تؼذاد هَدّای لاتل اًتؾار آى  3هَد هیتاؽذ.
هحثَط ؽذى ًَر در الیِ ّغتِ تا افشایؼ اختالف ضزیة
ؽىغت الیِّای ّغتِ ٍ پَؽؼ افشایؼ هییاتذ .تا
افشایؼ توزوش پزتَ در الیِ ّغتِ ،الیِّای پَؽؼ هی-
تَاًٌذ ًاسنتز اًتخاب ؽًَذ وِ هٌدز تِ واّؼ ضخاهت
ول لطؼِ ٍ ٍلتاص هذٍالعیَى هیؽَد .اها آًچِ وِ در ایي
همالِ تزای طزاحی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت تز اعاط هَاد
پلیوزی در دعتزط اعت .ضخاهت الیِ پَؽؼ سیز ،تِ
دلیل خذب ًَر تَعط ضزیة ؽىغت تاالی عیلیىَى
حائش اّویت اعت .عیلیىَى) (n-type Siدر طَلهَج
ً 980اًَهتز ضزیة ؽىغت  3/5+j0/0005دارد .تزای
تْیِ فیلنّای پلیوزی تز رٍی سیزالیِ عیلیىَى پَؽاًذُ
ؽذُ تا ( SiO2تِػٌَاى الیِ پَؽؼ) اتتذا حالتی فزض ؽذ
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وِ فیلن پلیوزی ّغتِ هغتمیواً تز رٍی  SiO2الیِ ًؾاًی
ؽَد .تٌاتزایي یه هَخثز عِ الیِ ؽاهل
 Si/SiO2/Polymerطزاحی ٍ تشٍیح ًَر لیشرً 980اًَهتز
تِ اسای ضخاهتّای هتفاٍت  SiO2تزرعی ؽذ .در ایي
طَلهَج ضزیة ؽىغت  1/45 ،SiO2اعت .تزای ایٌىِ
تلفات اًتؾاری تِدعت آهذُ فمط ًاؽی اس الىتزٍد فلشی
تاؽذ در هذلعاسی فزض ؽذُ وِ الیِّای ّغتِ ٍ
پَؽؼ تذٍى تلفات تاؽٌذ .تا تَخِ تِ دادُّای تِدعت
آهذُ تِ اسای تلفات اًتؾاری  0/1dB/cmضخاهت 1/5
هیىزٍهتز تزای  SiO2تِدعت آهذ .تا فزض ضخاهت 400
ًاًَهتزی الیِ  SiO2وِ در ایي ضخاهت فمط  %40تَاى
ٍرٍدی لیشر تِ اًتْای هَخثز خَاّذ رعیذ .تزای واّؼ
خذب هَد ًَر هیزاؽًَذُ تَعط عیلیىَى ٍ ّوچٌیي تزای
چغثٌذگی تْتز الیِ ّغتِ تِ سیزالیِ السم اعت یه الیِ
پلیوزی تز رٍی ً SiO2ؾاًذُ ؽَد .تا تَخِ تِ ضزیة
ؽىغت الیِ ّغتِّ ،ز دٍ هادُ  PVA ٍ PAMتزای الیِ
پَؽؼ هٌاعة هیتاؽٌذ .اتتذا ضخاهت الیِّای پلیوزی
پَؽؼ سیز تا ووتزیي تلفات هحاعثِ ؽذ ٍ پظ اس تِ-
دعت آهذى ضخاهت تْیٌِ الیِ پَؽؼ سیز ،الیِ پَؽؼ
رٍی ّغتِ ٍ دلیما سیز الىتزٍد فلشی ؽثیِعاسی ؽذُ
اعت .درصذ تَاى ًَر خزٍخی تِ اسای ضخاهتّای
هتفاٍت الیِّای پَؽؼ سیز تزای سیزالیِ عیلیىَى در
خذٍل ( )2خالصِ ؽذُ اعت.

تا تَخِ تِ ًتایح تِدعت آهذُ در خذٍل ( )2تِ اسای %95
تاسدّی تَاى ًَر خزٍخی ضخاهت  3هیىزٍهتز تزای
 ٍ PAMضخاهت حذالل 1هیىزٍهتز تِ اسای  %99تَاى ًَر
تشٍیح ؽذُ تزای  PVAتِدعت آهذُ اعت .تا تَخِ تِ
ًتایح ّزچِ اختالف ضزیة ؽىغت الیِّای ّغتِ ٍ
پَؽؼ تیؾتز تاؽذ ضخاهت الیِ پَؽؼ هی تَاًذ واّؼ
یاتذ .پظ اس هحاعثِ ضخاهت الیِ پَؽؼ سیز ،تا ثاتت در
ًظز گزفتي ایي ضخاهت تِ تزرعی ضخاهت الیِ پَؽؼ
رٍ تِ اسای تلفات خذب ووتز اس ًَ %10ر ٍرٍدی تِ
الىتزٍد فلشی پزداختِ ؽذُ وِ ًتایح آى در خذٍل ()3
خالصِ ؽذُ اعت.
خذٍل :3ضخاهت الیِ پَؽؼ رٍی الیِ ّغتِ ٍ تَاى ًَر خزٍخی
هَخثز تِ تَاى ًَر خزٍخی هَخثز چٌذالیِ تِ طَل  1عاًتیهتز.

ًَع هادُ

Sio2(400nm)/PAM(3m)n=1.61/
Polymer(3m)n=1.63/
)PVA(n=1.51)/Al(100nm

)Sio2(400nm)/PVA(1m
n=1.51/
Polymer (3m) n=1.63/
)PVA(n=1.51)/Al(100nm

خذٍل :2ضخاهت الیِ پَؽؼ سیز ٍ تَاى ًَر خزٍخی هَخثز چٌذالیِ
تِ طَل  1عاًتیهتز.
ضخاهت
الیِ پَؽؼ
سیزیي

درصذ تَاى
ًَر خزٍخی
تِ ًَر ٍرٍدی

)(m

)(%

0/5

82

1

87

SiO2(400nm)/PAM(n=1.61)/

1/5

90

Polymer (3m)n=1.63

2

91

2/5

93

3

95

0

75

SiO2(400nm)/PVA(n=1.51)/

0/5

98

Polymer (3m)n=1.63

1

99/5

ًَع هادُ
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ضخاهت
الیِ
پَؽؼ
رٍ

درصذ تَاى
ًَر خزٍخی
تِ ًَر
ٍرٍدی

)(m

)(%

0/5

85

1

88

1/5

94

2

95

0

48

0/5

86

1

98

1/5

99/7

الىتزٍد فلشی الیًِؾاًی ؽذُ تزای اػوال ٍلتاص هذٍالعیَى
آلَهیٌیَم تا ضزیة ؽىغت هختلط  1/43+j9/3اعت.
همذار هداسی ضزیة ؽىغت ٍاتغتِ تِ ضزیة خذب در
هزتثِ  106cm-1اعت وِ تِ عزػت هیذاىّای هیزای ّز
هَد ًَری را واّؼ هیدّذ .تا تَخِ تِ ًتایح حاصلؽذُ
تِ اسای ضخاهت ً 100اًَهتز آلَهیٌیَم تِ ػٌَاى الىتزٍد
فلشی ،در صَرتی وِ ّیچ الیِ پَؽؼ رٍ ٍخَد ًذاؽتِ
تاؽذ تیؼ اس %50تَاى ٍرٍدی خذب الىتزٍد خَاّذ ؽذ.
تزای الیِ پَؽؼ رٍ اس  PVAوِ دارای ضزیة ؽىغت
ووتزی اعت اعتفادُ ؽذُ وِ تلفات واّؼ یاتذ.
درحالیوِ الیِ پَؽؼ سیز PAM ،تِ ضخاهت  3هیىزٍهتز
تاؽذ تِ اسای  2هیىزٍهتز  PVAتِ ػٌَاى الیِ پَؽؼ رٍ،
تلفات  %5تِدعت هیآیذ .تا داؽتي  PVAتِ ػٌَاى الیِ
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تیغت ٍ چْارهیي وٌفزاًظ اپتیه ٍ فَتًَیه ٍ دّویي وٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیه ایزاى
ٍ ٍ هیىزٍهتز تزای الیِ پَؽؼ ر1/5  ضخاهت،پَؽؼ سیز
 ًتایح ؽثیِعاسی. تِدعت آهذُ اعت%5 تلفات ووتز اس
 یه الیِ پَؽؾی هٌاعةتز اسPVA ًِؾاى هیدّذ وِ الی
ُ سیزا تا تَخِ تِ ؽثیِعاسیّای اًدام ؽذ. اعتPAM
 تٌاتزایي تزای.ضخاهت ٍ تلفات ووتز تِدعت آهذُ اعت
سیزالیِ عیلیىَى تْتزیي ًَع الیِّای پَؽؼ ٍ ّغتِ تا
ُووتزیي تلفات تزای عاخت هَخثز چٌذ الیِ اًتخاب ؽذ
 ًاًَهتز980  تصَیز هَخثز چٌذالیِ ٍ تَاى ًَر لیشر.اعت
هٌتؾز ؽذُ در راعتای طَلی هَخثز تا ووتزیي تلفات
.) ًؾاى دادُ ؽذُ اعت2( اًتؾاری در ؽىل

 وتیجٍگیزی-4
اپتیه رٍی-ٍدر ایي همالِ تزای عاخت هذٍالتَرّای الىتز
400  تِ ضخاهتSiO2 سیزالیِ عیلیىَى پَؽاًذُ ؽذُ تا
ًاًَهتز ٍ الىتزٍد فلشی تِ هٌظَر ایداد ؽزایط هَثز
 الیِّای ّغتِ ٍ پَؽؼ طزاحی،هَخثزی ٍ حذالل تلفات
ِ در ایي طزاحی ٍ تا تَخِ تِ ًتایح ؽثی.ٍ ؽثیِعاسی ؽذ
ِ تزای الیِ ّغتِ ت، ًاًَهتز980  تِ اسای طَل هَج،عاسی
1/51  تا ضزیة ؽىغتPVA  پلیوز1/63 ضزیة ؽىغت
1 تِ ػٌَاى الیِ پَؽؼ سیز ٍ رٍ تِ تزتیة ضخاهتّای
 تا تَخِ ًتایح حاصل. هیىزٍهتز اًتخاب ؽذ1/5 هیىزٍى
ؽذُ اختالف ضزیة ؽىغت تیؾتز تیي ّغتِ ٍ پَؽؼ
-هٌدز تِ واّؼ ضخاهت الیِ ّغتِ ٍ تلفات ووتز هی
%98  تزای هَخثزی تا تاسدّی ًَر خزٍخی حذٍد.ؽَد
 هیىزٍهتز تا6 ،ُحذالل ضخاهت ًْایی فیلن طزاحی ؽذ
الیِّای تِ تزتیة تزتیة اس عوت چپ ؽاهل
. طزاحی ؽذSi/Sio2/PVA/EO Polymer/PVA/Al
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ِ الی5  ًاًَهتز در هَخثز980  الف) اًتؾار ًَر لیشر:2ؽىل
-ِ الی. عاًتیهتز1( تِ طَلSi/Sio2/PVA/EO-Polymer/PVA/Al)
 هیىزٍهتز1/5 ٍ 1 ّای پَؽؼ پاییي (عثش) ٍ تاال (عثش) تِ تزتیة
%99 ًتٌظین ؽذُاًذ وِ تَاى ًَر هٌتمل ؽذُ تِ خزٍخی هَخثز تمزیثا
 هیىزٍهتز3  الیِ ّغتِ (لزهش) تِ ضخاهت.تَاى ًَر تشریك ؽذُ اعت
 ب) تَاى ول ًزهالیشُ ؽذُ خزٍخی تِ هیذاى الىتزیىی ًَر،اعت
.z=0  ٍ ج) پزٍفایل ضزیة ؽىغت همطغ ػزضی هَخثز در.ٍرٍدی

الیِّا تِ تزتیة اس عوت چپ ؽاهل
 پزٍفایل ضزیة ؽىغت الیِّا. اعتPolymer/PVA/Al
ِج) ًؾاى دادُ ؽذُ اعت وِ تا تَخِ ت2(ًیش در ؽىل
ِ تیي دٍ الی1/63  الیِ ّغتِ تا ضزیة ؽىغت،تصَیز
 عاًذٍیچ ؽذُ وِ اختالف1/51 پَؽؼ تِ ضزیة ؽىغت
 تٌاتزایي تزای. تزای هَخثزی دارًذ0/12 ضزیة ؽىغت
 حذالل ضخاهت%2 هَخثزی تا تلفات اًتؾاری حذٍد
. هیىزٍهتز اعت6 ،ًُْایی فیلن طزاحی ؽذ
Si/Sio2/PVA/EO-
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فلز- هانچن در مرز مشترک دی الکتریک-مطالعه تجربی جابجایی گوس
 سيما آقائی و صمد روشن انتظار،ابراهيم صفری
 دانشگاه تبریز، دانشکده فيزیک،گروه اتمی و مولکولی
چکیده – جابجایی گوس – هانچن به مقدار فاصلهای اطالق می شود که از عدم انطباق مراکز پرتوهای تابشی و بازتابی نشات یافته از
 با توجه به کوچکی این جابجایی نیاز به ادوات.جاب جایی پرتو فرودی توسط امواج سطحی در فصل مشترک دو محیط حاصل میشود
 هانچن در مرز- در این تحقیق مطالعه نظری و مشاهده تجربی جابجایی گوس.اپتیکی و الکترونیکی نسبتا دقیق و پایداری میباشد
 الیه نقره بر روی یک منشور شیشه ای با ضخامت مناسب با. مورد بررسی قرار گرفته است،مشترک دیالکتریک و الیه نازک فلزی
استفاده از روش تبخیر حرارتی نشانیده شده و نور لیزر قطبیده خطی در زاویههای مختلف به مرز مشترک دیالکتریک شیشه و الیه
 برخورد متقارن پرتو بازتابی مابین دو دیود نوری آشکارساز دو قطبی، هانچن- بدلیل وجود جابجایی گوس. تابانده میشود،نازک فلزی
 هانچن- زاویههای مختلف برای تابش فرودی در نظر گرفته شده و با مقایسه قطبشهای مختلف جابجایی گوس.میسر نخواهد بود
.مشاهده شده است
 هانچن- جابجایی گوس، پالسمون های سطحی، امواج سطحی، آشکارساز دوقطبی-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
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دارند .در این مقاله بر آن شدهایم که طی یک آزمایش
تجربی با استفاده از تحریک پالسمون های سطحی در مرز
مشترک دی الکتریک و الیه نازک نقره ،این جابجایی را
مشاهده کنيم.

 -1مقدمه
در بازتاب نور از محيط های معمولی که در طبيعت وجود
دارند ،پرتو فرودی دقيقا از همان نقطه برخورد با فصل
مشترک دو محيط بازتاب مییابد .اما در مواقعی ،پرتو
تابيده شده به مرز بين دو محيط ،مقداری در محيط دوم
نفوذ کرده و از آنجا بازتاب میکند ،به همين دليل مرکز
پرتو تابشی و مرکز پرتو بازتابی بر هم منطبق نخواهند
بود ،بلکه مقداری جابجایی خواهيم داشت .این فاصله،
جابجایی گوس -هانچن 1نام دارد .این پدیده اولين بار
توسط نيوتن 2پيش گویی شد و گوس و هانچن 3در سال
 1947در آزمایشگاه این اثر را مشاهده کردند .در سال
 1948با اثبات نظری آرتمن این جابجایی ،به عنوان یک
پدیده اپتيکی مورد تأیيد قرار گرفت .آرتمن توانست
فرمول هایی را برای این جابجایی با استدالل فاز ثابت
بدست آورد[2و .]1در سال 1950ولتر3]4و [4اولين کسی
بود که جابجایی گوس -هانچن را در مرز مشترک فلز-هوا
به صورت نظری مطرح کرد .در سال  1955فدروف5
جابجایی منفی را بيان کرد و ایمبرت 6این جابجایی را با
استفاده از بحث شار انرژی محاسبه کرد[ .]5تحقيقات در
مورد جابجایی گوس -هانچن به بازتاب و عبور جزئی در
ساختارهای الیهای گسترش یافت ،همچنين به حوزه های
دیگر فيزیک نيز راه یافت ،از جمله :آکوستيک ،اپتيک غير
خطی ،فيزیک پالسما و مکانيک کوانتمی .در سال 1992
آلبرت– لی -فلوچ 7و همکارانش توانستند در آزمایشگاه،
جابجایی طولی گوس -هانچن را برای پرتو گوسی ليزر
اندازهگيری کنند [ .]6جابجایی پرتو نوری نه تنها به دليل
بنيادی بودن آن بلکه به دليل کاربردش مورد توجه است.
جابجایی گوس -هانچن در زمينه هایی مانند ميکروسکوپ
نوری] ،[7سنسورهای دما با حساسيت باال] [8و
آشکارسازی بخارهای شيميایی با حساسيت باال] [9کاربرد

 -2مواد و روش ها
امواج سطحی می توانند پرتو نور را در طول سطح انتقال
دهند و باعث یک جابجایی معروف به جابجایی گوس-
هانچن شوند ،که از رابطه زیر محاسبه میشود:

d
dk x

()1



که در آن ( فاز ضریب بازتاب) ،تابع خطی از مولفه
مماسی بردارموج  k xمیباشد n1  1.52 .ضریب
شکست مربوط به منشور n 2 ،ضریب شکست مربوط به

نقره] [10و  n3  1ضریب شکست محيط پس زمينه
(هوا) میباشند .در اینجا روابط برای امواج الکتریکی
عرضی محاسبه شده ،و تمام روابط را میتوان برای امواج
مغناطيسی عرضی نيز بازنویسی کرد .پرتو فرودی ما یک
پرتو گاوسی بصورت زیر میباشد:
() 2

)Ei ( x)  exp(  x 2 / a 2  ik x x

که در آن  aشعاع پرتو و   , k x  k1 sin زاویه
برخورد و  k1   / c  1 1ثابت انتشار در محيط
اول است .ميدان الکتریکی پرتو بازتابی بصورت زیرخواهد
بود:
()3



E r ( x)  1 / 2 R(k x )Ei (k x )e ixkx dk x

که درآن  E iتبدیل فوریه پرتو فرودی و  Rضریب بازتاب
برای قطبش الکتریکی عرضی ،برای موج تخت تکفام ،با
استفاده از روش ماتریس انتقال ،برای ساختار مورد
نظرمان میباشد و به صورت زیر تعریف میشود:
()4

1

Goos - Hamchen shift
Newton
3
Goos - Hamchen
5
Wolter
6
Federove
7
Imbert
8
A.Le Floch
2

M 12
M 11

R

که  M 11 , M 12عناصر ماتریس انتقال  Mساختار فوق
هستند .در این تحقيق چيدمان آزمایشگاهی متشکل از
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یک ليزر در منطقه مرئی با طول موج  ،532 nmیک
آشکارساز دوقطبی که متشکل از دو دیود نوری متمایز
است که توسط یک شکاف باریک از یکدیگر جدا شدهاند
که این فاصله بسيار کوچکتر از قطر پرتو تابشی میباشد،
یک زاویه سنج با دقت  1دقيقه و یک قطبنده برای
مقایسه دو حالت ميدان مغناطيسی عمود بر صفحه تابش
(قطبش  ) Sو ميدان الکتریکی عمود بر صفحه تابش
(قطبش  ) Pبکار گرفته شده است .الیه فلزی با ضخامت
 dبر روی یک منشور شيشهای با استفاده از روش تبخير
حرارتی نشانيده شده است.

 10-12بهمن 1396

نسبت به زاویه تابشی جاروب شده برای طول موج تابشی
نمایش داده شده است.
experimental
theoretical
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شکل  :2نمودار بازتابندگی بر حسب زاویه تابش بصورت تئوری
(منحنی پر) و تجربی (منحنی مربع).

مالحظه می شود که در هر دو منحنی یک بيشينه شدت
در زاویه تابشی قبل از زاویه حد و یک کمينه در بهترین
حالت جفتشدگی و بعد از زاویه حد وجود دارد .کمينه
بازتابندگی نظری تحت زاویه  43/88درجه و بازتابندگی
تجربی تحت زاویه 45/40درجه مشاهده میشود .علت
عدم تطابق دو منحنی نظری و تجربی به دليل وجود خطا
در الیه نشانی و ضریب شکست پيشبينی شده برای نقره
و وجود جذب و پراکندگی در منشور میباشد.

شکل  :1چيدمان آزمایشگاهی جابجایی گوس -هانچن

نور ليزر پس از عبور از قطبشگر تحت زاویه فرودی 
به مرز مشترک منشور و الیه نازک نقره  ،تابانده میشود.
پرتوهای فرودی به منشور تابانده شده ،فوتون های فرودی
بوسيله ميدان ميرای ناشی از بازتاب داخلی کلی ایجاد
شده بوسيله منشور بر مرز فلز -دیالکتریک جفت می-
شوند .در این حالت با انتخاب زاویه تابش مناسب ،بهترین
جفتشدگی تشدیدی بين فوتون های ميدان ميرا و مد-
های سطحی بوجود میآید ،بطور تجربی این جفتشدگی
تشدیدی در طيف بازتابندگی اندازهگيری شده از منشور
خود را بصورت یک کمينه تيز نشان میدهد .بر اساس
محاسبات انجام گرفته ضخامت مناسب جهت بهترین
جفتشدگی تشدید در حدود  d  47 nmپيش بينی شد.
در نمودار زیر طيف بازتابندگی ساختار شيشه  -فلز  -هوا

شکل  :3نمودار شدت ميدان موج بازتابی برای نقاط متناظر
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)GH shift (a.u

مغناطيسی و ضخامت الیه بستگی دارد و برای انجام این
پروژه از ضخامت بهينه استفاده شده است .از قطبش S
بعنوان مرجع برای جابجایی استفاده شده و با مقایسه
قطبشهای  Sو  Pبه ازای زاویه های مختلف برای تابش
فرودی جابجایی گوس -هانچن مشاهده شده است .این
جابجایی در پهنای زاویهای در حدود  ./26درجه مشاهده
و بيشينه آن به صورت تقریبی به مقدار نصف شعاع پرتو
نتيجه میشود.

سپاسگزاری
45.60

45.55

45.50

45.45

45.40

45.35

از آقای دکتر نقش آرا و خانم پورحسن مراتب تشکر را
داشته و همچنين از همراهی و مساعدت آقای حضرتی
مسئول آزمایشگاه اپتيک بینهایت سپاسگزارم.

45.30

)Incident angle (deg

شکل  :4نمودار تجربی جابجایيگوس – هانچن برحسب زاویه برخورد

مراجع

از نقطه نظر محاسبات نظری ،شکل  3حاکی از قابليت
مشاهده شدن جابجایی گوس -هانچن میباشد .در این
نمودار دو پيک مجزا برای پرتو بازتابی مشاهده می شود.
پيک اول که حول صفر است مربوط به بازتاب آینه ای
است ،در صورتيکه پيک دوم به علت تحریک امواج
سطحی ایجاد شده است .در شکل  4از قطبش  Sبعنوان
مرجع برای جابجایی استفاده شده است .این نمودار گویای
این حقيقت است که وقتی پرتو نور با قطبش  Sبه مرز
مشترک دیالکتریک و الیه نازک فلزی ،تابانده میشود،
بدليل عدم حضور جابجایی گوس -هانچن ،نور فرودی
تحت زاویه تابانده شده با همان زاویه نسبت به خط قائم
منعکس شده و بطور متقارن مابين دو دیود نوری
آشکارساز دو قطبی میرسد ،اما اگر پرتو نور با قطبش P
تحت همان زاویه قبلی به مرز مشترک دیالکتریک و الیه
نازک فلزی ،تابانده شود ،به دليل تحریک پالسمونهای
سطحی ،این پرتو بازتابی بصورت متقارن مابين دو دیود
نوری آشکارساز دو قطبی نمیرسد .زاویه های مختلف
برای تابش فرودی در نظر گرفته شده و با مقایسه قطبش
های  Sو  Pجابجایی گوس -هانچن مشاهده شده است.
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 -3نتیجهگیری
ما با استفاده از مطالعه نظری دریافتيم که جابجایی گوس
 هانچن به طول موج و زاویه نور فرودی ،پارامترهایاپتيکی محيط نظير گذردهی الکتریکی و تراوایی
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مقایسه حساسیت حسگرهای گاز مبتنی بر فیبر نوری نازک شده با میزان ناآدیابتیک
بودن متفاوت
بهناز فاتحی راویز  ،محمد واحدی
دانشکده فيزیک ،دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده – این مقاله به مقایسه دو حسگر فیبر نوری نازک شده برای اندازه گیری فشار گاز با استفاده از بررسی توان خروجی در فشارهای
مختلف گاز میپردازد .همچنین میزان جابجایی طیف تداخلی فیبر نازک شده در فشارهای مختلف بررسی شده است .دو فیبر نوری با
قطر کمره ی حدود  27میکرومتر که به ترتیب طول نازک شدگی  4میلیمتر و  8میلیمتر و زاویه های نازک شدگی متفاوت با استفاده از
شعله ساخته شده است .تغییرات توان خروجی فیبر نوری نازک شده که حاصل تغییرات ضریب شکست محیط اطراف فیبر نوری نازک
شده است ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان می دهند که فیبر نازک شده ای که ناآدیابتیک تر می باشد ،حساسیت بیشتری به
عوامل خارجی نشان می دهد .حساسیت به دست آمده  6.83 μW/Barدر طول موج  1557nmمی باشد .همچنین جابجایی طیفی
 0.4 nm/Barبرای این فیبر به دست آمد.
کليد واژه -حسگر فشار  ،فيبر نوری نازک شده  ،فيبر نوری نازک شده آدیاباتيک و ناآدیاباتيک

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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استفاده شده است .در ادامه به بررسی عملکرد حسگرهای
فيبر نوری نازک شده با مشخصات متفاوت پرداخته شده

-1مقدمه
با توجه به تنوع گسترده ای که امروزه در انواع حسگر
مشاهده میشود ،ارائه حسگری که از نظر سرعت و دقت
حسگری نسبت به روش های پيش از خود دارای
برتریهایی باشد اهميت مییابد .فيبر نوری به دليل
حساسيت باال و آشکارسازی سریع گزینه قابل قبولی برای
ارائه یک حسگر مناسب در کاربردهای مختلف است .در
فيبر نوری استاندارد شدت ميدان موج در سطح خارجی
تقریبا صفر است .بنابراین ،انتشار نور در اینگونه فيبرها به
محيط اطراف حساسيت چندانی ندارد .برای ایجاد
حساسيت فيبر نوری به محيط بيرونی ،آن را به صورت
نازک شده در میآورند .با نازک کردن فيبر نوری به دليل
کاهش قطر فيبر نوری و افزایش گشودگی عددی ،مقدار
عمق نفوذ و شدت ميدان موج ميرا ميتواند به طور قابل
توجهی زیاد باشد ]1و .[2این امر موجب میشود که
خروجی به تغييرات ضریب شکست محيط اطراف
حساسيت قابل توجهی نشان بدهد.

است.

 -2-1نازک کردن فیبر نوری
با استفاده از روش گرما-کششی بخشی از فيبر نوری گرم
میشود تا به نقطه ی ذوب برسد و حالت خميری پيدا
کند .در این حالت با اعمال کشش به یک سر یا دو سر
فيبر نوری قسمت نرم آن باریک میشود .منبع گرما
ميتواند شعله ] ،[5ليزر] [6و یا جرقه الکتریکی] [7باشد.
در این پژوهش ،از شعله ترکيبی گاز و اکسيژن برای گرم
کردن فيبر نوری تک مد و تک غالف ( )SMF-28استفاده
شده است .فيبر نوری بر روی دستگاه کشش فيبر قرار
ميگيرد و توسط دو موتور پله ای ،با سرعت تقریبی یک
دهم ميليمتر بر ثانيه از دو طرف کشيده میشود.
با در نظر داشتن مدت زمانی که کشش به فيبر اعمال می
شود و ميزان حرارتی که شعله ایجاد ميکند ،میتوان به
قطر تقریبی نازک شدگی رسيد و با تصویربرداری نهایی از
فيبر نازک شده ،قطر دقيق آن را اندازه گيری نمود.

فيبرهای نازک شده به دو دسته کلی آدیاباتيک و
ناآدیاباتيک تفکيک میشوند .فيبر نازک شده آدیاباتيک
است اگر بيشتر توان در مد اصلی باقی بماند و در طول
مسير انتشار با مدهای مرتبه باالتر ترکيب نشود .فيبرهای
آدیاباتيک تغييرات مالیمی در شعاع خود دارند به این
معنی که زاویه نازک شدگی کوچک می باشد .در
فيبرهایی با نازک شدگی ناآدیاباتيک بخشی از توان به
مدهای پوسته نفوذ میکند و سپس هنگام انتشار در
ناحيه نازک شدگی با مد اصلی ترکيب میشود .در این
حالت زاویه نازک شدگی بزرگتر از حالت قبل است ].[3
در رابطه با حسگر های فيبر ناآدیاباتيک با توجه به
حساسيت باال ،سهولت کاربرد ،قيمت ارزان و ارائه زمان
پاسخ واقعی در مقایسه با سایر روش های حسگری از
کارامدی باالیی برخوردار هستند].[4

شکل  : 1چگونگی ساخت فيبر نوری نازک شده با استفاده از شعله
].[8

 -2حسگر فیبر نوری نازک شده
برای ساخت حسگر فيبر نوری نازک شده ابتدا به یک
فيبر نوری تک مد و تک غالف احتياج داریم که آن را به
روش گرما کششی نازک ميکنيم .در این پژوهش
همچنين از یک محفظه مناسب برای قرار گرفتن فيبر،
گاز نيتروژن برای ایجاد فشار در محفظه ،ليزر و آشکار ساز

شکل  : 2نازک کردن فيبر نوری با استفاده از شعله
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جدول  -1مشخصات فيبرهای استفاده شده
زاویه

طول

قطر

 4درجه

 4ميليمتر

 27ميکرومتر

فيبر اول

 2درجه

 8ميليمتر

 27ميکرومتر

فيبر دوم
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توسط اتصال  FC/PCبه فيبر به فيبر باریک شده منتقل
میشود و از سمت دیگر حسگر ،نور به دستگاه آشکارساز
نوری فرستاده میشود تا تغييرات توان ناشی از تغيير
ضریب شکست محيط مجاور حسگر ،مشاهده و ثبت شود.

 -2-2طراحی محفظه
پس از آماده سازی فيبر نوری نازک شده ،به محفظه ای
احتياج داریم که فيبر در آن قرار بگيرد و بتوان آزمایش
های الزم را روی فيبر پياده سازی کرد .محفظه ی مورد
نظر باید عالوه بر محافظت از فيبر نازک شده ،امکان
کنترل فشار گاز را نيز فراهم کند .همچنين ميزان
مقاومت محفظه در برابر فشار گاز از مشخصه های قابل
توجه در طراحی یک محفظه ی مناسب به شمار میرود.
با در نظر گرفتن همه ی این نکات ،محفظه ای طراحی
کردیم که دو کانال برای ورود و خروج گاز داشته باشد و
شکل  : 4چيدمان بررسی تغييرات توان فيبر نوری نازک شده در اثر
تغيير فشار

به طور مجزا مسيری برای عبور دادن فيبر نوری در آن
تعبيه شده است.

 -2-4بررسی توان خروجی در فشارها و طول
موج های مختلف برای فیبر اول
در این بخش به دنبال اندازه گيری حساسيت فيبر نازک
شده به تغييرات فشار گاز بودیم .برای دستيابی به این امر،
ابتدا ليزر با طول موج  1557نانومتر و در جریان 20ميلی
آمپر را به داخل فيبر نوری نازک شده هدایت کردیم و
توان عبوری از فيبر نازک شده را در آشکار ساز مشاهده
کردیم .سپس با باال بردن فشار داخل محفظه ،به بررسی
مجدد توان خروجی پرداختيم و این فرایند را برای فشار
های باالتر نيز تکرار کردیم .به این ترتيب به محاسبه ی
ميزان حساسيت فيبر نازک شده به فشار پرداختيم و
ميزان حساسيت فيبر  6.83 μW/Barبه دست آمد.

شکل  : 3محفظه نگهدارنده فيبر نوری نازک شده

در این شکل گاز از یکی از ورودی های عمود بر بدنه وارد
محفظه میشود و در مسير خروج از کانال دیگری که به
صورت عمود در سمت دیگر محفظه قرار دارد ،به صورت
طولی از مجاورت فيبر نوری ميگذرد.

-2-3چیدمان بررسی تاثیر فشار بر فیبرنوری
نازک شده
برای مشاهده ی تاثيرات فشار گاز بر فيبر نوری نازک شده
از یک ليزر با طول موج  1557و یک آشکار ساز برای
بررسی توان خروجی از فيبر نوری نازک شده استفاده
کردیم .ليزر مورد استفاده از نوع  pigtailمی باشد و نور

شکل  : 5نمودار تغييرات توان فيبر نوری نازک شده در فشارهای
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شکل  : 8نمودار ارتباط تغييرات فشار و طول موج برای دو فشار 1بار
و  3بار برای فيبر نوری نازک شده شماره 2

سپس به بررسی تغييرات طيف خروجی در اثر اعمال فشار
های مختلف برای فيبر نوری با مشخصات ذکر شده
پرداختيم .با اندازه گيری توان در طول موجهای مختلف،
توانستيم ميزان جابجایی طيف خروجی فيبر نازک شده را
مشاهده کنيم و همان طور که در شکل  6قابل مشاهده
است حساسيت طيف به تغييرات فشار معادل nm/Bar
 0.4می باشد.

 -3نتیجه گیری
با بررسی نتایج به دست آمده مشاهده میشود که توان
خروجی فيبرهای نازک شده با فشار گاز رابطه خطی دارد
که این به دليل رابطه خطی فشار و ضریب شکست در
گازها برطبق رابطه هاف-گریگول می باشد (تغييرات
ضریب شکست گاز برای فشار  3بار ،معادل 2×10-4
میباشد) .همچنين نتایج نشان می دهند که فيبری که
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
نتيجه قابل انتظار بود .چرا که همانطور که در مقدمه
گفتيم در فيبر ناآدیابتيک بخشی از توان به مدهای باالتر
فيبر نازک شده نفوذ میکند و زنش بين مدی خواهيم
داشت که با افزایش ميزان ناآدیاباتيک شدن ميزان زنش
بيشتر خواهد شد .این عامل به اندازه ای در حساسيت
حسگر مؤثر بوده که طول بيشتر ناحيه نازک شده فيبر
دوم هم کمکی به افزایش حساسيت این حسگر نکرده
است.

شکل  : 6نمودار ارتباط تغييرات فشار و طول موج برای دو فشار  2بار
و  3بار برای فيبر نوری نازک شده شماره 1

 -2-5بررسی توان خروجی در فشارها و طول
موجهای مختلف برای فیبر دوم
در این مرحله همهی مراحل ذکر شده را مجددا برای فيبر
نوری نازک شده دوم انجام دادیم و نمودار های به
دستآمده در شکل های  7و  8آورده شده اند .ميزان
حساسيت خروجی فيبر به تغييرات فشار  4μW/Barبه
دست آمد .جابجایی طيف به تغييرات فشار هم به ميزان
 0.1 nm/Barمی باشد.
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SERS  به منظور استفاده در زیرالیهیAu-TiO2 بررسی عملکرد نانوکامپوزیت ایروژل
سيما صدریه و رسول ملکفر
14115-175  تهران صندوق پستی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه،  بخش فیزیک،گروه فیزیک اتمی و مولکولی
 خواص ذاتی، با بهرهبرداری همزمان از خواص ریختشناسی منحصربهفرد ایروژلهاAu-TiO2  نانوکامپوزیت مزومتخلخل ایروژل- چکیده
. بسیار مورد توجه قرار گرفته استSERS  به منظور استفاده در زیرالیههای،فیزیکی و شیمیایی تیتانیا و خاصیت پالسمونی نانوذرات طال
 ایروژل،CO2 در این تحقیق با سنتز ژل تیتانیا و افزودن نانوذرات طال به آن و سپس خشک کردن ابربحرانی ژل کامپوزیتی با استفاده از
( به عنوان مولکولCV)  با استفاده از کریستال ویولتSERS  سپس عملکرد این ماده به عنوان زیرالیهی. تولید شدAu-TiO2 کامپوزیتی
. بوده است9-10 M  با استفاده از این زیرالیه غلظتCV آزمون مورد بررسی قرار گرفت و کمترین غلظت قابل تشخیص
.SERS ، نانوکامپوزیت، پالسمونيک، فلزات نجيب، ایروژل تيتانيا-کليد واژه

Investigation of Au-TiO2 Nanocomposite Aerogel Performance
Applied as SERS Substrate
Sima Sadrieyeh and Rasoul Malekfar

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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افزایش مییابد [ .]7-9با این تفاسير نانوکامپوزیت ایروژل
تيتانيا -نانوذرهی فلزی ،با بهرهبردن از ساختار
منحصربهفرد ایروژلها و با به کار گرفتن خواص پالسمونی
نانوذرات فلزی (طال و نقره) قابليت تبدیل شدن به
زیرالیهی  SERSرا به دست میآورد .از این رو با توجه به
اهميت و به روز بودن مبحث طيفسنجی  SERSو
زمينهی کاربرد کامپوزیت ایروژل تيتانيا -نانوذرهی فلزی
به عنوان زیرالیهی آن ،در این تحقيق با توليد
نانوکامپوزیت ایروژل تيتانيا -طال ( )Au-TiO2عملکرد
حسگری این نانوکامپوزیت به عنوان زیرالیهی SERS
بوسيلهی امکان ردیابی غلظتهای اندک محلول آبی
کریستال ویولت ) (CVبه عنوان مولکول آزمون مورد
بررسی قرار گرفته و با سنجش غلظتهای مختلف،
کمترین غلظت قابل تشخيص توسط این زیرالیه 9-10 M
به دست آمده است.

 -1مقدمه
طيفسنجی (پراکندگی) رامان یکی از اصلیترین
روشهای طيفسنجی ارتعاشی مولکولی است .این
طيفسنجی به صورت گستردهای برای به دست آوردن
اطالعات مربوط به ساختار شيميایی و خواص فيزیکی
مواد مختلف در تمام حالتهای ماده به کار میرود .به
علت باریک بودن نوارهای طيفی رامان ،از این طيفسنجی
به مثابهی «اثر انگشت» مواد مختلف یاد میشود .البته
علیرغم وجود این ویژگیها ،کوچک بودن سطح مقطع
پراکندگی رامان مانع از حساسيت باالی تشخيص در
ترکيبات فعال به طيف سنجی رامان میشود .برای برطرف
کردن این اشکال ،روشهای بسياری مورد استفاده قرار
گرفته است ،که در ميان آنها مهمترین روش برای ارتقای
مدهای رامان بهرهبرداری از طيفسنجی ارتقاء یافتهی
سطحی رامان ) (SERSاست SERS .روشی توانمند برای
شناسایی و تحليل گسترهی وسيعی از نمونههای مختلف
است که به عنوان حساسترین ابزار طيفسنجی برای
ردیابی از مرتبهی تک مولکول شناخته شده است .ارتقای
مدهای فعال رامان در  SERSبه دو صورت
الکترومغناطيسی و شيميایی اتفاق میافتد .ارتقای
الکترومغناطيسی که منجر به افزایش پراکندگی رامان تا
مقدار  106-107برابر است ناشی از برانگيختگیهای
تشدیدی پالسمونی نانوذرات فلزات (نجيب) است که آن
را پالسمونهای سطحی جایگزیده تشدیدی )(LSPR
مینامند .در ميان نانوذرات فلزی ،نانوذرات طال به علت
خواص فيزیکی و همچنين داشتن طولموج تحریک در
ناحيهی مرئی /مادونقرمز نزدیک برای کاربردهای
پالسمونی بسيار محبوب هستند [ .]1-6در ساخت
زیرالیههای  SERSعالوه بر نوع و اندازهی نانوذرات فلزی
(به منظور فراهم نمودن طولموج تحریکی مناسب با ليزر
تحریک رامان) ،ساختار زیرالیه نيز حائز اهميت است.
ایروژلها که شبکهی جامد سه بعدی و به هم پيوستهی
مزومتخلخل هستند با داشتن مساحت سطح باال گزینهای
مناسب برای استفاده در حسگرها میباشند .در
نانوکامپوزیت ایروژل ،وجود شبکهی متخلخل باعث
تسهيل پخش آناليت در داخل شبکه (زیرالیه) شده و به
علت مساحت سطح باال ،احتمال برهمکنش آناليت/
نانوذرات فلزی ،که در داخل شبکه جایگذاری شده است،

 -2روش تجربی
 -2-1سنتز نانوذرات طال
در یک ارلنمایر  20 mLمحلول آبی نمک طال ()HAuCl4
با موالریتهی  2 mMریخته شده و در حالی که محلول به
شدت در حال هم خوردن است به جوش میآید .بعد از به
جوش آمدن محلول 2 mL ،محلول آبی سيترات سدیم با
موالریتهی  77/6 mMیکباره به محلول که در حال
جوش و هم خوردن شدید است اضافه میشود .با اضافه
شدن سيترات ،رنگ محلول از زرد کمرنگ به بیرنگ،
سپس آبی بسيار تيره و در نهایت قرمز شرابی (ارغوانی)
تغيير میکند در این هنگام محلول به مدت  15دقيقهی
دیگر در حالت جوش به شدت هم میخورد و پس از آن
در دمای اتاق به مدت  15دقيقهی دیگر نيز هم میخورد.
پس از اینکه دمای محلول به دمای اتاق رسيد ،حجم آن
به  20 mLرسانده میشود .بيشينه طول موج جذب این
نانوذرات در طيف سنجی  UV-Visبالفاصله پس از سنتز
در حدود  522 nmاندازهگيری شده است [.]10
 -2-1سنتز نانوکامپوزیت ایروژل Au-TiO2
ابتدا ژل تيتانيا به روش سل -ژل و با استفاده از
 HNO3 ،C2H5-OH ،Ti[OCH(CH3)2]4و  H2Oبه نسبت
موالر  1 :21 :0/08 :7/35توليد میشود [ ،]11سپس ژل
به دست آمده به مدت  67روز در اتانول دورهی پيرسازی
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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
میگيرد (روش غوطهوری) .بعد از سه روز ،ژل از محلول
کلوئيدی نانوذره خارج شده و بعد از فرآیند تعویض حالل
مجدد به وسيلهی استخراج ابربحرانی با گاز
دیاکسيدکربن در دمای  75 °Cو فشار  220 atmخشک
میشود .ایروژل به دست آمده ارغوانی رنگ است.
به منظور بررسی و مقایسهی اثر نانوذرات طال ،یک ایروژل
تيتانيای خالص نيز سنتز شد که در آن پس از سنتز ژل و
سپری شدن دورهی پيرسازی ،ژل به صورت ابربحرانی
خشک میشود.
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با رقيق کردن محلول مادر ،محلول آبی جدید  CVبا
غلظتی کمتر برابر 10 -6 Mآماده میشود .و آزمایش با این
غلظت جدید مجدداً تکرار میشود .به همين ترتيب ،در
هر مرحله با رقيقسازی محلول مادر  ،CVدر غلظتهای
پایينتر آزمایش مجدد ًا انجام میشود تا جایی که دیگر
خطوط طيفی  CVدر طيفسنجی رامان مشاهده نشود.
غلظتهای آماده شده در این تحقيق 7- ،6-10 ،5-10 M
 9-10 ،8-10 ،10و  10-10می باشد.

 -3بحث و بررسی نتایج
تصاویر به دست آمده از  FESEMتا حد قابلقبولی
ساختار متخلخل نانوکامپوزیت را نشان میدهد .شکل 1
یکی از این تصاویر را نشان میدهد .نتایج به دست آمده از
آزمون تخلخلسنجی در جدول  1ارائه شده است.
همانطور که گفته شد ،مشخص شدن خطوط طيفی CV
در طيفسنجی رامان نشاندهندهی قابليت زیرالیهی
سنتز شده در تشخيص مولکول آزمون است .خطوط
طيفی زامان  CVو پيوندهای متناظر آن در جدول  2ارائه
شده است.

 -2-3مشخصهیابی نانوکامپوزیت تولید شده
نانوکامپوزیت توليد شده توسط عکسبرداری ميکروسکوپ
الکترونی روبشی گسيل ميدانی ) (FESEMبا ولتاژ کاری
15 kVمورد بررسی قرار گرفت .همچنين برای بررسی
مشخصات ساختاری و ریختشناسی نانوکامپوزیت از
طریق آزمون تخلخلسنجی گازی و بررسی نمودارهای
جذب و واجذب  N2در فشار جزئی  0/05 > p/p0 >0/4و
دمای  77 Kو با استفاده از روش  BETمساحت سطح
نمونه به دست آمد.
 -2-4انجام طیفسنجی SERS

در این تحقيق برای سنجش کارایی عملکرد زیرالیهی
 SERSاز کریستال ویولت ) (CVبه عنوان مولکول آزمون
استفاده شده است .برای انجام آزمایشهای  SERSاز
طيفسنج پاشنده رامان  Thermo Nicoleبا ليزر
 Nd-YLFدر طول موج  532 nmاستفاده میشود و قبل
از انجام آزمون  ،SERSبرای داشتن یک طيف مرجع قابل
استناد ،طيف رامان پودر  CVاندازهگيری شده است .برای
اندازهگيری طيفهای  ،SERSابتدا یک محلول آبی CV
مادر با غلظتی برابر  5-10 Mآماده میشود سپس مقدار
بسيار کمی از نمونه درون ویال  2 mLکه حاوی حدود
 1 mLمحلول آبی  CVاست ریخته شده و حدود 15
دقيقه داخل آن میماند .سپس کامپوزیت آغشته به
محلول  CVاز داخل ویال خارج شده و بالفاصله
طيفسنجی بر روی آن انجام میشود .در صورتی که
کامپوزیت (به عنوان زیرالیه) قادر به تشخيص ( CVبه
عنوان آناليت یا کاوشگر) باشد ،خطوط مشخصهی  CVدر
طيف اندازهگيری شده ،مشاهده میشود .در مرحلهی بعد،

شکل  :1تصویر  FESEMمربوط به نانوکامپوزیت سنتز شده که
ساختار متخلخل آن را نشان میدهد.
جدول  :1مشخصات ساختاری و ریختشناسی نانوکامپوزیت.

مساحت سطح

SBET

حجم حفرهی کل

متوسطاندازهحفره

()m3g-1

)(nm

1/00

16/43

()m2g-1

245

جدول  :2مقادیر معادل انرژی (عددموج) خطوط پيوندهای ارتعاشی
مولکول کریستال ویولت ).]12 ,9[ (CV
پيوند ارتعاشی

عدد موج

()cm-1

ارتعاشات کششی پيوند  CCحلقههای فنيل

در حدود 1605

ارتعاشات کششی پيوند CN

در حدود 1362

ارتعاشات خمشی پيوند CH

در حدود 1170

با انجام طيفسنجی مشاهده شد که ایروژل تيتانيای
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 در حالی، نبودCV خالص قادر به تشخيص خطوط طيفی
 در محلولCV که نانوکامپوزیت سنتز شده توانست حضور
 طيفهای به. را تشخيص دهد9-10 M آبی تا غلظت
. ارائه شده است2 دست آمده از این آزمایش در شکل
حضور نانوذرات طال بواسطهی خاصيت پالسمونیشان و
همپوشانی بيشينه طولموج جذبی آنها و طولموج
تحریک ليزر منجر به ارتقای نشانکهای رامان از طریق
.روش الکترومغناطيسی شده است

 نتیجهگیری-4
 نانوکامپوزیت،در این مقاله پس از سنتز نانوذرات طال
 ژل و سپس خشک کردن- به روش سلAu-TiO2 ایروژل
 به منظور سنجش. آماده شده استCO2 ابربحرانی با
،SERS کارایی این نانوکامپوزیت به عنوان زیرالیهی
طيفسنجی رامان برای تشخيص غلظتهای مختلف
. به عنوان مولکول آزمون انجام شدCV محلول آبی
مشاهده شد که نانوکامپوزیت توليد شده توانایی تشخيص
 با سنتز یک نمونه. دارا میباشد9-10 M  را تا غلظتCV
ایروژل تيتانيای خالص و بررسی عملکرد آن تحت آزمون
 مشاهده شد که همانطور که مسلم است عامل،مشابه
 وجود خاصيت پالسمونیSERS بوجود آمدن طيفسنجی
 عالوه بر این، است، در اینجا طال،نانوذرات فلزی
همپوشانی بيشينه طولموج جذبی طال و ليزر تحریک
رامان نيز نقش مؤثری بهبود طيفهای به دست آمده
.دارد

 به دست آمده از نانوکامپوزیت سنتز شدهSERS  طيفسنجی:2 شکل
. هر غلظت با رنگ متفاوتی متمایز شده است.در غلظت های مختلف
.» و به رنگ بنفش دیده میشودCV«  برچسبCV طيف رامان
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تولید و آشکارسازی تراهرتز پالسی در برهمکنش لیزر فمتوثانیه با آنتن نوررسانش
GaAs نیمرسانای
 رضا مسعودی، محمد رضایی پندری،فاضل جهانگيری
 دانشگاه شهيد بهشتی،پژوهشکده ليزر و پالسما
 تراهرتز با به کارگیری آنتن نوررسانش0.9  تا0.01 چکیده – نتایج تجربی تولید و آشکارسازی پالسهای تراهرتز در بازه فرکانسی
 آنتن نیمرسانا تحت تابش پالسهای لیزری فوق کوتاه به طول زمانی، در این مطالعه. ارائه و مورد بررسی قرار میگیردGaAs نیمرسانای
 نانومتر و انرژی چند نانوژول قرار گرفته است که توسط یک سیستم لیزری فمتوثانیه فیبری تامین1040  طول موج مرکزی، فمتوثانیه80
 با به، توزیع زمانی پالسهای تراهرتز تولید شده که از نسبت سیگنال به نویز باالیی در فرکانسهای پایینتر برخوردار است.میشود
 این.پراب به صورت تفکیک زمانی شده اندازه گیری و سپس اطالعات طیفی آن استخراج شده است-کارگیری یک چیدمان پمپ
.چیدمان قابلیت به کارگیری در طیف سنجی نمونههای مختلف در هندسه بازتابی و عبوری را دارا میباشد
.نوررسانش

، ليزر، فمتوثانيه، طيف سنجی تراهرتز-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.
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را ارائه و سپس مورد بحث قرار میدهيم.

 -1مقدمه

 -2چیدمان تجربی

گاف فرکانسی تراهرتز تعبيری است که بيش از دو دهه
پيش برای معرفی ناحيهای از امواج الکترومغناطيسی با
فرکانس  0.3تا  10تراهرتز مورد استفاده قرار گرفت تا
بيانگر کمتر توسعه یافته بودن این بازه فرکانسی در
مقایسه با دیگر نواحی طيف امواج الکترومغناطيسی باشد.
اما به دنبال اختراع ليزر ،روشهای مختلفی با به کارگيری
باریکههای ليزری برای توليد و آشکارسازی تراهرتز توان
باال و پر بازده معرفی و گسترش یافت و باعث افزایش
ميزان دسترسی محققين به تابش تراهرتز شد .به طوریکه
امروزه کاربردهای متنوع و بالقوه تراهرتز بویژه در زمينه-
های طيف سنجی و تصویرنگاری تراهرتز در حوزههای
مختلف صنعت ،پزشکی ،امنيتی و مطالعه مواد ،آنچنان
رشد سریعی به خود گرفته است که آن را به یک حوزه
فعال دانش و فناوری تبدیل کرده است .از ميان روشهای
مختلف ليزری توليد تراهرتز شامل یکسوسازی نوری در
کریستالهای غيرخطی [ ،]1پدیده نوررسانش در
نيمرساناها [ ]2و نيز برهمکنش ليزر شدت باال با پالسما
[ ،]3میتوان به عنوان روشهای دارای بازده قابل قبول
اشاره کرد .امروزه تالشهای فراوانی در هر کدام در حال
انجام است تا اوال بازده نهایی توليد تراهرتز را تا حد امکان
به بازده کوانتومی نزدیک کند و ثانيا انرژی و توان تابش
توليد شده را افزایش داده و پهنای باند منبع تراهرتز را
بيشينه کنند .با به کارگيری روش یکسوسازی نوری،
انرژی پالسهای تراهرتز توليد شده به بيش از 10
ميکروژول در هر پالس بهبود یافته است [ .]1از طرف
دیگر ،پهنای باندی به بزرگی  200تراهرتز در روشهای
مبتنی بر پالسما [ ]4و  75تراهرتز در روش تکسوسازی
نوری گزارش شده است [ .]1منابع مبتنی بر روش
نوررسانش اگر چه امکان توليد پهنای باند کمتری را
پوشش میدهند ،اما با برخورداری از بازده توليد نسبی
مناسب و همچنين چيدمان تجربی بدون پيچيدگیهای
تطبيق فاز و تطبيق سرعت ،مورد توجه عالقهمندان این
حوزه قرار دارند .در مقاله حاضر ،با برخورداری از تجربه
حاصل از روش تکسوسازی نوری در کریستالهای
غيرخطی و همچنين برهمکنش ليزر و پالسما برای توليد
تراهرتز ،به توليد و آشکارسازی پالسهای تراهرتز حاصل
از به کارگيری روش نوررسانش میپردازیم و نتایج حاصل

در اثر برهمکنش پالسهای ليزری دارای انرژی فوتونی
بيشتر از انرژی گاف نيمرسانا با یک آنتن نوررسانش
نيمرسانای  ،GaAsنور ليزری جذب شده و توليد زوج
الکترون حفره میکند .درنتيجه یک جریان غيرخطی در
مدار متصل به نيمرسانا جاری میشود که اندازه آن
متناسب با شدت پالس ليزری است .ایجاد چنين جریان
الکتریکی همچنين مستلزم اعمال یک ولتاژ مستقيم چند
ده ولتی به دو سر آنتن گسيلنده است و باید به اندازه
کافی قوی باشد که بتواند تمام حاملهای بار نوررسانش را
به حرکت در آورد .از سوی دیگر ،جریان غيرخطی ایجاد
شده آنی و متغير با زمان است به طوریکه زمان توليد آن
متناسب با طول پالس ليزری و زمان از بين رفتن آن به
طول عمر حاملهای بار بستگی دارد .در صورتی که از
پالسهای ليزری فمتوثانيه استفاده شود ،این جریان می-
تواند منشا تابش امواج تراهرتز باشد .در مطالعه حاضر ،این
جریان آنی با متمرکز کردن باریکه ليزری پالسی به قطر 2
ميلیمتر در فاصله گاف  30ميکرومتری بين الکترودهای
آنتن به دست میآید که اندازه بزرگی آن متناسب با
شدت و طول زمانی پالس ليزری میباشد .طول زمانی
پالس ليزری برابر با  80فمتوثانيه ،طول موج مرکزی آن
 1040نانومتر و انرژی آن برابر چند نانوژول است که
توسط یک سيستم ليزری فيبری فمتوثانيه (VIRA-fs-
 - 1040ساخت شرکت  )ABLaserتامين میشود .به
کارگيری ليزر فيبری باعث فشردهتر شدن تا حد ممکن
چيدمان آزمایش میشود که از نظر تجربی حایز اهميت
است .امواج تراهرتز توليد شده توسط یک عدسی
سيليکونی جمعآوری شده و به سوی آینههای سهموی
هدایت میشود .نقطهکانونی مشترک آینه سهموی و
عدسی سيليکونی باعث میشود که پرتو بازتاب شده از
آینه سهموی یک باریکه موازی شده باشد .این باریکه
موازی توسط یک آینه سهموی دیگر کانونی شده و توسط
یک عدسی سيليکونی دیگر مجددا بر روی آنتن
آشکارسازی متمرکز میشود .ميدان الکتریکی تراهرتز بر
روی آنتن آشکارسازی مانند بایاس عمل کرده و منجر به
حرکت فوتوالکترونهایی میشود که حاصل برهمکنش
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با اندازهگيری جریان الکتریکی حاصل که متناسب با دامنه
ميدان تراهرتز است ،ميدان الکتریکی تراهرتز اندازه گيری
میشود .به منظور کنترل همزمان بودن برخورد پالس
تراهرتز و پالس ليزر با آنتن گيرنده ،از یک تاخيرانداز
اپتيکی استفاده میشود که میتواند با دقت چند پيکوثانيه
بين دو مسير اپتيکی تاخير زمانی ایجاد کند .با توجه به
اینکه طول زمانی پالس تراهرتز توليدی حدود یک مرتبه
بزرگتر از پالس ليزری مورد استفاده است ،با تغيير ميزان
تاخير زمانی در یک بازه معين میتوان تغييرات زمانی
ميدان الکتریکی تراهرتز را استخراج کرد.

 -3نتایج تجربی و تحلیل
توزیع زمانی ميدان الکتریکی تراهرتز توليد شده در هوای
آزاد در شکل ( )2نشان داده شده است .این شکل از
برهمکنش پالس ليزری پراب با قسمتهای مختلف زمانی
ميدان الکتریکی پالس تراهرتز و ثبت دامنه و فاز ميدان
آن به دست آمده است .همچنين به منظور کاهش نویز ،از
یک تقویت کننده قفلشونده استفاده شده است .لذا از
یک چاپر با فرکانس دلخواه برای مدوالسيون باریکه ليزری
پمپ استفاده میشود و همين سيگنال الکترونيکی به
عنوان سيگنال مرجع در تقویت کننده قفلشونده مورد
استفاده قرار میگيرد .عالوه بر این ،فرایند حرکت
تاخيرانداز ،ميانگيری اطالعات مربوط به هر نقطه و در
نهایت ثبت آن توسط یک برنامه متمرکز رایانهای کنترل و
اجرا میشود.

شکل  :1شماتيک چيدمان توليد و آشکارسازی امواج تراهرتز.

برای آشکارسازی پالسهای تراهرتز ،از یک چيدمان پمپ-
پراب استفاده میشود .برای این منظور ،توان متوسط ليزر
فمتوثانيه مورد استفاده در حدود  100ميلیوات است که
حدود  80ميلیوات آن به عنوان باریکه پمپ و مابقی در
مسير باریکه پراب فرستاده میشود .از یک آنتن
نوررسانش مشابه آنچه در بخش توليد تراهرتز اشاره شد،
در قسمت آشکارسازی استفاده میشود .تراهرتز توليد
شده توسط آنتن گسيلنده ،با کمک یک عدسی سيليکونی
و یک آینه سهموی جمعآوری شده و به طرف آنتن
گيرنده هدایت میشود .از سوی دیگر ،باریکه پراب که
بخشی از باریکه اصلی ليزر با انرژی کمتر است و توسط
یک شکافنده جدا شده است ،به صورت همزمان بر روی
گاف  5ميکرومتری آنتن گيرنده متمرکز میشود و توليد
یک جریان نوررسانش میکند .شماتيکی از ساختار آنتن
نوررسانش و هندسه برهمکنش ليزر با آن در شکل 2
نشان داده شده است.

مشاهده میشود که پهنای زمانی پروفایل ميدان تراهرتز
توليد شده از مرتبه پيکوثانيه است و از نسبت سيگنال به
نویز بسيار باالیی در فرکانسهای پایينتر برخوردار است .با
استفاده از توزیع زمانی به دست آمده برای ميدان ،طيف
تراهرتز توليد شده را میتوان مطابق شکل ( )3به دست
آورد .مشاهده میشود که طيف تراهرتز حاصل محدود به
کمتر از  1تراهرتز و قله آن متمایل به فرکانسهای پایين-
تر است .عالوه بر این ،در این شکل مشاهده میشود که
دو قله جذبی در فرکانسهای  0.55و  0.75تراهرتز روی
داده است .از مقایسه طيف حاصل در هوای آزاد با طيف
خطوط جذبی بخار آب [ ]5میتوان نتيجه گرفت که
خطوط جذبی مشاهده شده متعلق به جذب مولکولهای
بخار آب موجود در هوا میباشد.

شکل  :2ساختار آنتن نوررسانش و هندسه برهمکنش ليزر
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 -5سپاسگزاری
از همکاران محترمی که در انجام این پژوهش ما را
حمایت کردهاند ،بویژه جناب مهندس هاشمینژاد و
مهندس بابانژاد تشکر و قدردانی میشود.
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شکل  :2توزیع زمانی ميدان الکتریکی پالس تراهرتز توليد شده در
هوای آزاد.

شکل  :3توزیع طيفی ميدان الکتریکی پالس تراهرتز توليد شده در
هوای آزاد.

 -4نتیجهگیری
نتایج تجربی توليد و آشکارسازی پالسهای تراهرتز با به
کارگيری آنتن نوررسانش نيمرسانای  GaAsتحت تابش
پالسهای ليزری فمتوثانيه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
ميدان زمانی تراهرتز تابش شده دارای پهنایی از مرتبه
پيکوثانيه است که تبدیل فوریه آن طيف تابشی را در بازه
فرکانسی  0.01تا  0.9تراهرتز نشان میدهد .خطوط
جذبی ظاهر شده در طيف فرکانسی حاصل از اندازهگيری
ميدان تراهرتز در هوای آزاد با طيف جذبی بخار آب
منطبق است .همچنين نسبت سيگنال به نویز نسبتا
باالیی مربوط به فرکانسهای پایينتر در شکل طيفی ميدان
تراهرتز اندازهگيری شده مشاهده میشود.
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ساخت شیشههای الکتروکرومیک با الیه اکسیدنیکل تﻬیهشده
به روش الیهنشانی چرخشی و با دماهای بازپخت متفاوت
 سيد محمد باقر قریشی،فرزانه رضایی
 دانشکده کاشان، دانشگاه کاشان،کاشان

 در این پژوهش شیشه های الکتروکرومیک با الیه نازک اکسید نیکل با استفاده از روش الیه نشانی چرخشی طراحی و- چکیده
 که یک الیه نازکGlass/FTO/NiO/electrolyte/FTO/Glass : ساختار در نظر گرفتهشده در این مقاله بدین شرح است.ساختهشده است
 درجهسانتیگراد450  و350 ،250  الیه نشانی و سپس در سه دمای، به روش الیه نشانی چرخشیFTO ( روی سهNiO) الکتروکرومیک
 با اعمال ولتاژ به. سلولهای الکتروکرومیک ساخته شدند، دیگر و تزریق الکترولیت مایعFTO  پس از آن با استفاده از سه.بازپخت شد
. زمان پاسخ و میزان عبور اندازه گیری و سپس نتایج بدست آمده با هم مقایسه شدند،سلولهای ساخته شده
 زمان پاسخ، الیه نشانی چرخشی، اکسيدنيکل، الکتروکروميک: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
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 -1مقدمه

 -3ساخت سلول الکتروکرومیک

یکی از موضوعات چالش برانگيز قرن جاری در سراسر جهان مسئله
انرژی و جلوگيری از اتالف آن است .پنجره ها مهم ترین جزء
ساختمان در اتالف انرژی محسوب میشوند .ازاین رو استفاده از
شيشههای الکتروکروميک که خود نوعی شيشه هوشمند محسوب
میشوند کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش تقاضا
جهت گرمایش ،سرمایش و روشنایی داخل ساختمان مینماید [.]1
پدیده های الکتروکروميک درواقع شامل تغييرات برگشت پذیر در
خواص نوری (شفافيت ،جذب و تابش) یک ماده ،ناشی از اعمال یک
ميدان یا جریان الکتریکی و حاصل یک واکنش اکسایش -کاهش
است] . [2این واکنش از طریق رابطه زیر که برای اکسيد نيکل نوشته
رخ میدهد:
NiOH + Ni(OH)2↔ NiO3 +3H+ +3eاکسيد فلزهای واسطه استفادههای مختلفی در دستگاههایی مثل
باتریها ،سلول های الکتروشيميایی ،شيشه های الکتروکروميک،
کاتاليزگرها و سنسورها دارند[.]3
مواد الکتروميک غيرآلی شامل NbO، NiO ،MoO ، WO3و...
مورد توجه قرار گرفته اند] [4که بخشی از آنها به عنوان مواد کاتدی
رنگی (رنگی شده در حالت کاهيده) شامل  NiOو بخش دیگر آنها به
عنوان مواد آندی رنگی (رنگی شده در حالت اکسایش) شامل WO3
بررسی شده اند].[5
اکسيد نيکل در حالت بدون اعمال ولتاژ بی رنگ و در حالت اعمال
ولتاژ قهوه ای تيره است].[6
روشهای مختلفی برای الیهنشانی  NiOوجود دارد که شامل الیه
نشانی چرخشی ،غوطهوری و تبخيری حرارتی است.

برای ساخت سلول الکتروکروميک از دو شيشه رسانا ()FTO
استفادهشده است که روی یکی از آنها همانطور که گفته شد اکسيد
نيکل الیه نشانی شده است و شيشه دیگر که روزنهای در آن بهوسيله
مته ایجادشده ،بدون الیه است .این دو بهوسيلهی یک الیهی پليمری
جداکننده (اسپيسر) که مربعی به ابعاد  1*1سانتی متر مربع از وسط
آن جدا شده است،به هم چسبانده شدند .سپس در فضای خالی ایجاد
شده بين آنها از طریق روزنه ،الکتروليت ليتيم کلراید  1موالر تزریق
شد .برای تزریق بهتر الکتروليت ،نمونه ساخته شده در خأل گذاشته
شد .برای جلوگيری از تبخير الکتروليت ،روزنه با استفاده از چسبی
که مخلوطی از دو ماده رزین اپوکسی و هاردنر است ،بسته شد.

شکل  :1تصویری از اسپيسر و  FTOسوراخ شده
در شکلهای  3 ، 2و  4تصاویری از سلولهای الکتروکروميک ساخته
شده قبل و بعد از اعمال ولتاژ  3/3ولت ،نشان داده شده است.

شکل  :2الف) سلول ساختهشده به روش الیه نشانی چرخشی با دمای
بازپخت  250درجه سانتيگراد (بدون اعمال ولتاژ) ب) سلول
ساختهشده پس از اعمال ولتاژ 3/3ولت

 -2روش و مواد آزمایش
بهمنظور تهيه محلول اکسيد نيکل ،ابتدا نيکل استات  0/5موالر در
 10ميلیليتر متوکسی اتانول حل شده و سپس  0/3ميلیليتر مونو
اتانول آمين به آن اضافه شد و به مدت یک ساعت بوسيله همزن
مغناطيسی هم زده شد .بهمنظور ساخت نمونهها ،شيشهها دارای الیه
2
 FTOبه مساحت  15  25 mmبا شوینده ،آب مقطر ،پروپانول،
استون آزمایشگاهی و بار دیگر آب مقطر در حمام فراصوتی هرکدام به
مدت  10دقيقه شستشو داده شدند و درنهایت در دمای  120درجه
سانتی گراد به مدت  15دقيقه خشک شدند .با استفاده از دستگاه
الیهنشانی چرخشی با سرعت  3600دور بر ثانيه و به مدت  30ثانيه
برای سه بار روی سه  FTOکه قبالً شسته شده بودند ،الیه نشانی
انجام شد .سپس این زیر الیهها در دمای 350 ،250و  450درجه
سانتیگراد به مدت  45دقيقه بازپخت شدند .با استفاده از دستگاه
ضخامتسنج سوزنی (دستگاه  surface profilometerبا تکنيک
سوزنی و با دقت  10نانومتر) ،ضخامت الیه اندازهگيری شد که مقدار
آن  300نانومتر بدست آمد .سپس سه  FTOدیگر به منظور تزریق
الکتروليت با مته به قطر 0/7ميلیمتر سوراخ گردیدند.

شکل  :3الف) سلول ساختهشده به روش الیه نشانی چرخشی با دمای
بازپخت  350درجه سانتيگراد (بدون اعمال ولتاژ) ب) سلول
ساختهشده پس از اعمال ولتاژ 3/3ولت

شکل  :4الف) سلول ساختهشده به روش الیه نشانی چرخشی با دمای
بازپخت  450درجه سانتيگراد (بدون اعمال ولتاژ) ب) سلول
ساختهشده پس از اعمال ولتاژ 3/3ولت
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 -4اندازهگیری سلولهای ساخته شده
 -4-1آناليز :XRD
محلول سنتز شده  NiOبر روی  FTOالیهنشانی شد و از آن آناليز
 XRDگرفته شد که با توجه به شکل  5مشاهده میشود که ماده
اکسيد نيکل الیه نشانی شده دارای سه پيک برجسته است که این
پيکها مطابق الگوی اصلی بوده و درنتيجه سنتز بهدرستی انجامشده
است.

شکل  :7تصویر  AFMگرفتهشده از نمونه الیه نشانی شده به روش
چرخشی و با دمای بازپخت  250درجه سانتی گراد

شکل  :5نمودار  XRDاز ماده اکسيد نيکل سنتز شده

شکل  :8تصویر  AFMگرفتهشده از نمونه الیه نشانی شده به روش
چرخشی و با دمای بازپخت  350درجه سانتی گراد

 -4-2طيف عبور:
طيف عبور با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتری دو پرتویی برای
گستره طول موجی  360تا  1100نانومتر و با گام  1نانومتر بدست
آمده است .در شکل  6ميزان عبور از الیهی اکسيد نيکل الیه نشانی
شده بر روی  FTOو با دماهای بازپخت  350 ،250و  450درجه
سانتيگراد بر حسب طول موج نشان داده شده است.

شکل  :9تصویر  AFMگرفتهشده از نمونه الیه نشانی شده به روش
چرخشی و با دمای بازپخت  450درجه سانتی گراد

 -4-4زمان پاسخ:
مدت زمان رنگی شدن و بیرنگ شدن نمونه را زمان پاسخ میگویند
که با استفاده از دستگاه آناليز شامل فوتودیود ،ليزر و اسيلوسکوپ
برای نمونهها اندازهگيری شد که در شکل  10نمای شماتيکی آن
مشاهده میشود.

شکل  :6نمودار تغييرات عبور از الیهی اکسيد نيکل الیه نشانی شده
بر روی  FTOو با دماهای بازپخت  350 ،250و  450درجه سانتی
گراد
شکل  :10نمای شماتيک از دستگاه آناليزور
برای تعيين زمان پاسخ نمونه 70 ،درصد تغييرات عبور که اختالف
بين زمان کمينه و بيشينهی ولتاژ در نمودار ولتاژ-زمان است،
محاسبه شد .نمودارهای ولتاژ-زمان در شکلهای  11و  12مشاهده
میشوند.

 -4-3آناليز ریخت شناسی سطحی(:)AFM
همانطور که در شکلهای  8 ،7و  9مشاهده میشود از الیه اکسيد
نيکل با دماهای بازپخت  350 ،250و  450درجه سانتی گراد آناليز
 AFMگرفته شد که ميانگين پستی و بلندی الیهها بهترتيب ،70
 28و  5نانومتر است .در نتيجه ،باال رفتن دمای بازپخت باعث
یکنواختتر شدن سطح الیه شده است.
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با ساختار Glass/FTO/NiO/electrolyte/FTO/Glass
نتایج قابل توجهی به دست آمد.
نتایج نشان می دهد زمان پاسخ به دست آمده برای سلولی که الیه
اکسيد نيکل آن در دمای  350درجه سانتی گراد بازپخت شده است،
از مقادیر کمتری برخوردار بوده است .در دمای  450درجه سانتی
گراد مقادیر زمان پاسخ ناچيز بود و همچنين طبق شکل  4تغيير
رنگ محسوسی در آن مشاهده نشد و این به معنی آن است که سلول
ساخته شده با این دمای بازپخت سلول مطلوبی نيست.

 -5نتیجهگیری
شکل  :11نمودار زمان پاسخ سلولهای الکتروکروميک ساخته شده به
روش چرخشی و با دماهای باز پخت  250،350و  450درجه سانتی
گراد درحالت تيره شدن

باتوجه به اینکه سلول ساخته شده به روش چرخشی با دمای بازپخت
 350درجه سانتی گراد زمان پاسخ کمتری نسبت به دیگر سلولهای
ساخته شده با دماهای بازپخت  250درجه سانتی گراد دارد و
همچنين مطلوب نبودن سلول ساخته شده با دمای بازپخت 450
درجه سانتی گراد  ،ميتوان گفت که دمای  350درجه سانتی گراد به
عنوان دمای بهينه برای الیه نشانی به روش چرخشی پيشنهاد می-
شود.

 -6منابع
[1] L. M. Bertus, C. Faure, a. Danine, C. Labrugere, G. Campet,
a. Rougier, and a. Duta, “Synthesis and characterization of
WO3 thin films by surfactant assisted spray pyrolysis for
electrochromic applications,” Mater. Chem. Phys., vol. 140,
no. 1, pp. 49–59, 2013.
[2] S. K. Deb, “Photovoltaic-Integrated Electrochromic Device
for Smart-Window Applications Preprint,” no. May, 2000.
[3] P.M.S Monk, R.J Mortimer, D.R. Rossensky,
)Electrochromism: Fundamentals and applications (1995
Weinheim, VCH.
[4] Granqvist, C. G. (Ed.). (1995). Handbook of inorganic
electrochromic materials. Elsevier.
[5] Moulki, H., Park, D. H., Min, B. K., Kwon, H., Hwang, S.
J., Choy, J. H., ... & Rougier, A. (2012). Improved
electrochromic performances of NiO based thin films by
lithium addition: from single layers to devices.
Electrochimica Acta, 74, 46-52.
[6] Pang, Y., Chen, Q., Shen, X., Tang, L., & Qian, H. (2010).
Sizecontrolled Ag nanoparticle modified WO 3 composite
films for adjustment of electrochromic properties. Thin
Solid Films, 518(8), 1920-1924.

شکل  :12نمودار زمان پاسخ سلولهای الکتروکروميک ساخته شده به
روش چرخشی و با دماهای باز پخت  ،250و  350و  450سانتی گراد
در حالت شفاف شدن
مقایسه سلولهای ساخته شده با دماهای بازپخت متفاوت و با اعمال
ولتاژ  3/3در جدول  1آمده است.
جدول :1زمان پاسخ سلول های الکتروکروميک ساخته شده به روش
چرخشی و با دماهای بازپخت  350 ،250و  450درجه سانتی گراد
زمان پاسخ در حالت
شفاف شدن(ثانيه)

زمان پاسخ در حالت
تيره شدن(ثانيه)

19.60

3.70

اکسيدنيکل الیه -
نشانی شده با دمای
بازپخت 250ₒC

15.7

1.17

الیه
اکسيدنيکل
نشانی شده با دمای
بازپخت 350ₒC

0.02

0.06.

اکسيدنيکل الیه-
نشانی شده با دمای
بازپخت 450ₒC

با آناليز نمونههای ساخته شده با اکسيد نيکل به روش الیهنشانی
چرخشی و با دماهای بازپخت  350 ،250و  450درجه سانتيگراد و
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اندازه گیری ضرایب اپتیکی خطی و غیرخطی صفحات اکسید روی رشد یافته به روش
الکتروشیمی
 عبدالناصر ذاکری، مجتبی ابراهیمی رزگله، نیلوفر صادقی، فاطمه کشاورز نسب،عباس قاسمپور اردکانی
 بخش فیزیک، دانشگاه شیراز،شیراز
 ضرایب اپتیک. رشد داده می شوندFTO  صفحات اکسید روی به روش الکتروشیمی بر روی یک زیر الیه از جنس،چکیده – در این مقاله
 نانومتر532  پیوسته با طول موجNd-YAG  در این روش از لیزر. اندازه گیری می شودz غیر خطی این صفحات با استفاده از روش جاروب
 دارای ضریب شکست غیر خطی مثبت بوده وZnO  نتایج تجربی ما نشان می دهد که صفحات.به عنوان چشمه تابشی استفاده شده است
 رشد داده شده در اینZnO  نشان می دهد که صفحاتz  همچنین نتایج جاروب.از خود پدیدهی غیر خطی خود کانونی نشان می دهند
 پذیرفتاری غیر خطی، در نهایت با استفاده از ضریب شکست غیر خطی و ضریب جذب غیر خطی.مقاله دارای جذب اشباع می باشند
.برای صفحات اکسید روی بدست می آید
. خواص اپتیک غیر خطی،z  روش جاروب، روش الکتروشیمی، صفحات اکسید روی-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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نمونه در امتداد محور کانونی شدن پرتوی لیزر ،به دلیل
تغییر شدت فرودی آن ،نمونه مانند یک عدسی وابسته به
شدت رفتار میکند .اگر در فاصلة دور از نمونه یک روزنه
کوچک قرار داده شود ،تغییر در توزیع شدت در صفحة
شکاف آشکار میشود .بنابراین تراگسیلندگی عبوری از
روزنه در موقعیت های مختلف نمونه نسبت به روزنه تغییر
میکند .با رسم نمودار تراگسیلندگی بهنجار برحسب
مکان نمونه و برازش آن با نمودار نظری میتوان ضریب
شکست غیر خطی و همچنین در حالتی که روزنه باز باشد
میتوان ضریب جذب غیر خطی ماده را محاسبه کرد.

 -1مقدمه
اکسید روی یک ساختار شش گوشة پایدار و یک ترکیب
نیمه رسانا است که دارای گاف نواری  3.4 eVاست.
همچنین داشتن ویژگیهای قابل توجه دیگر از جمله:
پیزوالکتریک بودن ،پایداری مکانیکی ،فراوانی و غیره
منجر شده تا این ترکیب کاربردهای فراوانی در ابزارهای
نوری ،حسگرهای گازی ،الکترونیک نوری و سلول
خورشیدی داشته باشد .سنتز نانوساختارهای  ZnOبا
روشهای مختلفی از جمله :الکتروشیمیایی ،اسپاترینگ،
سل ژل و هیدروترمال انجام میشود .پرادهان و همکارانش
در سال  2008نانو ساختارهای یک بعدی و دوبعدی
اکسید روی را به روش الکتروشیمیایی رشد دادند [.]1
همچنین در سال  2004نانوصفحات اکسید روی را به
روش الکتروشیمیایی رشد داده شد.]2[ .

در سال های اخیر ،خواص غیر خطی فیلم ها و نانو
ساختار های اکسید روی بررسی و اندازه گیری شده است
[ .]3-4با این وجود ،تا آنجا که ما اطالع داریم گزارشی در
مورد اندازه گیری خواص غیر خطی صفحات  ZnOمنتشر
نشده است .در این مقاله ،صفحات اکسید روی به روش
الیه نشانی الکتروشیمیایی رشد داده می شوند .سپس با
استفاده از روش جاررب  ،zضریب شکست غیر خطی،
ضریب جذب غیر خطی و پذیرفتاری مرتبهی سوم برای
این صفحات اندازه گیری خواهد شد.

در سالهای اخیر تعیین خواص نوری غیر خطی مواد به
دلیل اهمیت باال و کاربردهای فراوان آنها از جمله در
سنسورها ،سوئیچ ها و محدود کنندههای نوری مورد توجه
زیادی قرار گرفته است،که  ZnOیکی از موادی است که
از خواص نوری غیر خطی باالیی برخوردار است.

 -2روش رشد صفحات اکسید روی

ژانگ و همکارش در سال  2004به ساخت و بررسی نانو
ساختارهای اکسید روی با روش جاروب  zپرداختند [.]3
همچنین هریپادمان و همکارانش در سال  2012با
استفاده از روش جاروب  zبه مطالعه خاصیت
محدودکنندگی نوری  nanotopهای اکسید روی
پرداختند [.]4

الیه نشانی الکتروشیمی در دمای  70درجهی سانتیگراد و
پتانسیل  -1/1ولت نسبت به پتانسیل الکترود کلرید جیوه
اشباع انجام میشود .از یک شیشه که بر روی آن الیهی
نازك اکسید قلع آالییده به فلور ( )FTOالیه نشانی شده
است ،به عنوان الکترود کار و شمارنده در یک سلول
سه الکترودی استفاده میکنیم .بسته به زمان رشد و
غلظت محلول نیترات روی ،اندازه و شکل این صفحات
تغییر میکند .در این مقاله ،زمان رشد را ثابت و برابر با 3
دقیقه در نظر میگیریم از  20میلیلیتر محلول آبی 0/1
موالر کلرید پتاسیم و غلظت  0/06موالر نیترات روی به
عنوان الکترولیت در سلول سه الکترودی استفاده میکنیم.
الیه نشانی توسط دستگاه پتانسیو استات انجام میشود.
سپس نمونهی آماده شده را به مدت یک ساعت در هوا در
دمای  200درجهی سانتیگراد حرارت میدهیم.

اپ تیک غیر خطی به بررسی برهم کنش نور شدید با ماده
که منجر به تغییر خواص نوری آن میشود ،میپردازد .از
جمله پارامترهایی که میتوان با اندازهگیری آنها خواص
نوری غیر خطی ماده را تشخیص داد ،ضریب شکست
غیرخطی ( )n2و ضریب جذب غیر خطی ( )βاست .روش
های مختلفی برای اندازه گیری این ضرایب وجود دارد که
از جمله آنها میتوان به روش جاروب  ،Zتداخل غیر
خطی ،ترکیب چهار موج تبهگن ،اعوجاج پرتو و  . . .اشاره
کرد .روش جاروب  Zتوسط شیخ بهایی و همکارانش در
سال 1989بر پایة خود کانونی شدن پرتو توسعه داده شد
[ .]5در این روش نمونه در مقابل یک پرتو لیزری که
توسط عدسی کانونی شده قرار میگیرد .با جابجا کردن
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شکل  :1تصویر  SEMاز نانو صفحات  ZnOرشد یافته با استفاده از
روش الکتروشیمی .خط مقیاس  2میکرون است.
شکل  :3منحنی توان خروجی برحسب توان ورودی برای صفحات
.ZnO

 -3بحث و نتایج آزمایش

شکل 4نمودار روزنه باز جاروب  zرا در توان  40میلیوات
نشان میدهد نقاط نتایج تجربی و منحنی خط چین
برازش تئوری را نشان میدهد .قله نشان داده شده در
نمودار جاروب  zنشان دهنده جذب غیرخطی منفی است
که این ناشی از جذب اشباع غیرخطی بزرگ در نمونه
است .با استفاده از منحنی برازش شده مقادیر ضریب
جذب غیرخطی و همچنین شدت اشباع بدست آمد [.]6
که مقادیر آن در جدول  1آمده است.

شکل 1تصویر میکروسکوپ الکترونی ( )SEMمربوط به
ساختار رشد یافته صفحات  ZnOنشان داده شده است.
تصویر  SEMنشان میدهد که صفحات  ZnOبا اندازه و
جهت گیریهای مختلف رشد یافتهاند .میانگین اندازه این
صفحات دو میکرون است .شکل  ،2طیف عبوری از
ساختار رشد یافته در بازهی طول موجی  300تا 500
نانومتر نشان داده شده است.

شکل  :2منحنی طیف عبور برای صفحات اکسید روی.

شکل  : 4نمودار جاروب  zروزنه باز نانو صفحات  ZnOرا نشان می-
دهد .نمودار نقطه چین مقدار تئوری و نقاط مثلثی مقادیر بدست
آمده از آزمایش را نشان میدهند.

با بررسی شکل به این نتیجه میرسیم که لبهی جذب در
طول موج  373نانومتر قرار دارد و برای طول موج های
کمتر از لبهی جذب ،نور فرودی به شدت جذب خواهد
شد .مقدار لبه ی جذب بدست آمده ار مقدار طول موج
لبهی جذب  ZnOتوده کمتر است که این امر به علت
کوچک بودن اندازه صفحات اکسید روی است .شکل 3
نمودار توان ورودی برحسب توان خروجی ماده را نشان
میدهد .با برازش این داده ها با رابطه ی بیر مقدار جذب
خطی نمونه بدست میآید که مقدار آن در جدول 1آورده
شده است.

شکل 5نمودار روزنه بسته جاروب  zرا نشان میدهد.
وجود دره قبل از قله در نمودار نشان دهنده این موضوع
است که ضریب شکست غیرخطی نمونه مثبت است و
پدیده خودکانونی در این نمونه مشاهده میشود .به عبارت
دیگر نمونه مانند یک عدسی مثبت وابسته به شدت عمل
میکند .با برازش داده های تجربی نمونه شکل  5با تئوری
[ ]5مقدار ضریب شکست غیرخطی از مرتبه ()cm2/W
 10-10به دست میآید که این امر مکانیزم جذب اشباع
اتمی را نشان میدهد [.]7
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کنترل کرد .در ضمن رشد آسان صفحات  ، ZnOامکان
آالییدن آنها با مواد مختلف ،پایداری مکانیکی و شیمیایی
باالی آنها و غیر سمی بودن آنها نیز موجب میشود که
این نانوساختار کاندیدای مناسبی برای کاربرد در تراشه-
هایی باشد که بر اساس اثرات غیر خطی کار میکنند.
شکل  :5نمودار جاروب  zروزنه بسته را نشان میهد نقاط داده های
بدست آمده از آزمایش و نمودار خط چین مقدار بدست آمده از
تئوری آزمایش را نشان میدهد

 -4نتیجهگیری
در ابتدا ،در این مقاله نانو صفحات  ZnOبا استفاده از
روش الکتروشیمیایی رشد داده شد .سپس با استفاده از
یک لیزر  Nd-YAGپیوسته با توان  40میلیوات با
استفاده از تکنیک جاروب  Zخواص غیر خطی این
صفحات اندازه گیری شد .اندازه ضریب شکست غیرخطی
نمونه از مرتبه ( 10-10 )cm2/Wبدست آمد که نشان
دهنده جذب اشباع اتمی در نمونه است .همچنین با
استفاده از نمودار جاروب  Zروزنه باز ،ضریب جذب
غیرخطی محاسبه شد .که ضریب جذب غیرخطی نیز
جذب اشباع را نشان میدهد .خواص غیرخطی باالی ZnO
موجب میشود که این ماده کاندیدای مناسبی برای سوئچ
های نوری و قفل شدگی مد باشد.

با استفاده از مقدار ضریب شکست غیر خطی و ضریب
جذب غیرخطی که به ترتیب متناسب با قسمت حقیقی و
موهومی پذیرفتاری مرتبه سوم هستند می توان بر اساس
رابطه  1پذیرفتاری اپتیکی مرتبه سوم نانو صفحات ZnO
بدست آورده شد .قدر مطلق پذیرفتاری مرتبهی سوم در
جدول  1نشان داده شده است.
= )Im(χ(3)) (esu

()1
=)Re(χ(3))(esu
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و سوم مورد استفاده قرار گیرند .عالوه بر این ZnO ،با
توجه به اینکه از گاف انرژی باالیی برخوردار است ،دارای
آستانهی تخریب باالیی تحت تابشهای لیزری میباشد.
همچنین با توجه به اینکه اندازهی صفحات اکسید روی ،با
تغییر زمان رشد قابل کنترل هستند ،انتظار میرود که با
تغییر اندازهی صفحات بتوان ضرایب غیر خطی صفحات را
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بررسی تاثیر پارامترهای تقویتکنندهی بازتولیدی بر تقویت گسیل خودبهخودی
 سید علی اصغر عسگری و نرگس کفایی، سید مهدی موسوی،  الله رحیمی نژاد،زینب اکبری
 اصفهان، شاهینشهر،پژوهشکدهی علوم و فناوری اپتیک و لیزر-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 شیراز،گروه فیزیک-دانشگاه شیراز
 اهواز،دانشگاه شهید چمران اهواز –گروه فیزیک
 سیگنال در حال عبور از تقویتکننده به نوع مهمی از نوفه موسوم به گسیل خوبهخودی تقویتشده، در تقویتکنندههای نوری- چکیده
 یافتن راه حل مناسب برای کاهش موثر این نوفه در تقویتکننده ملزم به بررسی اثر پارمترهای مختلف تقویتکننده بر.آمیخته میشود
 طول محیط بهره و بهرهی سیگنال کوچک بر گسیل خودبهخودی تقویت شده در، در این مقاله تاثیر انرژی سیگنال.این نوفه است
 نتایج حاصل در انتخاب روش کاهش گسیل خودبهخودی تقویتشده در. شبیه سازی و بررسی شده است،تقویتکنندهی بازتولیدی
.تقویتکنندهی بازتولیدی بسیار مفید خواهند بود
.بهرهی سیگنال کوچک

، طول محیط بهره، انرژی سیگنال ورودی، گسیل خودبهخودی تقویتشده،تقویتکنندهی بازتولیدی-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
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سیگنال کوچک مختل بر  ASEرا شبیه سازی و بررسری
میکنیم.

 -1مقدمه
تپهای کوتاه لیزری با انررژی براال از اهمیرت ویرژهای در
تحقیقات علمی و کاربردهای صنعتی برخروردار هسرتند از
این رو تقویت تپ یکری از ملزومرات سرامانههرای لیرزری
است .معموال برای تقویت ایرن تپهرا از رو موسروم بره
تقویت تپ چیرر شرده) (CPA1اسرتفاده میشرود] .[1در
این سیستمها امکان آمیخته شدن تپ (سیگنال) در حرال
عبور از تقویتکننده بره نروم مهمری از نوفره موسروم بره
گسرریل خودبررهخودی تقویتشررده) (ASE2وجررود خواهررد
داشررت .منش ر ایجرراد ایررن نوفرره فوتونهررای غی رر همفرراز
تابششده در فرایند گسیل خودبهخود در تقویتکننردهی
نوری میباشند که پس از تولید وارد چرخهی تقویتشرده
و به همرراه فوتونهرای سریگنال اصرلی شرروم بره رشرد
میکنند .وجرود  ASEنرهتنها موجرب نوسرانات کراتورهای
شدت (به دلیرل فراز کراتورهای فوتونهرای تابششرده در
فرایند گسیل خودبهخود) و تخریب نیمرخ زمانی سریگنال
میگردد ،بلکه باعث ایجاد مشکالت دیگری از قبیل باریک
شدگی طیفی سیگنال تقویتشده ،کاهش ضرریب تقویرت
سیگنال و کاهش نسبت شدت سریگنال بره نوفره )(SNR3
نیز میگردد ].[2
تابهحال رو هرای مختلفری بررای کراهش ایرن نوفره در
تقویتکننرررررردههای  CPAاز قبیررررررل اسررررررتفاده از
چیدمان) ،[3] (DCPA4جاذب اشربامپذیر]،[4اسرتخرا در
حین پمپاژ) [5] (EDP5و ...پیشنهادشده است.
کاهش  ASEبرهویژه در طبقرات اول تقویتکننرده ،بررای
جلوگیری از تقویت آن در دیگر طبقهها ،بسیار مهم است؛
بنابراین بررسی وابسرتگی  ASEبره پرارمترهرای مختلر
تقویتکننده و انتخاب پارامتر بهینه برای کراهش  ASEاز
اهمیت شایانی برخوردار است .در ایرن مقالره مرا برا بهرره
گیری از معادالت نرخ تقویت سریگنال و گسریل خودبره-
خودی] [6تاثیر طول محیط بهره ،انرژی سیگنال و بهرهی

 -2روش کار
به منظور محاسبهی تقویت همزمان گسیلخودبهخودی و
سیگنال در یک تقویتکنندهی بازتولیدی از دستگاه
معادالت جفتشده تقویت سیگنال و  ASEبهره میگیریم
معادالت حاکم بر سیستم دوترازی تکفام به صورت:
()1

N 2
N
  cN 2 (N s  N ASE )  2
t
f

()2

N s N s

c   cN 2 N s
t
x

()3

N ASE N ASE

c
t
x
N
 cN 2 N ASE  2 K 

r

τf

میباشد σ .سطح مقطع گسیل c ،سرعت نور در خأل،
طول عمر تراز دوم τr ،زمان فروافت فوتونهای تابشی , N2,
 NASE, Nsبه ترتیب چگالی حجمی فوتونهای سیگنال،
چگالی حجمی فوتونهای  ASEو چگالی حجمی اتمهای
برانگیخته میباشند K  .کسری از گسیل خودبهخودی
تولید شده در کل زاویهی فضایی  4πاست که در تقویت-
کننده ،تقویت میشوند .اگر تقویت تنها برای مد اصلی
باشد ( K  )TEM00با واگرایی مد  ، TEM00تعیین می-
شود] .[7در این صورت خواهیم داشت:
()4

2
4 .A

K  

که در آن  λطول مو سیگنال تقویتکننده و  Aسطح
مقطع پمپ است .در نوشتن روابط ( )3(-)1فرض شده
است که محیط پیش از ورود سیگنال تا مقدار معینی
پمپ شده ،همچنین تقویت گسیل خودبهخودی تنها در
راستای تقویت سیگنال در نظر گرفتهشده است.
معادالت را برای یک تقویتکنندهی بازتولیدی با محیط
فعال تیتانیوم سفایر ،سطح مقطع  0/1سانتی متر مربع،

1Chirped

)pulse amplification (CPA
)spontaneous emission (ASE
)3Signal to noise ratio (SNR
)4double Chirped pulse amplification (DCPA
)5Extracting during pumping (EDP
2Amplified
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اتمهای برانگیخته در واحد حجم کاهش مییابد .نتیجتا
باتوجه به نمودار1و 2تغییری در  ASEو  SNRبا افزایش
طول نخواهد بود .تفاوت اندک مشاهده شده در این دو
نمودار ناشی از خطای رو حل عددی است که با
استفاده از انتخاب گام مکانی کوچکتر این خطا کمتر
خواهد شد.

عبور به رو عددی تفاضل محدود 1با استفاده از کد
نویسی در نرم افزار متلب ،برای سه مقدار متفاوت از طول
محیط بهره ،انرژی سیگنال ورودی و بهرهی سیگنال
کوچک ،در طول مو  795نانومتر،حل و شبیه سازی
شده است .دقت رو حل عددی متناسب با گام زمانی و
مکانی انتخاب شده برای حل ) Δtو  (Δxاست.

تاثیر سیگنال ورودی به تقویتکننده با انرژی متفاوت بر
 ASEدر شکل 3و شکل 4به ازای طول کریستال  1cmو
 G0=4به تصویر کشیده شدهاست .سیگنال ورودی بزرگتر،
رقیب قدرتمندتری در تخلیه محیط بهره برای  ASEمی-
شود .که کم شدن قلهی  ASEرا بدنبال خواهد داشت.

 -3نمودارها
شکل 1چگالی فوتونهای  ASEتولید شده با فرض ثابت
بودن بهرهی سیگنال کوچک( )G0=4و انرژی سیگنال
ورودی( )1njدر سه طول مختل را نشان میدهد.

شکل :3چگالی فوتونهای  ASEبرای سه انرژی سیگنال ورودی
مختل از محیط بهره

شکل:1چگالی فوتونهای  ASEبرای سه طول مختل از محیط بهره

شکل :2نسبت سیگنال به نوفه برای سه طول مختل از محیط بهره
شکل :4نسبت سیگنال به نوفه برای سه انرژی سیگنال ورودی
مختل از محیط بهره

با توجه به اینکه بهرهی سیگنال کوچک در هر سه طول
یکسان فرض شده است .با افزایش طول کریستال چگالی

Method

افزایش سیگنال خروجی از نوسانگر لیزر قبل از ورود به
تقویتکنندهی بازتولیدی تا زیر آستانهی تخریب اداوات
نوری با استفاده از یک پیش تقویت کننده منجر به
کاهش چشم گیر  ASEمیشود.

1Finite_difference
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تغییر بهرهی سیگنال کوچک توسط انرژی پمپاژ محیط
بهره ،منجر به رفتار متفاوت  ASEو  SNRدر تقویتکننده
می شود .چگالی فوتونهای  ASEو  SNRبرای انرژی
سیگنال ورودی ( )1njو طول محیط ( )1cmدر سه بهره-
ی سیگنال کوچک متفاوت به ترتیب در شکل 5و شکل6
نشان داده شدهاست .با افزایش بهره ASE ،نیز رشد
بیشتری خواهد کرد .بدیهی است که هرچه بهره بیشتر
باشد زودتر اشبام میشود.
شکل :6نسبت سیگنال به نوفه برای سه بهرهی سیگنال کوچک
مختل از محیط بهره

 -4نتیجهگیری
در این مقاله اثر پارامترهای قابل تغییر در تقویتکنندهی
بازتولیدی ،طول محیط بهره ،انرژی سیگنال ورودی ،بهره
سیگنال کوچک بر  ASEمورد بررسی و شبیه سازی قرار
گرفت .در صورت ثابت بودن بهرهی سیگنال کوچک ،طول
محیط فعال تاثیر چندانی بر  ASEنخواهد داشت.
همچنین برای داشتن کمینهی  ASEبایستی از یک پیش
تقویتکننده قبل از تقویتکنندهی بازتولیدی استفاده
کرد .استفاده از پمپاژ محیط در زمان تقویت ،بهرهی
سیگنال کوچک را کم و منجر به کاهش  ASEمیشود.

شکل:5چگالی فوتونهای  ASEبرای سه بهرهی سیگنال کوچک
مختل از محیط بهره

با افزایش بهرهی سیگنال کوچک ASE ،خصوصا در
عبورهای ابتدایی که سیگنال تقریبا ضعی است ،افزایش
سریعی دارد ،که نتیجهای در کاهش  SNRرا بدنبال دارد.
در عبورهای بعدی با افزایش سیگنال ،و غلبه آن بر ASE
روند  SNRعکس حالت ابتدایی خواهد بود ،و در نهایت
بدلیل باقیماندن بهرهی باالتر در محیط بعد از رسیدن
سیگنال به قلهی بهره SNR ،در محیط با بهرهی باالتر،
کاهش خواهد یافت .اشکال عمده در اینجا بهره باال در
ابتدای تقویت است که میتوان به جای رو معمول
تزریق سیگنال ورودی بعد از پمپاژ کامل محیط تقویت-
کننده ،پمپاژ محیط را در هنگام تقویت سیگنال انجام داد.
به طوری که بهرهی کلی در هر دو حالت ،یکی باشد.
بدین منظور بایستی از پمپی با پهنای زمانی در مرتبهی
تمام فرایند تقویت استفاده شود (در مرتبهی میکروثانیه)
و یا اینکه در هر عبور سیگنال ،محیط به مقدار الزم برای
تقویت پمپ شود (لیزر پمپ با نرخ تکرار باال).
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ZnO/MgZnO ضریب جذب نوری در چاههای کوانتومی کرنشی دوگانه
 سید مهدی حسینی، محمد جواد کریمی،مهناز مجاب آبپرده
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک
 اثرات پهنای سد و غلظت. مطالعه میشودZnO/MgZnO  ضریب جذب نوری کل در چاههای کوانتومی کرنشی دوگانه، در این مقاله- چکیده
 نتایج نشان میدهند که با افزایش پهنای سد قله تشدید ضریب جذب نوری کل.منیزیم بر روی ضریب جذب نوری کل مورد بررسی قرار میگیرند
 با افزایش غلظت منیزیم اندازه قلههای تشدید ضریب جذب نوری، همچنین.افزایش مییابد و به سمت مقادیر انرژی فوتون فرودی کمتر جابجا میشود
.کل کاهش مییابد و مکان آنها به سمت انرژیهای فوتونی بیشتر میرود

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.
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الکتریکی داخلی در چاه کوانتومی  ZnO/ZnMgOرا
بررسی کردند و دریافتند که با افزایش فشار میدان نیز
افزایش مییابد [ .]5ژاوو و همکارانش جذب زیرباندی
فروسرخ میانی در دمای اتاق را مشاهده کردند [ .]6چیاریا
و همکارانش به مطالعه عددی LEDهای مبتنی بر ZnO
پرداختند [.]7
بدلیل اهمیت خواص نوری ترکیبات  ZnOو کاربردهای
ذکر شده آنها در ساخت ادوات اپتوالکترونیکی ،ما در این
مقاله به بررسی اثر غلظت منیزیم و پهنای سد بر روی
ضریب جذب نوری چاه کوانتومی کرنشی دوگانه
 ZnO/ZnMgOمیپردازیم.

 -1مقدمه
چاههای کوانتومی که از نیمرساناهای دارای ساختار شش
گوشهای ساخته شدهاند ،از جهت کاربردهای ابزاری از
قبیل LEDهای فرابنفش ،آبی و سبز ،دایود لیزرها،
آشکارسازهای نوری و کلیدزنهای تمام نوری توجهات
بسیاری را جلب کردهاند [ .]1در این میان میتوان به
ترکیبات  ZnO, CdS, CdSe, GaN,...اشاره کرد که ZnO
بدلیل مزایایی مانند دمای رشد پایین ،غیرسمی بودن،
مقاومت باال نسبت به شدت تابش ،هزینه کمتر و
تکنولوژی سادهتر جهت رشد بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است [2و ZnO .]3از لحاظ خواص ساختاری ،الکتریکی،
اپتیکی و پیزوالکتریکی دارای سه ساختار شش گوشه ای،
سنگ نمکی) )NaClو سولفیدروی) (Zincblendeبا انرژی
گاف نواری مستقیم  ،3/37 evانرژی اکسیتون  60 Mevو
انرژی فعالسازی دمایی  25 Mevدر دمای اتاق است که
از میان این سه ساختار ،تنها ساختار شش گوشهای در
دمای اتاق پایدار است ZnO .بدلیل گاف نواری عریض در
محدوده مرئی یک ماده شفاف محسوب میشود و به
عنوان اکسید رسانای شفاف ) (TCOطبقهبندی میشود.
همچنین ZnO ،جز مواد پیزوالکتریک قرار میگیرد که
خواص پیزوالکتریک غیرهمسان آن بدلیل ساختار بلوری
آن میباشد که دارای عدم تقارن مرکزی است .بنا به
خواص منحصر بفرد ذکر شده ،از  ZnOمیتوان در ساخت
ابزارهای اپتوالکترونیکی فرابنفش مانند آشکارسازهای
فرابنفشLED ،ها و دایود لیزرها ،ابزارهای اپتیکی طول
موج کوتاه ،ابزارهای فتونیکی که در ناحیه فرابنفش و نور
مرئی کار میکنند ،سلولهای خورشیدی ،حسگرهای
گازی ،نانولیزرهای فرابنفش ،آشکارسازهای نوری و
ابزارهای پیزوالکتریک استفاده کرد [ .]4بواسطه عناصری
مانند  Mg, Cd, Beترکیبات سه تایی و بنابراین،
نانوساختارهای کوانتومی مبتنی بر  ZnOخواهیم داشت.
یکی از خصوصیات اساسی این نانوساختارها وجود میدان
الکتریکی داخلی قوی از مرتبه  MV/cmحاصل از قطبش-
های خودبخودی و پیزوالکتریک است .از دهه گذشته کار
بر روی نانوساختارهای کوانتومی مبتنی بر  ZnOشروع
شده است و اخیرا محققان بسیاری بصورت تجربی و
تئوری به بررسی پدیدههای مختلف پرداختهاند :تیسیر و
همکارانش اثر فشار هیدروستاتیک بر روی میدان

 -2مبانی نظری
یک چاه کوانتومی نشان داده شده در شکل 1با ساختار
M g 0.34 Z n 0.66O / ZnO / M g x Zn 1 x O / ZnO / M g 0.34 Zn 0.66O

در نظر میگیریم .الیه ها در جهت محور  zبر روی
زیرالیه ضخیم  M g 0.34 Z n 0.66Oرشد میکنند .در هرالیه از
ساختار (چاهها وسدها) میدان الکتریکی داخلی از رابطه
زیر حاصل میشود [:]8

 P  P L ε 
ε  L ε 
k

()1

k

k

j

k

k

k

Fj 

j

k

در رابطه ( L ، ε ،)1و  Pبترتیب بیانگر ثابت دی
الکتریک ،طول سد یا چاه و قطبش کل است .جزئیات
محاسبه قطبش کل در مراجع [9و ]10آمده است.
j=1
j=5
V"0

j=4

' j=3
V'0 V0

z=Lw1+Lb1
z=Lw1+Lb1+Lw2

)V(z)(eV

V0
j=2
z=0

z=Lw1

)z (A0
شکل : 1نمایه ای از پتانسیل تحدید بر حسب مکان

با در نظر گرفتن تقریب جرم موثر ،معادله شرودینگر
مستقل از زمان در یک بعد طبق رابطه زیر نوشته میشود:
d  1 d  z  

(  V  z    z   E  z  )2
2 dz  m*  z  dz 
2



جرم موثر و پتانسیل تحدید نواحی بصورت زیر میباشند:
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()3

* 
j 1
ms ,V0
j 2
m*w ,eFw1 z
m* ,eF L  eF z  L  V' j  3
b1 
w1 
0
 b w1 w1
m* ,V  z   m*w ,eFw1 Lw1  eFb1 Lb1 
j 4
eF z  L  L 
 w2   w1 b1 
m*s ,eFw1 Lw1  eFb1 Lb1  eFw2 Lw2 j  5

"
eFb2 z   Lw1  Lb1  Lw 2   V0

()11

آهنگ گذار n r  R 0 ،ضریب شکست  R ،قسمت
حقیقی ثابت گذردهی الکتریکی  ،شدت میدان
الکترومغناطیسی  ،ثابت تراوایی و  cسرعت نور در
فضای آزاد میباشد.
 E21و ( Mijاختالف انرژی حالت ها و مولفه های ماتریس
تکانه دوقطبی) طبق روابط زیر محاسبه میشوند:

به گونهای که
 2m*s V0  E 
k1  

2



12

1 3

()6

Vj z  E

 2 e2 Fj2 
k j (z)  
 m*j 



E21 

Mij  e  *i z z  j z dz

()14

 -2-1بحث ،جدول و نمودارها
پارامترهای ماده در جدول ( )1آمده است و سایر پارامترها
نیز عبارتند از،   31022 m1 ،   0.2 w / cm2 :

C1 
C5 
C5 
1
1
1
1
T
D   M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 D   M D 
 1
 5
 5

 12  0.24 psو Hm
1

که  MTیک ماتریس  22میباشد.
با توجه به این نکته که توابع موج در بینهایت به سمت
صفر میل می کنند ،ضرایب  D1و  D5باید صفر باشند.
بنابراین ،طبق روابط ( )9و ( ،)10رابطه زیر بدست میآید:

.  410

7

جدول :1پارامترهای ماده مورد استفاده در محاسبات []7

Mg x Zn1x O 0  x  0.4



T
C1  M11
C5
0  MT21 C5

() 9

E2  E1

()13

با استفاده از روش ماتریس انتقال و اعمال شرایط مرزی
ضرایب توابع موج به وسیله  8ماتریس به یکدیگر مرتبط
میشوند [8و .]11با انجام پارهای محاسبات [ ،]12رابطه
زیر حاصل میشود:
()7

3 ,  

و ضریب جذب کل طبق رابطه زیر نوشته میشود:
 ,  1  3 ,
()12
در روابط ( )10و (  ،)11چگالی حامل12 1 12 ،


C1 expk1z  D1 expk1z j 1
 z  

C j Ai k j (z)  D j Bi k j (z) j  2,3,4,5

() 5

M21  12
  

2
2 2
R  20 n r c  

E








21
12


2
2  4E
2 2 2  

M22  M11 3E21
2
21 
12 
4M21 

2
E221   12 


2

پاسخ تحلیلی معادله شرودینگر نواحی بصورت زیر است:
()4
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Parameter

3.25  0.05x

a A0 

3.3731.046x  0.87x 2

Eg eV

0.23  0.05x

me

طبق رابطه( )9و با توجه به اینکه مولفه های ماتریس MT

104

c13 GPa

تابعی از ویژه مقادیر انرژی هستند ،با حل معادله

216

c33 GPa

 MT21 E  0ویژه مقادیر انرژی و سپس مولفه های
ماتریس های  Mبدست خواهند آمد .در نهایت ،مقادیر
ضرایب توابع موج با بهنجارش توابع موج حاصل خواهند
شد .پس از بدست آمدن توابع موج نهایی و محاسبه ویژه
مقادیر انرژی متناظر ،ضرایب جذب نوری با بهره گیری از
روش ماتریس چگالی [ ]9بدست میآیند .ضرایب جذب
نوری خطی (مرتبه اول) و غیر خطی (مرتبه سوم) بصورت
زیر میباشند:
M21  12

R  E21  2   12 2
2

()10

8.11.5x



 0.53 0.15x

e13 cm2 

1.19 1.07x

e33 cm2 

 0.057  0.064x

1  
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. میشودM21  و کاهشE21 این منجر به افزایش
 با افزایش غلظت منیزیم اندازه قله ضریب جذب،بنابراین
 کاهش می یابد و قلهها بهM21 نوری کل نیز مشابه
.سمت انرژیهای فوتونی بیشتر میروند

3.5

x 10

Lw1=25 A0
Lw2=25 A0

Total Absorption(m-1)

3

 نتیجهگیری-3
 با استفاده از روش ماتریس انتقال ساختار،ما در این مقاله
ZnO/MgZnO الکترونیکی چاه کرنشی کوانتومی دوگانه
 سپس با استفاده از روش ماتریس.را بدست آوردیم
.چگالی ضرایب جذب نوری این سیستم را محاسبه کردیم
نتایج نشان میدهند که با افزایش ضخامت الیه سد قله
-ضریب جذب نوری به سمت انرژیهای کمتر جابجا می
 با افزایش، در حالیکه.شود و اندازه آن افزایش مییابد
-غلظت منیزیم قلهها به سمت انرژیهای بیشتر جابجا می
.شوند و اندازه آنها کاهش مییابد

Lb1=30 A0

x=0.2

2.5
2

Lb1=20 A0

1.5

Lb1=10 A0

1
0.5
0
0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

Photon Energy(eV)

 ضریب جذب نوری کل بر حسب انرژی فوتون فرودی برای: 2شکل
.مقادیر مختلف پهنای سد

تغییرات ضریب جذب نوری کل بر حسب انرژی فوتون
 رسم2فرودی برای مقادیر مختلف پهنای سد در شکل
 با افزایش پهنای سد اندازه میدانهای.شده است
 که این منجر به، کاهش مییابندFb  وFw پیزوالکتریک
 اختالف، بنابراین.کاهش پتانسیل تحدید نیز میشود
 ) کاهش مییابد و عنصر گشتاورE21 ( انرژی ترازها
 مکان قلهها به. ) افزایش مییابدM21 ( دوقطبی الکتریکی
 بستگی دارد که درE 21 |M 21 |2  و اندازه آنها بهE21
 اندازه قلهها، بنابراین. غالب میباشدM21 اینجا تغییرات
-افزایش یافته و به سمت انرژی فوتونی کمتر جابجا می
.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 فوتون3در شکل
فرودی برای سه مقدار مختلف غلظت منیزیم رسم شده
 با افزایش غلظت منیزیم قطبشهای خوبخودی و.است
پیزوالکتریک و در نتیجه قطبش کل افزایش مییابد و
.) میدان الکتریکی داخلی افزایش می یابد1(طبق رابطه
در نتیجه پتانسیل تحدید کوانتومی افزایش مییابد که
636
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بررسی اثر پالسمای سرد فشار اتمسفری بر روی فعالیت آنزیم فیتاز
)2(بخت

 یحیی سفید،)1( حمیدرضا قمی مرزدشتی،)2( سید امید رعنایی سیادت،)2( ساره ارجمند،)1(مهسا فراست
 پژوهشکده لیزر و پالسما، پردیس عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران-1
 مرکز تحقیقات پروتئین، پردیس عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران-2

 فیتاز یکی از آنزیمهای پرکاربرد صنعتی است که با تولید فسفات غیرآلی در بهبود استفاده از منابع فسفر در غذای دام کارایی-

چکیده

 پالسمای سرد فشار اتمسفری روشی است که میتواند اثراتی را بر.دارد و افزایش فعالیت این آنزیم از نظر تجاری بسیار ارزشمند است
 در این مقاله اثر پالسمای سرد فشار اتمسفری جت هلیم بر روی.روی ساختار پروتئینها ایجاد کند و فعالیت آنها را افزایش یا کاهش دهد
 به این منظور محلول آنزیم فیتاز در زمانهای مختلف با استفاده از پالسمای سرد فشار اتمسفری تیمار و.آنزیم فیتاز بررسی شده است
 مورد بررسی در روند اثرpH  نتایج نشان دهندهی افزایش فعالیت فیتاز با زمان پالسمادهی و عدم تاثیر.فعالیت آن اندازه گیری شد
.گذاری پالسمای سرد بود
 فعالیت آنزیمی، جت هلیم، پالسمای سرد فشار اتمسفری، آنزیم فیتاز-کلید واژه

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
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زیست محیطی ناشی از کود آنها کارایی دارد و افزایش
فعالیت این آنزیم از نظر تجاری بسیار ارزشمند است.
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تیمار  ACPبرروی
فعالیت آنزیم تجاری فیتازاست.

 -1مقدمه
پالسما به عنوان حالت چهارم ماده معرفی میشود و به دو
گروه پالسمای حرارتی و پالسمای غیر حرارتی تقسیم
بندی میشود .در پالسمای حرارتی (گرم) تعادل حرارتی
بین الکترونها و یونها وجود دارد در صورتی که در
پالسمای غیر حرارتی (سرد) اختالف دمایی زیادی بین
یونها و الکترونها وجود دارد ] .[1در ابتدا پالسمای سرد
فقط در فشار پایین تولید میشد ولی با پیشرفت و
گسترش فیزیک پالسما پالسمای سرد در فشار اتمسفر
هم تولید شد که به خاطر راحتی در استفاده و مقرون به
صرفه بودن بسیار مورد توجه قرار گرفت این نوع پالسما
قادر به ایجاد گونههای فعال  ROSو RNSدر فشار اتمسفر
و دمای پایین میباشد .پالسمای سرد اتمسفریک ()ACP
یک تکنولوژی امید بخش و موثر در زمینههای مختلف
زیستشناسی و زیستپزشکی است .مطالعات نشان داده
است که این تکنولوژی عملکرد قابل توجهی در موارد
مختلف از جمله انعقاد خون ] ،[2درمان بافتهای زنده
] ،[3تکثیر سلولی ] ،[4آپوپتوز سلولهای سرطانی ] [5و
غیره دارد .تعداد زیادی از عملکردهای منسوب به ACP
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،
و همچنین افزایش یا کاهش عملکرد آنزیمها در
محیطهای غیر زیستی ،بسیار اهمیت یافته است.
مکانیسمهای مختلفی برای اثر پالسما روی فعالیت زیستی
پیشنهاد شده است و برای دستیابی به بینش بیشتر
نیازمند مطالعه برهمکنش  ACPدر سطح مولکولی
هستیم .فیتیک اسید و نمکهای آن (فیتات ها) جزء
مهمی از غالت ،حبوبات  ،دانههای روغنی و بعضی از
میوهها و سبزیجات و همچنین خاک هستند 80 .درصد
فسفر کلی برای حیوانات تک معده مانند ماهی به صورت
غیر قابل هضم است .برای حل این مشکل به جیره غذایی
دام آنزیم فیتاز اضافه میشود .فیتاز یکی از آنزیمهای
پرکاربرد صنعتی است که با هیدرولیز باندهای فسفودی-
استری در فیتات و تولید فسفات غیرآلی در بهبود استفاده
از منابع فسفر در غذای دام و همچنین کاهش آلودگی

 -2روش کار
 -2-1مواد و محلولها
آنزیم فیتاز تجاری مشتق از قارچ آسپرژیلوس نایجر از
کمپانی  Novozymeدانمارک خریداری شد .سدیم
استات ،سدیم کربنات ،آمونیوم هپتامولیبدات ،اسید
سولفوریک  98-95درصد ،استیک اسید ،استون از کمپانی
 Merckآلمان خریداری شدند .از گاز هلیوم %99.999
برای تشکیل پالسما استفاده شد.

 -2-2ساخت منبع تغذیه
جت پالسما یکی از دستگاههای تولید کننده پالسمای
سرد فشار اتمسفری است جتها با توجه به ساختار
الکترودهای آنها و منبع تغذیهای که به آنها اعمال میشود
دارای ویژگیهای متفاوتی است .در این تحقیق از جت
پالسمای تک الکترود با منبع تغذیه  DCپالسی استفاده
شد .ساختار جت پالسمای استفاده شده شامل یک لولهی
کوارتز به عنوان دی الکتریک بود .یک سیم مسی به
عنوان الکترود روی قسمت بیرونی لولهی کوارتز و به
فاصلهی  1سانتی متر از انتهای لوله چسبانده شده و
قسمت باالیی سیم به ولتاژ مثبت وصل شده بود .گاز
هلیم توسط شیلنک به داخل لولهی کوارتز هدایت و جت
پالسما از انتهای لوله خارج میشد .منبع تغذیه استفاده
شده دارای ولتاژ  11کیلوولت و فرکانس  10کیلوهرتز
بود.و حدود دمای پالسما  30-25درجه سانتیگراد است.

 -2-3ریخت شناسی پالسما
جهت بررسی عوامل و گونههای فعال درون پالسما از
طیف  OES1استفاده شد .به این صورت که فیبر اپتیکی
به صورت موازی مقابل جت پالسما ( همان ناحیهای که
به نمونهها اثر داده شد) قرار داده شد و طیف حاصل از آن

Optical Emission Spectroscopy
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شکل  1شمایی از جت پالسمای ساخته شده را نشان
میدهد.
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اسید  20میلی موالر به عنوان سوبسترا و محلول 200
میلی موالر سدیم استات با  5/ 5pHبه عنوان بافر
استفاده شد .محلول واکنش شامل  50ماکرولیتر محلول
آنزیمی بود که درون  450ماکرولیتر بافر حل شده بود.
 500ماکرولیتر فیتیک اسید به عنوان سوبسترا به آن
اضافه شد و برای همدما شدن درون حمام آب با دمای
 37درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از آن  2میلیلیتر
آمونیوم
0/%3
محلول رنگی (w/v)( AMS
هپتامولیبدات 50% (v/v) ،استون25% (v/v) ،
اسیدسولفوریک  5نرمال  98-95درصد) به آن اضافه شد.
برای متوقف کردن واکنش از  100ماکرولیتر اسیداستیک
استفاده شد .در نهایت جذب توسط اسپکترومتر در طول
موج  380نانومتر خوانده شد.

شکل :1شمایی از جت پالسما

 -2-6اثر pH

 -2-4عملیات تیمار با پالسما

برای مطالعه اثر  pHمحلول آنزیمی بر روی نتایج بدست
آمده از اعمال پالسما ،آنزیم فیتاز در بافرpH 7/2( PBS
) حل شد و مراحل مربوط به تیمار پالسما و سنجش
فعالیت آنزیم تکرار گردید.

محلول آنزیم فیتاز با غلظت  0/1 g/mlدر بافر سدیم
استات ( )pH 5/5تهیه شد 300 .ماکرولیتر از محلول
آنزیمی درون هر یک چاهکهای پلیت  96خانهای ریخته
شد و با فاصله  1سانتیمتر تحت تابش پالسما در مدت
زمانهای  360 ،240 ،120 ،60ثانیه قرار گرفت .پس از
آن سنجش فعالیت آنزیم با روش رنگ سنجی انجام شد.
عملیات تیمار با پالسما به دو صورت مستقیم و غیر
مستقیم انجام شد .در حالت مستقیم  ACPمستقیما به
محلول آنزیم و بافر اعمال شد و در حالت غیر مستقیم
 ACPبه بافر اعمال میشود و سپس پودر آنزیم به آن
اضافه شد .شکل 2نمایی از تیمار پالسما رانشان میدهد.

 -3نتایج
نتایج مربوط به طیف  OESدر شکل  3نشان داده شده
است .طیف شامل قلههایی در طول موجهای 315 ، 309
 357، 337 ،نانومتر است که مربوط به  N2میباشد.
همچنین یک قله در  706نانومتر که مربوط به هلیم و
یک قله در  770نانومتر که مربوط به  Oمیباشد،
مالحظه گردید.

شکل :2نمایی از عملیات تیمار پالسما

 -2-5سنجش فعالیت آنزیم
شکل  :3طیف گسیلی از پالسمای هلیم در هوا.

سنجش فعالیت فیتاز با استفاده از روش رنگ سنجی ،و
مطابق آنچه قبال توسط  Heinonenو همکارانش معرفی
شده بود ،انجام شد ] .[6به طور خالصه ،محلول فیتیک

نتایج مربوط به بررسی اثر تیمار  ACPبه صورت مستقیم
و غیرمستقیم و همچنین اثر مدت زمان تیمار پالسما روی
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فعالیت پروتئین فیتاز در شکل شماره  4نشان داده شده
است.

پالسمای تهیه شده انواع یونها و رادیکالهای آزاد را در فاز
گازی تولید میکند .بر اساس مطالعات پیشین این
رادیکالهای آزاد و یونها میتوانند با آب واکنش دهند و
انواع مختلفی از گونههای فعال با طول عمر کوتاه و بلند را
تولید کنند که قادر به ایجاد انواع واکنشهای زیستی
هستند .بعضی از انواع گونههای با طول عمر طوالنی
عبارتند پراکسیدهیدروؤن ( ،)H2O2ازن ( ،)O3و یون
) ،و گونههای با طول عمر کوتاه مانند
نیترات (
) ،سوپراکسید ( ) ،و
رادیکال هیدروکسیل (
اکسیژن تکی[ ]7تیمار به صورت مستقیم برروی محلول
آنزیمی یا غیرمستقیم برروی بافر -قبل از حل کردن
آنزیم -منجر به نتایج مشابهی شده است و تفاوت جزئی
در نتایج میتواند به علت علکرد اثرات گونههای فعال با
طول عمر کوتاه در روش مستقیم باشد .نتیجه بررسی اثر
 pHنشان داد که هرچند فیتاز به طور کلی در بافر اسیدی
فعالیت بهتری دارد اما روند تغییرات مربوط به تیمار با
 ACPدر هر دو  pHبررسی شده مشابه است.

شکل : 4بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم تیمار با  ACPدر مدت
زمانهای مختلف بر روی فعالیت آنزیم .هر تیمار سه بار تکرار شده
است و معنی دار بودن نتایج نسبت به کنترل با  )*( p< 0.05و
 )****( p<0.0001نشان داده شده است.

اثر  pHمحیط روی نتایج به دست آمده مربوط به تیمار با
 ACPدر شکل شماره 5نشان داده شده است.

شکل :5بررسی اثر  pHبر روی نتایج تیمار با پالسما .افزایش
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pH

سبب کاهش کلی در فعالیت آنزیم شده است اما روند تغییرات ناشی
از تیمار با  ACPمشابه است.

 -4بحث و نتیجه گیری :
نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از تیمار  ACPدر
محلول آنزیمی فیتاز باعث افزایش فعالیت آنزیم شده و
افزایش زمان تیمار تا مدت زمان  360ثانیه اثر مثبتی
روی این میزان افزایش داشته است .بررسیهای طیف
سنجی مربوط به ریخت شناسی پالسما نشان داد که جت
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اثر افزودن گرافن به حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی
 ثریا زنگنه زاده،علیرضا کشاورز
 شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز،دانشکده فیزیک
 حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی به علت اندازه گیری با دقت باال پارامترهای شیمیایی و زیستی اخیرا مورد توجه- چکیده
 در این مقاله اثر افزودن گرافن به حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی به صورت عددی با.بسیاری از دانشمندان قرار گرفته اند
 برای بررسی دقیق تر عملکرد این حسگرها نمودار تشدید پالسمون.استفاده از ضرایب بازتاب فرنل شبیه سازی و بررسی شده است
 رسم شدهSilica  و2S2G  ضخامت متفاوت الیه طال و منشور های،سطحی در حالت های مختلف مانند تعداد الیه های متفاوت گرافن
. نتیجه های شبیه سازی نشان می دهند که افزودن گرافن به حسگر موجب افزایش حساسیت آن می شود.است
 تشدید پالسمون سطحی،  ضرایب فرنل،  گرافن،  حسگر-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
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_1مقدمه

() 2
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c1
λ0
3

n=3.0+i

در اینجا  c1=5.446m-1می باشد .
ضخامت گرافن که بین دو الیه خال قرار گرفته از
 d=L×0.34nmمحاسبه می شود که  Lتعداد الیه های
گرافن است ] .[5هر الیه گرافن  97/7%نور فرودی را از
خود عبور می دهد و  2/3%آن را جذب می کند که با
افزایش تعداد الیه های گرافن نور عبوری کاهش می یابد
] .[2برای نور عبوری از منشور در فصل مشترک
فلز_منشور بازتاب کلی رخ می دهد و یک موج ناپایدار
شکل می گیرد که به الیه فلزی نفوذ می کند و با ثابت

روش های اندازه گیری حساسیت مبتنی بر تشدید
پالسمون سطحی کاربردهای وسیعی در اندازه گیری
تغییرات پارامترهای شیمیایی و زیستی شامل ضریب
شکست دارند .حسگرهایی که بر این اساس ساخته
می شوند برای آشکارسازی بیومولکول ها در یک نمونه
مایع استفاده می شوند] .[1در متداول ترین ساختار این
حسگرها یک الیه نازک فلزی از فلزات نجیب مانند طال و
نقره به روی سطح یک منشور الیه نشانی می شود .در
سطح تماس بیومولکول ها با فلز جذب سطحی اتفاق
می افتد که موجب تغییر ضریب شکست در نزدیکی سطح
فلز می شود] .[2به علت جذب سطحی پایین فلزات برای
بهبود عملکرد حسگر ها از گرافن استفاده می شود .گرافن
با استفاده از ساختار حلقه ای کربن تغییرات بیشتری در
ضریب شکست در نزدیکی سطحش ایجاد می کند].[1
شبیه سازی های انجام شده در این مقاله با استفاده از
روش ضرایب بازتاب فرنل هستند که با نتایج ارائه شده
در مرجع] [3کامال همخوانی دارند.

 2π 
انتشار  kx = nprism  در راستای  xمنتشر می شود
 λ0 
] .[2ساختار مورد مطالعه شامل  4الیه به ترتیب منشور،
طال ،گرافن و محیط نمونه است که در شکل  1نشان داده
شده است.

_2مبانی نظری
زمانی که ثابت انتشار نور فرودی با قطبش  Pبه روی
سطح منشور و ثابت انتشار موج پالسمون سطحی)(SPW
برابر شوند پالسمون های سطحی برانگیخته می شوند.
این رخداد در یک زاویه ویژه اتفاق می افتد که شدت نور
بازتاب شده از سطح منشور به حداقل می رسد و این
پدیده توسط رابطه ( )1توصیف می شود ].[1

شکل  :1ساختار حسگرهای مبتنی بر تشدید پالسمون سطحی شامل
منشور  ،ورقه ی نازک طال  ،الیه گرافن و محیط نمونه .

منحنی تغییرات شدت بازتاب نسبت به زاویه فرودی را
منحنی تشدید پالسمون سطحی می نامند .بازتاب در این
ساختار از روابط فرنل محاسبه می شود .برای نور عبوری
از الیه iام به الیه kام ضریب بازتاب فرنل از رابطه ()3
محاسبه می شود].[6

 2π  εmn 2  
2π
s

n1sinθSPR=Re 
()1

2 
λ0
 λ0  εm+n s  
در این رابطه  n1ضریب شکست منشور ns ،ضریب
شکست محیط نمونه m ،ثابت دی الکتریک فلز و SPR
زاویه فرودی در حالت برانگیختگی است.

برای مطالعه بیشتر حسگرهایی که بر اساس گرافن کار
می کنند الزم است خواص گرافن را بررسی کنیم.
اندازه گیری های تجربی روی نور عبوری از گرافن نشان
می دهند که شفافیت گرافن یک ثابت جهانی است که به
طول موج فرودی وابسته نیست] .[2ثابت دی الکتریک و
ضریب شکست گرافن در ناحیه مرئی از محاسبات ضرایب
فرنل بدست می آیند].[4

()3

() 4
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 kzi kzk 
 - 
εi εk 
rik= 
 kzi kzk 
 + 
 εi εk 
2π
2
εi-ε0  sinθ 
λ0

=kzi
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که در آن  زاویه فرودی است  kzi.و  iبه ترتیب بردار
موج و ثابت دی الکتریک iامین الیه هستند .ضریب بازتاب
ساختار از رابطه زیر بدست می آید:
() 5

r01+r12exp  2ikz2d2 

1+r01r12exp  2ikz2d2 

در شکل  3منحنی  SPRبرای دو حالت متفاوت قبل و
بعد از افزودن یک الیه گرافن رسم شده است .منحنی
های قرمز جذب سطحی را بعد از افزودن گرافن و آبی
قبل از افزودن گرافن نشان می دهند .انتقال زاویه در مورد
اول و دوم به ترتیب 0.230و  0.222است که نشان
می دهد اضافه کردن گرافن حساسیت حسگر را بهبود
می بخشد.

=r012

رابطه ( )5برای ساختار سه الیه ای است که با جایگزینی
 r123به جای  r12به چهار الیه تعمیم می یابد ].[7
عملکرد این حسگرها بر اساس دو عامل سنجیده می شود.
ابتدا حساسیت  Sکه نسبت تغییرات زاویه تشدید به
تغییرات ضریب شکست است و دوم دقت آشکار سازی D
که عکس تمام پهنا در نصف بیشینه ( )FWHMمنحنی
تشدید پالسمون سطحی است ].[3
δθSPR
()6
=S
δn
()7

1
FWHM
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=D
شکل  :3نمودار تشدید پالسمون سطحی در طول موج فرودی
 632.8nmبرای قبل و بعد جذب سطحی .

 _3محاسبات

در شکل  4منحنی  SPRبرای حسگر با تعداد الیه های
مختلف گرافن رسم شده است .همانطور که مشاهده
می کنید با افزایش تعداد الیه گرافن تمام پهنا در نصف
بیشینه ( )FWHMنمودار افزایش می یابد و به این ترتیب
دقت آشکارسازی حسگر کاهش و حساسیت آن افزایش
می یابد.

در شکل  2منحنی  SPRبرای دو منشور متفاوت سیلیکا و
چلکوجناید ) (2S2Gرسم شده است .انتقال زاویه در دو
نمونه متفاوت با ضرایب شکست  1.330و  1.335برای
سیلیکا و  2S2Gبه ترتیب 0.466و  0.222می باشد .این
داده ها نشان می دهند که با افزودن منشور 2S2G
حساسیت حسگر بیشتر می شود .با در نظر گرفتن تمام
پهنا در نصف بیشینه برای دو منشور مشاهده می کنید
که دقت آشکارسازی برای منشور  2S2Gباالتر است.

شکل  :4نمودار تشدید پالسمون سطحی در طول موج 632.8nm
برای تعداد الیه های مختلف گرافن
شکل  :2نمودار تشدید پالسمون سطحی برای دو منشور متفاوت
 2S2Gو سیلیکا برای طول موج فرودی 632.8nm

از دیگر عوامل موثر در سنجش عملکرد حسگرهای مبتنی
بر تشدید پالسمون سطحی تغییر ضخامت طال در این
643
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ساختار می باشد .در شکل  5نمودار برای ضخامت های
متفاوت الیه طال رسم شده است .در این نمودار تعداد الیه
های گرافن  L=7انتخاب شده است .از این شکل میتوان
نتیجه گرفت که هرچه ضخامت الیه طال بیشتر باشد دقت
آشکارسازی حسگر افت پیدا می کند.
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می دهند که افزودن گرافن موجب افزایش حساسیت
حسگر می شود.

شکل  :7نمودار تشدید پالسمون سطحی در طول موج 632.8nm
برای تعداد الیه های مختلف گرافن از مرجع].[3

تعداد الیه های گرافن باید به صورت بهینه انتخاب شوند
تا دقت آشکارسازی حسگر افت نکند .همچنین افزایش
ضخامت الیه طال موجب افت دقت آشکارسازی حسگر
می شود و بهترین عملکرد حسگر در ضخامت های 30nm
و  50nmطال می باشد .همانطور که مشاهده می کنید
میتوان از مقایسه کردن شکل های  4و  7استدالل کرد
که نتیجه های ارائه شده در مرجع ] [3با روش ماتریس
 ABCDکامال همخوانی دارند و میتوانند در طراحی های
مشابه مورد استفاده قرار گیرند.

شکل  :5نمودار تشدید پالسمون سطحی برای الیه طال با ضخامت
های  70nm ،50nm ،30nmو  90nmدر طول موج . 632.8nm

به علت جذب سطحی در الیه گرافن ضریب شکست در
این ناحیه تغییر می کند که باعث تغییر در حساسیت
حسگر می شود .شکل  6این تغییر حساسیت را برای
تغییر  0.07در ضریب شکست محیط نمونه نشان
می دهد.
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شکل  :6نمودار حساسیت برحسب تغییرات ضریب شکست برای
تعداد الیه های متفاوت گرافن

_4نتیجهگیری
در این مقاله به صورت خالصه تاثیر افزودن گرافن در
حساسیت حسگرهایی که بر اساس تشدید پالسمون
سطحی کار می کنند مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده
از ضرایب بازتاب فرنل شبیه سازی شد .نتیجه ها نشان
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بررسی تابش چرنکوف نسبیتی بر حسب شکل صریح تابع گرین
مریم محمدی خشویی
Mohamady_maryam@yahoo.com

دانشگاه زنجان
 در این مقاله به بررسی تابش چرنکوف نسبیتی در حضور محیط دی الکتریک مغناطیده همگن سه بعدی برحسب شکل صریح- چکیده
- گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی محیط به صورت توابع مختلطی از فرکانس که روابط کرامرز. تابع گرین پرداخته می شود
 در این مقاله برای کوانتش میدان با تلفیق معادالت ماکسول در پیمانه کولنی و پتانسیل اسکالر. فرض می شوند،کرونیک را ارضا می کند
 هامیلتونی جدید برهم کنش را که متفاوت از حالت غیرنسبیتی آن. معادله موج را برای پتانسیل برداری به دست آورده میشود،ص فر
 مولفه های.است با استفاده از پتانسیل برداری کوانتیزه شده و عملگر میدان ذره که از کوانتش مرتبه دوم به دست آمده معرفی می شود
 با استفاده از رابطه احتمال گذار از قاعده طالیی فرمی آهنگ اتالف انرژی.پتانسیل برداری بر حسب تابع گرین محاسبه می شود
. نتایج حاصله با کارهای پیشین مقایسه می شود.الکترون حاصل از این تابش را محاسبه می شود
.فرمی

 قاعده طالیی، تابش چرنكوف نسبتی،آهنگ اتالف انرژی-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 nonrelativistic 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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بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

 -1مقدمه

2

برای اولين بار تابش چرنكوف در تحقيقات مواد
رادیواکتيویته مشاهده شده بود[ .]2 ,1چرنكوف نشان داد
منشاء این تابش ،الكترون پرانرژی است که در محيط
مادی با سرعتی بيش از سرعت نور در آن محيط حرکت و
طی این فرآیند فوتون گسيل می کند[ .]3برای بررسی
تابش چرنكوف سيستم ،یک الكترون در حال برهم کنش
با ميدان الكترومغناطيسی در محيط دی الكتریک
مغناطيده در نظر گرفته می شود .]4[ .برخی از پدیده ها
از جمله تابش چرنكوف در خالء امكان پذیر نيست ،لذا در
این مقاله به بررسی کوانتش ميدان در محيط مادی
پرداخته می شود .هر محـيط مادی توسط تابع دی
الكـتریک و تابع مغناطيدگی توصيف می شود .اصل
عليت ایجاب می کند که هر دو تابعی مختلط از فرکانس
باشند[ .]5قسمت حقيقـی آن خاصيت پاشندگـی و
قسمت موهومـی آن خاصيت اتالفـی مـحيط را موجب
می شود .این دو قسمت با روابط کرامرز -کرونيگ به هم
وابسته اند .ضریب شكست مختلط در این محيط به
صورت زیر تعریف می شود]5[:

 k , 

()1
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k c         
ˆˆ  k ,   1 J
 k c    k k  A

2







2 2



2 2

 



 .از طرفی می توان مؤلفه های پتانسيل برداری را از رابطۀ
( )3به دست آورد

ˆ   k ,   1 G  k ,  Jˆ   k , 
A




()3
که در

0

آن G  k , 

تبدیـل

فوریـۀ G  r , r , 

و تانـسور

گریـن می باشد .تجزیه پتانسيل برداری به مؤلفه های
طولی و عرضی ،انجام محاسبات را آسان تر می کند .با
جایگذاری رابطه  3در  2و ضرب اپراتورهای تصویر طولی
 k kو عرضی      k kاز سمت چپ معادله
حاصل ،مولفه های طولی و عرضی تانسور گرین به شكل
زیر به دست می آیند:

k k 

()4

n  r,     r,    r, 

()5

2

 -2 -2کوانتش میدان الکترومغناطیسی

 2  

L
G
 k ,   

   k k
k 2c2     2  

T
G
 k ,  

با جایگذاری در رابطه ( )3و با استفاده از تبدیل فوریه
پتانسيل برداری به شكل زیر به دست می آید.

در گذار از الكترودیناميک کالسيک به الكترودیناميک
کوانتومی اولين گام کوانتيزه کردن ميدان است .روشهای
متفاوتی برای کوانتش ميدانهای الكترومغناطيسی وجود
دارد .از آن جمله می توان کوانتيزه کردن ميدان بر حسب
توابع مد ،استفاده از معادالت اویلر -الگرانژ و تابع گرین را
نام برد .در این مقاله برای کوانتش ميدان با تلفيق
معادالت ماکسول در پيمانه کولنی و پتانسيل اسكالر صفر،
معادله موج را برای پتانسيل برداری می توان به دست
آورد .برای حل معادله با استـفاده از تبدیل فوریه
پتانسـيل برداری در فضای اندازه حرکت محاسبه و
معادله موج به یک معادله جبری ()2تبدیل می شود .که

1

 2 
3
ˆ  r ,t   
A
)(6
 2   d  d k
 4  

G
 k ,ω  Jˆ   k ,ω  exp 
 i t  k  r    H  c







که در آن    L,Tنشان دهنده مؤلفه های طولی و
عرضی است .به دليل آنكه عبارت مولفه طولی برای حالت
مغناطيده و غير مغناطيده یكسان است در بررسی تابش
چرنكوف نسبيتی در حضور محيط دی الكتریک جاذب و
مغناطيده تنها پتانسيل عرضی مورد توجه قرار داده می
شود[ .]6قابل ذکر است که پتانسيل برداری باال در روابط
جابه جایی کانونيک صدق می کند که شرط کوانتش
ميدان است.

در آن  kیک بردار یكه است .تكرار اندیس  نشان
دهنده جمع روی مؤلفههای کارتزین  x, y,zاست.

()7

T
 Aˆ T (r , t ),   0 Eˆ T (r , t )   i 
)(r  r 
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 -3کوانتش مرتبه دوم

1

 2 3 
ˆ  ec  1  
H
I
   2   d r  dω
 2π   4π ε 
 i p  p  r
d 3 k d 3 p d 3 p bˆ   p,t  bˆ  p ,t  e  

می توان ميدان تابشی را با خواص ذرهای توصيف کرد.
این مطلب ایدهای خواهد بود برای آنكه ميدان تابشی
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
آمده ميدان تابشی الكترون بسط داده می شود .ضرایب
بسط در واقع عملگرهایی خواهند بود که مربوط به خلق
یا نابودی الكترون می باشند bˆ  p ,t  .عملگر بوزونی



آنكه سيستم در حالت نهایی



() 13

با انرژی  E fیافت

f

2
 trans.porb  2
V fi  E f  Ei


 time 



در رابطه باال V fi ،عنصر ماتریس اختالل است که به
صورت زیر تعریف می شود:



 c2 
  2    dω  d 3 k  d 3 p
 4   s

که در آن]2[ :
u  r, p  eip.r

2  




شود ،طبق قاعده فرمی به صورت زیر محاسبه میشود[:]2

ˆ   r ,t     d 3 p bˆ   p ,t    p,r 
ψ

3
2



اوليه  iبا انرژی  Eiباشد ،احتمال در واحد زمان برای



1



u
G

داشتن اطالعات فوق میتوان احتمال گسيل فوتون در
واحد زمان توسط الكترونی که با سرعت  vدر محيط
حرکت میکند را به دست آورد .بدین منظور از قاعده
طالیی فرمی استفاده میشود .اگر سيستم ابتدا در حالت

ˆ  r ,t     d 3 p bˆ   p ,t    p,r 
ψ

14

   r, p  

2

f Hˆ I I

T
u+λ  p + k ,t  α  es  k  uλ  p ,t  ImG
 k , 
2

قسمت موهومی تانسور گرین عرضی به صورت رابطه
زیر به دست میآید:

 -4هامیلتونی برهم کنش

 Im     k c Im   
2

2 2

)(15

هامیـلتونی نسبیتـی برهـمکنش الکتـرون بـا مـیدان

2

k 2c2     2  

Im G T  k ,   

بنابراین:

الکترومغناطیسی در تابش مورد نظر ما بدین شکل است[]2
()11



 k ,ω  exp 
 i  ωt  k  r    H  c 12

تكانه  pناميده و در نهایت  و   کوانتيزه میشوند
و با تعميم آن به حالت پيوسته سه بعدی به شكل زیر در
می آیند[. ]5

()10





 p,t   Jˆ   k ,ω  u  p ,t  

فنا و همچنين  bˆ   p ,t عملگر بوزونی خلق الكترونی با

() 9

3





()8
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 transprob 



 time  p  k , p,

ˆ
ˆ   ec d 3 r ψ  α  Aψ
H
I

()16

که در آن عملگر ميدان ذره می باشد .با جایگذاری به
شكل رابطه ( )12در می آید.

2 2

)   2 i ( )  k 2c2ki (
ec  4 
2
)  8  o  k 2c2k ( )   2 (
2

 -5احتمال گسیل فوتون

) c p 2  m2 c 4  

2 2

در این پژوهش ،در بررسی تابش چرنكوف فرض میشود
که تعداد فوتونها در حالتی که سيستم مختل نشده است،
صفر باشد و پس از گسيل تنها یک فوتون توليد شود .با
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 -6آهنگ اتالف انرژی سیستم در واحد طول

2

) k2 c2  2  (
2  i  k2 c2  i

2
2  i
) k2 c2     2  (

احتمال گسيل یک فوتون با فرکانس   kو پالریزاسيون
 در واحد زمان محاسبه شد .اگر این احتمال در انرژی
یک فوتون ضرب شود در واقع آن مقدار انرژی که سيستم
در واحد زمان از دست میدهد تا فوتونی با بردار موج  kو
پالریزاسيون  خلق شود ،را به دست آوردهایم .از سوی
دیگر فوتونهای بی شماری با فرکانسها و پالریزاسيون های
مختلفی توليد میشود ،از این رو کافی است آهنگ از
دس ت دادن انرژی در واحد زمان را به ازای فرکانسها و
پالریزاسيونهای مختلف به دست آورده و سپس آنها را با
هم جمع کرد .پس جمع نهایی باید شامل یک جمع روی
اسپينهای نهایی الكترون باشد و روی اسپين اوليه
ميانگينگيری کرد که ضریب  1ظاهر میشود و به

20

18 

نسبيتی حرکت می کند) است.
مراجع

dW
e2
 2
dx 2 

B.
M.
Bolotovskii,
–Vavilov
Cherenkov radiation: its discovery and

2

2 
2 2
 
1   1    c k  1 1  v2 c2  

 k 2v2  2mc2   2
 



 


عبارت ( ]6[ )19انرژی اتالفی الكترون غيرنسبيتی در
واحد طول برای محيط های دی الكتریک همـگن سه
بعدی است،

  d   dk

())19
2
 
k  
1   

  kv 2mv  



k  3 i  
2

e2
2 2

=
دي ال ک تري

ک


2
1  
2 2
 kv


با توجه به کاربرد وسيع استفاده از تابش چرنكوف در
آشكارسازی ذرات در این پژوهش انرژی اتالفی سيستم در
واحد طول را برای تابش چرنكوف نسبيتی به دست
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

با جایگذاری رابطه ( )16در ( )17رابطه زیر به دست می-
آید:
2

dW
ک dxd  dk

 -7نتیجه گیری

2
2
dW 1 1
( transprob  )17

d 3 k k 



dx v 2   1  1
 time 

k 2c2     2  

2

 
  c2 k2 
2 2
1  1  v c  
1 
2 
2
 

 2 mc  
 
2
 
k  
1   

  kv 2 mv  



dW
ه dx d  dk

نقاط برابر یک است که با انتظار ما توافق خوبی دارد.
هرچه سرعت الكترون به سمت سرعتهای باال میرود،
نسبت از یک فاصله میگيرد.

2

 2 i    k 2c2 i  

دي ال ک تري ک م غ ناط يد

دي ال ک تري

سادگی میتوان آهنگ از دست دادن انرژی در واحد طول
را به روش زیر محاسبه کرد:

  d  kdk

 10-12بهمن 1396

dW
dx

k 2c 2  2  

با عبارت ( )19به صورت
حال عبارت ()18
دیفرانسـيلی( )20مـقایسه می شود .در واقع عبارت ()18
نشاندهنده تصحيح نسبيتی برای محيط دیالكتریک
مغناطيده است .این نسبت برای سرعتهای پایين در اکثر

application, Physics-Uspekhi, Vol. 52, No.
11, pp. 1099-1110, 2009 .
ع .احمدي ,مکانیسم تولید و ویژگی هاي تابش
چرنکوف در ناحیه اشعه ایکس نرم ,مجله سنجش و
 .جلد  ،4شمارة  ,1زمستان Vol .1394ایمنی پرتو,
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طراحی فیلتر باند باریک توسط تشدیدگر حلقهای و مربعی بلور فوتونی

 کامبیز عابدی،الهام یزدان ستا
 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده مهندسی برق

 فیلترها.بعدی با میلههای سیلیکون در بستر هوا ارائه میشود2  ساختارهای جدیدی برای فیلتر باند باریک مبتنی بر بلورهای فوتونی، دراین مقاله-چکیده
و تشدیدکننده1/38 µm  طول موج تشدید برای تشدیدکننده حلقه. شامل تشدیدکننده حلقهای و مربعی همراه با دو بازتاب کننده با نقص خطی میباشد
 برای انتخاب طول موج و فیلترنمودن نویز تقویت کنندههای نوری برای. یکپارچه شود، فیلتر باند باریک می تواند در مدارات نوری. است1/4409 µm مربع
. برای شبیه سازی رفتار نوری فیلتر استفاده شده استRsoft  نرم افزار.کاربردهای مخابرات در آینده قابل استفاده میباشد

 فیلتر باند باریک، بازتاب کننده، تشدیدکننده، بلور فوتونی دو بعدی-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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-1مقدمه
اخیرا ،بلورهای فوتونی ( )PCsتوجه زیادی را از دیدگاههای بنیادی
و عملی به خود جلب کردهاند .به دلیل خواص نوری منحصر به فرد
خود و استفاده بالقوه آنها در ادوات نوری ،تحقیقات زیادی بر روی
توانایی آنها برای کنترل انتشار نور انجام شده است .بلورهای فوتونی،
ساختارهایی دی الکتریک متناوب با ضریب شکست در مقیاس
طول موج نور هستند .با توجه به این تناوب ،مواد شکاف باند فوتونی
( )PBGاجازه انتشار میدان الکترومغناطیسی در باند فرکانس
خاص را میدهد] .[1با استفاده از نقص در بلورهای فوتونی ،نور
میتواند در جهت خاص هدایت شود و در ساختارهای کاربردی
بلورهای فوتونی ،مورد استفاده قرار میگیرد] .[2از کاربردهای قابل
توجه بلورهای فوتونی نقصدار میتوان به فیلتر فوق باند باریک]،[1
دی مالتی پلکسر] ،[2تشدیدکنندههای حلقه] ، [3فیلتر] ،[4فیبر
نوری] ،[5سلول خورشیدی] ،[6تقسیمکننده توان]،[7
موجبرها] ،[8و غیره اشاره نمود .فیلتر توسط تزویج تشدیدکننده با
موجبر تحقق مییابد .با توسعه شبکههای مخابرات نوری ،فیلترهای
باند باریک نوری در مدارهای مجتمع نوری بسیار مورد نیاز خواهند
بود .کارهایی که روی این موضوع انجام شده است :فیلتر باند باریک
کوکپذیر با استفاده از انتخاب طول موج کنترل شده با ولتاژ ،مورد
بررسی قرار گرفت] .[8فیلتر باند باریک شامل سه موجبر آبشاری
با شعاعهای مختلف حفرههای هوا است که ضریب عبور  0.77در
طول موج تشدید 1.55µmرا دارا می باشد] .[9فیلتر باند باریک
با استفاده از تشدیدکننده حلقه و بازتاب کننده مطالعه شده است،
بازده خروجی  ٪85و طول موج تشدید 1/420nmبدست آمده
است] .[10در این مقاله طرح جدیدی برای تشدیدکننده همراه با
دو بازتاب کننده پیشنهاد می شود .ویژگی عملکرد فیلتر بوسیله
روش عددی دوبعدی  FDTDبرای بلورهای فوتونی با میلههای Si
برای تشدیدکنندههای حلقه و مربع مورد بررسی قرار گرفته است.
مزیت فیلتر باند باریک نسبت به ساختارهای قبلی گزارش شده،
سادگی آن میباشد .طول موج تشدید در محدوده طول موج
مخابراتی است که در مخابرات راه دور استفاده می شود.
-2طراحی فیلتر باند باریک

 -1-2طراحی ساختار
 -1-1-2تشدیدکننده به صورت مربع
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وارد شدن از طریق port1به بازتاب کننده ردیف پایین برخورد می
کند ،توسط میلههای تزویجگر وارد تشدیدکننده مربع شده سپس
با استفاده از میلههای تزویجگر قسمت باالیی پس از برخورد به
بازتاب کننده به سمت خروجی هدایت میشود .بازتاب کنندهها را
برای بهتر شدن راندمان خروجی قرار داده شدهاند .تشدیدکننده در
این ساختار با حذف مربع  4×4میله های سیلیکونی بدست آمده
است .میلههای تزویجگر با حرف  bروی شکل 1مشخص شده اند.

Port2
b

b
Port1

شکل .1طرح فیلتر باند باریک با دو بازتاب کننده و یک تشدیدکننده مربع

 -2-1-2تشدید کننده به شکل حلقه
شکل  ،2فیلتر شامل رزوناتور و دو بازتاب کننده را نشان می دهد،
شبکه بلور فوتونی (آرایههای )12×16میلههای سیلیکون با همان
مشخصات ساختار قبلی در بستر هوا است .میلههای داخل ساختار
را میلههای درونی نامیده میشوند .میلههای درونی با شعاع 3×r
و4×rدر نظرگرفته شده است که در شکل (2ب) نشان داده شده
است .میلههای سبزرنگ ،میلههای پراکندگی نامیده میشوند که
در ساختار برای بهتر شدن تشدید قرار میدهند ،روی شکل ( 2الف)
با حرف  aمشخص شده اند .میله های تشدیدگر با حرف  bروی
شکل ( 2الف) نشان داده شدهاند.
بازتاب کننده

b

Port2
a

a
a

a

شکل  ،1فیلتر شامل رزوناتور و دو بازتاب کننده را نشان میدهد،
شبکه بلور فوتونی (آرایههای )20×16میلههای سیلیکون با ضریب
شکست ،3/3ضریب دی الکتریک 11/4و شکاف باند  1/12evدر
بستر هوا است .تشدیدکننده با استفاده از حذف میلهها به شکل
مربع میباشد و هردو بازتاب کننده مبتنی بر نقص خطی با حذف
قسمتی از میلهها هستند .ورودی با  port1و خروجی را با Port2
نشان میدهیم .نور ورودی از نوع گوسین است ،نور ورودی پس از
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(ب)
شکل .2الف)طرح فیلتر باند باریک با دو بازتاب کننده و یک تشدیدکننده
حلقه ب)طرح میلههای درونی

-2-2انتخاب پارامتر ها
با توجه به مطالعات انجام شده،به منظور بهبود راندمان انتقال فیلتر
باند باریک ،پارامترهای بلور فوتونی شامل ثابت شبکه )(aو شعاع
میلهها ) (rبا مقدار  0/6384و شعاع میله ها0/1159 × aانتخاب
شده است .شعاع میلههای بازتاب کننده  1/5 × rدر نظر گرفته
شده است.
-3نتایج شبیه سازی

-1-3شبیه سازی تشدیدکننده مربع

شکل .4عبور نور با طول موجهای محدوده شکاف باند
در شکل  ،5نتایج شبیهسازی توزیع میدان الکتریکی ()EFD

پرتوهای فرودی با قطبش  TMنشان داده شده است .با توجه به
شکل  ،4نور با طول موج  1/4409میکرومتر از  port1وارد ساختار
شد و پس از عبور از تشدیدکننده مربع نور از  port2خارج شده
است .در مقدار مانیتور )، (MVمنحنی آبی رنگ نشان دهنده نور
خروجی است.

در شکل  ،3شکاف باند فوتونی) (PBGتشدیدکننده مربع نشان
داده شده است.

شکل .3شکاف باند فوتونی برای تشدیدکننده مربع

همانطور که در شکل 3رسم شده است ،این ساختار شکاف باند
فوتونی را برای مد  TMارائه میدهد و برای مد  TEشکاف باند
فوتونی نداریم .فرکانسهای شکاف باند فوتونی بین
 0/40>a/λ>0/49است ،طول موج های متناظر آن 1/3> λ>1/59
میباشد .در شکل 4بهترین طول موج ،برای عبور از تشدیدکننده
مربع و خروج از  port2نشان داده شده است.

شکل .5توزیع میدان الکتریکی )(EFDومقدار مانیتور پورت خروجی افزاره

-2-3شبیه سازی تشدیدکننده حلقه
در شکل  ،6شکاف باند فوتونی) (PBGتشدیدکننده حلقه نشان
داده شده است.
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شکل .8توزیع میدان الکتریکی ) (EFDومقدار مانیتور پورت خروجی
افزاره

شکل .6نمودارشکاف باند فوتونی افزاره نوری

همانطور که در شکل  6رسم شده است ،این ساختار شکاف باند
فوتونی را برای مد  TMارائه میدهد و برای مد  TEشکاف باند
فوتونی نداریم .فرکانسهای شکاف باند فوتونی بین
 0/41>a/λ>0/494است ،طول موجهای متناظر آن
 1/29>λ>1/55میباشند .در شکل  7بهترین طول موج برای عبور
از تشدیدکننده حلقه و خروج از  port2نشان داده شده است.

در این مقاله ،در دو ساختار پیشنهادی تغییرات طول موج آنها در
شکاف باند فوتونی تقریبا یکسان است ولی طول موج تشدید عبوری
از آنها به دلیل تفاوت در ساختار ،متفاوت میباشد .مزیت ساختار
دارای تشدیدکننده مربع نسبت به ساختار تشدید کننده حلقه
سادگی آن می باشد.
.4نتیجه گیری
در این مقاله ،ساختار های جدیدی برای فیلتر باند باریک مبتنی بر
بلورهای فوتونی2بعدی میله های سیلیکون در بستر هوا ارائه شد.
فیلتر شامل تشدیدکننده حلقه و مربع همراه با دو بازتاب کننده
نقص خطی ،طول موج تشدید دو ساختار در محدوده طول موج
مخابرات نوری بود .مزیت ساختار دارای تشدیدکننده مربع نسبت
به ساختار تشدید کننده حلقه سادگی ساختار میباشد .شبیه سازی
این مقاله با نرم افزار  Rsoftانجام شد.
منابع

شکل .7عبور نور با طول موج های محدوده شکاف باند

شکل ،8نتایج شبیهسازی توزیع میدان الکتریکی ( )EFDپرتوهای
فرودی با قطبش  TMرا نشان می دهد .با توجه به شکل  7نوررا با
طول موج  1/38میکرومتر وارد ساختار می کنیم و پس از عبور از
تشدیدکننده حلقه ،نور تقریبا با همان شدت اولیه از Port2خارج
می شود .در مقدار مانیتور )، (MVمنحنی رنگ آبی نشان دهنده
نور خروجی است.
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شبیه سازی دیود نورگسیل آلی سفید با ساختار معکوس و برپایه نقاط کوانتومی و
فوتونیک کریستال
2قریشی

 سيد محمد باقر،1*ندا حيدری

 ایران، کاشان، دانشگاه کاشان،پژوهشکده نانوالکترونيک-1
 ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده فيزیک،گروه اتمی مولکولی-2
( با نور سفید و ساختار معکوس و برپایه نقاط کوانتومی و فوتونیک کریستالOLED)  در این تحقیق دیود نورگسیل آلی- چکیده
 در حالیکه ولتاژ آستانه این دیود، مشخصه های لومینسانس و بازده کوانتومی خارجی بهبود قابل توجهی داشتند.پیشنهاد شده است
 در ساختار پیشنهادی از سه الیه نقاط کوانتومی با اندازه های متفاوت برای تولید نور سفید و برای بهینه سازی. ولت است5.5 مقدار
.ساختار از شبیه سازی با روش المان محدود حوزه زمانی استفاده شده است

 نقاط کوانتومی، فوتونيک کریستال، ساختار معکوس، دیود نورگسيل آلی سفيد-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
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الیه  ITOتسخير شود [ .]22تا کنون ،یکی از بهترین راه
حل ها برای غلبه بر این مشکل ،استفاده از کریستال های
فوتونی ( )PhCsبوده است .در اینجا یک ساختار معکوس
دیود نورگسيل آلی نقاط کوانتومی و کریستال فوتونی
پيشنهاد شده که کارایی لومينسانس باال دارد و برای
کاربردهای  LEDمناسب است.

 -1مقدمه
در سال های اخير صنعت نمایشگرها به طور گسترده ای
مورد مطالعه قرار گرفته و تالش شده مشخصات آنها با
استفاده از ساختارهای مختلف بهبود بخشيده شوند.
از زمانی که تانگ و وان اولين گزارش انتشار نور
الکترولومينسانس از فيلم های نازک آلی را منتشر کردند،
دیودهای نورگسيل آلی ) (OLEDsبه عنوان یکی از
تکنولوژی های پيشگام در این زمينه مطرح شدند [.]1
اخيرا  Meyerو همکارانش  OLEDبسيار کارآمدی را
گزارش کرده اند که فقط توسط دو الیه آلی ساخته شده
است [ .]2بازده کوانتومی خارجی ،پایداری و انعطاف
پذیری از مهمترین ویژگی های  OLEDها است که در
دهه های گذشته ،دانشمندان تالش زیادی برای افزایش
این ویژگی ها اختصاص داده اند .با این حال ،هنوز مسير
طوالنی برای بهبود عملکرد  OLEDها وجود دارد.

 -2ساختار  IH-QDOLEDو نتایج
ساختار ارائه شده یک  ledسفيد هيبریدی با استفاده از
نقاط کوانتومی و مواد ارگانيک می باشد که دارای ساختار
وارون می باشد .برای بهبود بازدهی از ساختار فوتونيک
کریستال در سمت کاتد استفاده شده است.
این شبيه سازی با استفاده از نرم افزار سيلواکو انجام شده
که در آن ميدان الکتریکی با استفاده از فرمول زیر
محاسبه می شود:

 x
)( [n( x)  N 0 ]dx
 0

یکی از جدیدترین راهبردهای افزایش بهره وری دیودهای
نوری ،استفاده از نانوذرات کلوئيدی در ساختار است .در
سال  1994اولين ساختار دیودهای نورگسيل آلی نقاط
کوانتومی ) (QDOLEDشامل نقاط کوانتومی CdSe
معرفی شد [.]15

E ( x) 

نرخ بازترکيب حاملها نيز با حل معادله پيوستگی جریان
بدست می آید:
dn 1 dJ n

G  R  0
dt q dx
dp 1 dJ p

G  R  0
dt q dx
در اینجا nو  pبه ترتيب غلظت الکترون ها حفره ها G ،و
 Rنرخ توليد و بازترکيب حاملها و  Jnو  Jpچگالی جریان
الکترون و حفره می باشند.
در ساختار  ledبه ترتيب از مواد Alq3 (4nm)/Bphen

توجه به این نکته ضروری است که طيف
الکترولومينسانس ( )ELو شاخص تفکيک رنگ )(CRI
) (QDOLEDبه ابعاد و ترکيب  QDها وابسته است.
بنابراین می توان با کنترل ابعاد نقاط کوانتومی ،طيف EL
را برای پوشش تقریبا کل محدوده نور مرئی تنظيم نمود و
نور سفيد از دستگاه استخراج کرد .اولين  QDOLEDبا
نور سفيد توسط  Parkو گروهش ساخته شد که در آن از
نانو ذرات  CdSeبرای توليد نور سفيد استفاده شده بود
[.]19

(10nm)/TAPC

(35nm)/TCTA

(60nm)/TPBI

) (15nm)/MoO3 (3nmو از  ITOو نقره به ترتيب به
عنوان کاتد و آند استفاده شده است .برای گرفتن نور
سفيد سه الیه نقطه کوانتومی با اندازه های مختلف (4 ,3
و 6نانومتر) به کار گرفته شده که در شکل زیر نشان داده
شده است.
برای بررسی عملکرد این ساختار ,مشخصه های مختلف
محاسبه شد .در شکل  2مشخصه ی جریان-ولتاژ نشان
داده شده است که ساختار پيشنهادی ولتاژ آستانه ای
حدود  5/5ولت دارد که دليل آن استفاده از سه الیه نقاط
کوانتومی و افزایش سطح مقطع کاتد با الیه انتقال
الکترون و افزایش مقاومت معادل سری  ledمی باشد.

ساختارهای معکوس یکی از ساختارهای پيشنهادی برای
دستيابی به کارایی باالتر بوده اند که امکان توليد
نمایشگرهای منعطف را نيز فراهم می کنند.
با وجود همه پيشرفت های انجام شده ،افزایش بهره وری
نور استخراجی  OLEDها هنوز هم نياز به بهبود دارد.
تفاوت ضرایب شکست آند و بستر شيشه ای باعث می
شود که بيش از  40درصد از ميزان نور منتشر شده در
654
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شکل  :1ساختار ) OLED (aمعمولIH-QDOLED (b) ،
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شکل  :3لومينسانس بر حسب ولتاژ

شکل  :2مشخصه ی جریان-ولتاژ

شکل  :4بازدهی کوانتومی خارجی بر حسب جریان آند

مشخصه ی بعدی لومينسانس بر حسب ولتاژ می باشد و
مطابق نمودار در ولتاژ  10ولت دارای مقداری از مرتبه ی
 1e5می باشد که بسيار عدد قابل مالحظه ای می باشد.
این مقدار به خاطر حضور نقاط کوانتومی و مشخصه ی
عالی تابش این مواد می باشد.
مشخصه ی بعدی ,مشخصه ی بازدهی کوانتومی خارجی
بر حسب جریان می باشد .ماکزیمم مقدار این مشخصه
 50%می باشد که مقدار قابل توجهی می باشد .این مقدار
نتيجه ی مستقيم استفاده از ساختار فوتونيک کریستال
می باشد.

در شکل  5طيف خروجی نرمال شده  ledبرحسب طول
موج را نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود,
طيف دارای  3پيک در محدوده ی نور آبی ,سبز و قرمز
می باشد که نهایتا سبب می شود تا خروجی دیده شده به
صورت نوری به رنگ سفيد باشد که این موضوع نتيجه
استفاده از نقاط کوانتومی با ابعاد مختلف در ساختار می
باشد ،زیرا خواص تابشی نقاط کوانتومی به اندازه آنها
وابسته است.
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and mode-expansion methods”, Organic Electronics,
Vol. 6, No. 1, pp. 3-9, 2005.

 برحسب طول موجled  طيف خروجی نرمال شده:5 شکل

 نتیجهگیری-3
 برای بهبود ویژگی هایIH-QDOLED در اینجا ساختار
 ها معرفی شده است کهOLED الکتریکی و اپتيکی
IH-QDOLED  مشخصه های ساختار.کارایی باالیی دارد
 با نرم افزار سيلواکو،FDTD به روش تجزیه و تحليل
 را%50  بازدهی کوانتومی خارجی، نتایج.محاسبه گردید
برای ساختار پيشنهادی نشان می دهد که مقدار قابل
 با توجه به حضور نقاط، عالوه بر این.توجهی می باشد
کوانتومی با اندازه های متفاوت نور سفيد از این ساختار
 نتيجه گيری می شود که حضور.استخراج می شود
 ها و بلورهای فوتونی در یک ساختار میQD همزمان
تواند عملکرد دستگاه را به ميزان قابل توجهی بهبود
.بخشد

مراجع
[1] C.W. Tang, S.A. Vanslyke, C.H. Chen,”Electroluminescence
of doped organic thin films”, J. Appl. Phys., Vol. 65, No.
9, pp. 3610-3616, 1989.
[2] X. Y. Jiang, Z. L. Zhang, J. Cao, M. A. Khan, Khizar-ulHaq, and W. Q. Zhu, “White OLED with high stability and
low driving voltage based on a novel buffer layer MoOx”,
J. Phys. D, Vol. 40, No. 18, pp.5553-5557, 2007.
[3] V. L. Colvin, M. C. Schamp, and A. P. Alivisatos,” Lightemitting diodes made from cadmium selenide nanocrystals
and a semiconducting polymer”, Nature, Vol. 370, No.
6488, pp. 354-357, 1994.
[4] J.H.P ark, J.Y .Kim, B.D.Chin, Y.C.Kim, J.K.Kim, and
O.O. Park,” White emission from polymer/quantum
dot ternary nanocomposites by incomplete energy
transfer”, Nanotechnology, Vol. 15, No. 9, pp. 12171220, 2004.
[5] A. Chutinan, K. Ishihara, T. Asano, M. Fujita, and S.
Noda,” Theoretical analysis on light-extraction
efficiency of organic light-emitting diodes using FDTD

656
قابل دسترسی باشدwww.opsi.ir این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت

مطالعه کارایی لیزر های آبشارکوانتومی در فرایند تولید اعداد تصادفی تحت اثر
پسخوراند نوری متداول و پسخوراند نوری مزدوج فازی
 اکبر جعفری و یوسف مهدی زاده،خسرو مبهوتی
 دانشگاه اروميه، دانشکده علوم،گروه فيزیک
چکیده –در این مقاله کارایی استفاده از خروجی لیزر آبشار کوانتومی در حضور پسخوراند نوری در فرایند تولید اعداد تصادفی بررسی
 بدین منظور از خروجی لیزر آبشار کوانتومی به عنوان مولد سیگنال نمونهبردار از خروجی لیزرهای نیمه رسانای آشوبناک.شده است
. بررسیها در دو حالت حضور پسخوراند نوری متداول و پسخوراند مزدوج فازی صورت گرفت و حالت مطلوب انتخاب شد.استفاده شد
نتایج بدست آمده از شبیه سازی و حل عددی معادالت نشان میدهد که نرخ تولید اعداد تصادفی سریع تر از حالتی است که از لیزرهای
.دیودی مرسوم استفاده میشود
 نمونهبرداری نوری، ليزر های نيمهرسانای آبشار کوانتومی، دوپایداری نوری، پسخوراند نوری، اعداد تصادفی-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
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توليد اعداد تصادفی مشابه در زمينه کاربرد ليزرهای نيمه
رسانا مقایسه میگردد.

 -1مقدمه
توليد اعداد تصادفی یکی از مدرنترین روشهای رمزنگاری
است که برای تامين امنيت حریم خصوصی و ذخيره سازی
اطالعات بکار میرود ].[1
به طور کلی دو روش برای توليد اعداد تصادفی وجود دارد،
روشهای مبتنی بر پردازشهای نرمافزاری و روشهای
مبتنی بر پدیدههای فيزیکی .در گذشته امکان توليد اعداد
شبه تصادفی با سرعتهای باال تا چندین گيگا بيت برثانيه،
با بهرهگيری از الگوریتمهای قطعی وجود داشت .این نوع
اعداد تصادفی مشکل آسيبپذیر بودن را داشتند .بعدها
توليد اعداد تصادفی فيزیکی باتوجه به ماهيت غير قابل
پيش بينی بودن فرایندهای فيزیکی پيشنهاد شد .برای
مثال نویزهای تصادفی میتوانند به عنوان منابع بینظمی
در توليد اعداد تصادفی فيزیکی بکار روند .اما این سيستم
ها نرخ بيتهای خيلی پایينی دارند [.]2
درسالهای اخير ليزرهای آشوبناک توجه بسياری را در این
زمينه به خود جلب کردهاند] .[3اولين توليدکننده اعداد
تصادفی آزمایشگاهی ساخته شده ،دارای نرخ بيت 1/7
گيگابيت برثانيه بود [ .]4در کار دیگری ،یک توليد کننده
اعداد تصادفی تمام اپتيکی پيشنهاد شد .این مولد اعداد
تصادفی بر مبنای ليزرهای آشوبناک کار میکرد و در آن
تمام فرایندهای پردازش سيگنال در یک دامنه اپتيکی
انجام میشد [ .]5درکارهای قبلی که در زمينه توليد اعداد
تصادفی انجام شده است تاثير سيگنال نمونه بردار در
افزایش نرخ توليد اعداد باینری بررسی نشده است.
در این مقاله ،امکان استفاده از خروجیهای ليزرهای نيمه
رسانای آبشار کوانتومی با پسخوراند نوری به عنوان نمونه
بردار اپتيکی ،در توليد اعداد باینری بررسی میشود .این
بررسیها در دو حالت ،ليزر آبشار کوانتومی با پسخوراند
نوری حاصل از آینه خارجی رایج و پسخوراند حاصل از آینه
مزدوج فازی صورت میگيرد .خروجیهای ليزر در هردو
وضعيت ،با استفاده از نمودارهای تحول زمانی شدت
خروجی ليزر و طيف فرکانسی این خروجی ها ،مقایسه شده
و ليزر مناسب انتخاب میشود .سپس با استفاده از مدل
هویبرچتس ] [6خروجیهای این ليزرها به اعداد باینری
تبدیل شده و نتيجه حاصله با نتایج حاصل از یک روش

 -2تئوری و مدل
 2-1معادالت نرخ لیزر نیمه رسانا
برای محاسبه تحول زمانی خروجی های ليزر آبشار
کوانتومی الزم است که معادالت نرخ این ليزرها معرفی
گردند .این معادالت در حضور پسخوراند حاصل از آینه
خاجی متداول به صورت زیر خواهند بود[3] :
()2-1

()2-2
()2-3


dE (t ) 1
1 
 (1  i )  N p g ( N 3  N2 )   E
dt
2


p 
)    exp( i0 ) E (t  

dN 3 (t ) I
1
1
( 

) ) N 3 (t
dt
q  32  31
2

 g ( N 3  N2 ) E

) dN 2 (t ) N 3 (t ) N 2 (t
2


 g(N 3  N2 ) E
dt
 32
3

در معادالت فوق E ،ميدان الکتریکی N 3 ،و  N 2به ترتيب
جمعيت تراز های سوم و دوم بوده و  I inجریان تزریقی به
تراز سوم میباشد q .بار الکترون و  gضریب بهره است.
زمان پراکندگی فوتون بين ترازهای سوم و دوم ،و بين
ترازهای سوم و اول ،بين ترازهای دوم و اول به ترتيب با
  31 ،  32و   21نشان داده میشوند  p .طول عمر فوتون،
 ضریب پهن شدگی موثر است   .شدت پسخوراند ،

تاخير پسخوراند و  0فاز پسخوراند میباشد .ثابتهای
عددی مورد استفاده در این مقاله مقادیر مورد استفاده در
مرجع ] [9می باشند .در حالتی که از آینه مزدوج فازی
استفاده میکنيم ،معادله ) (2-1به صورت زیر اصالح
میگردد ]:[3
()2-4


dE (t ) 1
1
 (1  i )  N p g ( N 3  N2 )   E
dt
2


p 



)    exp( i2 (t  )  i0 ) E (t  
2

که در آن )  (i 2 (t   )  i 0فاز پسخوراند
2

میباشد  .ناميزانی فرکانسی و  تاخير زمانی درون آینه
است .در این مقاله برای  مقدار صفر در نظر گرفته شده
است .برای پردازش سيگنال نياز است که دادهها به حوزه
فرکانسی منتقل گردند .بدین منظور از تبدیل فوریه
استفاده می نمایيم ] .[7بدین ترتيب اگر سيگنال

Fourier Transform 1
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باشد ،تبدیل فوریه آن به صورت زیر خواهد بود:
i2nk
N 1
()2-5

 x ( n )e

N
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متداول علی رغم داشتن فرکانس باال انتخاب مناسبی برای
استفاده به عنوان سيگنال نمونه بردار نيست.

X (k ) 

n

k  0,1,2,...N  1

 2-2-2استفاده از پسخوراند مزدوج فازی

بزرگی )  X (kرا طيف ) x(nگویند .مقادیر  kبا فرکانس
سيگنال خروجی از ليزر متناظر است:

kFs
N

در وضعيت استفاده از پسخوراند مزدوج فازی با بهره گيری
از معاالت نرخ مربوطه ( معادالت  2-2تا  )4-2و همچنين
معادله ( )2-5نمودارهای تحول زمانی و طيف فرکانسی را
برای ليزر آبشار کوانتومی تحت شرایط مورد نظر بدست می
آوریم (شکل .)2
الف

 N . f k طول

سيگنال نمونهبرداری شده است .در این محاسبات
 N  5091و  Fs  6.9THzدر نظر گرفته شده است.

 2-2بررسی نتایج

0.8453

0.8452

2

 2-2-1استفاده از پسخوراند متداول

 E

0.8451

با استفاده از معادالدت نرخ ( )2-1تا ( ) 2-3میتوان نمودار
تحول زمانی شدت خروجی ليزرهای آبشار کوانتومی تحت
اثر پسخوراند نوری متداول را ترسيم نمود (شکل -1الف).
نمودار حاصله ،نشان دهنده مولفههای مختلف با پهناهای
متفاوتی میباشد که این مشخصات با ویژگی های سيگنال
نمونه بردار آیدهآل سازگار نيست .زیرا یک سيگنال نمونه
بردار ایده آل باید پایدار بوده و دارای فرکانس باالیی جهت
باالبردن نرخ نمونه برداری باشد] .[8لذا برای برای بررسی
دقيقتر با استفاده از معادله ( )2-5طيف فرکانسی سيگنال
خروجی ليزر آبشار کوانتومی تحت اثر پسخوراند نوری
متداول را رسم می نمایيم (شکل-1ب).
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شکل  :2نمودار شدت خروجی ليزر آبشار کوانتومی در حضور
پسخوراند نوری حاصل از آینه مزدوج فازی الف) تحول زمانی ب)
تحول فرکانسی برای     0.01و . 0 =0

همانطور که در شکل ) (2دیده می شود .خروجی ليزر آبشار
کوانتومی تحت اثر پسخوراند مزدوج فازی پایدار بوده و
دارای فرکانس باالیی میباشد .این امر نشان میدهد که این
نوع پسخوراند برای ليزرهای کوانتوم آبشاری میتوانند
انتخاب مناسبی برای امر نمونه برداری از سيگنالهای رایج
در توليد اعداد تصادفی فيزیکی باشد.
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 2-3استخراج اعداد باینری

0.2
0

دادههای باینری همان نمایش اعداد در مبنای دو می باشد
( 0و  )1که اساس کار مخابرات دیجيتال و فيبر نوری را
تشکيل میدهد ] .[8برای بررسی عملکرد ليزر کوانتوم
آبشاری در حضور پسخوراند مزدوج فازی ،خروجی ليزر را
به عنوان سيگنال نمونه برداری کننده از خروجی یک ليزر
نيمه رسانای آشوبناک (شکل  )3بکار بردیم .سپس خروجی
نمونه برداری شده را با استفاده از مدل هویبرچتس به اعداد
باینری تبدیل کردیم.
الف(
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شکل  :1نمودار شدت خروجی ليزر آبشار کوانتومی تحت اثر پسخوراند
نوری متداول الف) تحول زمانی ب) تحول فرکانسی برای     0.01و
. 0 =0

با توجه به شکل _1ب مشاهده میشود که پيک اصلی طيف
فرکانسی که درمحدوده  1.25THzقرار دارد ،تک مولفه ای
نمی باشد .بنابراین ليزر آبشار کوانتومی تحت اثر پسخوراند
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خروجیهای ليزر آبشار کوانتومی با پسخوراند نوری در دو
وضعيت ،تحت اثر پسخوراند متداول و تحث اثر پسخوراند
مزدوج فازی مورد بررسی قرارگرفت .عمل نمونهبرداری با
استفاده از یک فرایند نمونه برداری تمام اپتيکی انجام می
گيرد] .[8همچنين تبدیل پالسهای خروجی به اعداد
باینری با بهرهگيری از یک مقایسهگر تمام اپتيکی برپایه

ب(
0.1
2

 E
0.05

0.08

0.1

0
0

0.02

0.04
0.06
)frequency (THz

روشن -خاموش 2که توسط هویبرچتس پيشنهاد شده –

شکل  :3خروجی ليزر آشوبناک با پهنای پالس فوق پهن الف) شدت بر
حسب زمان ب) شدت بر حسب فرکانس .برای فاز پسخوراند  و شدت
پسخوراند . 0.0455

بود ،صورت گرفت ] .[6نتایج نشان داد که نوع پسخوراند
اپتيکی مورد استفاده در عملکرد ليزر نيز دارای اهميت می
باشد (شکل  1و .)2در مقایسه پسخوراندهای اپتيکی در
نظر گرفته شده در این مقاله ،تاثير پسخوراند مزدوج فازی
نسبت به پسخوراند متداول در کاواک خارجی ليزر مطلوب
تر می باشد .شبيهسازیها نشان داد که ليزر آبشار کوانتومی
تحث اثر پسخوراند مزدوج فازی می تواند موجب باال رفتن
نرخ بيت توليد کنندههای تمام اپتيکی گردد و این ليزر ها
جایگزین مناسبی برای ليزرهای دیودی معمول در فرآیند
توليد اعداد تصادفی هستند.

برای مقایسه درستی نتيجه بدست آمده ،در شکل ( )4نتایج
حاصل از شبيه سازیها و حل عددی معادالت را (شکل -4
ب) با نتایج مستخرج از عملکرد یک نمونه بردار نيمه
رسانای مرسوم قفل مدی ] ،[5مقایسه می نمایيم (شکل -4
الف) .همانطور که مشاهده میشود در شکل (-4الف)
مجموعا  20عدد در بازه زمانی  2نانو ثانيه توليد شده است.
این در حالی است که همان تعداد عدد توسط ليزرهای
کوانتوم آبشاری در حضور پسخوراند مزدوج فازی در بازه
زمانی  0.5نانو ثانيه توليد میگردد .این موضوع نشان
دهنده باالتر بودن سرعت توليد اعداد تصادفی در روش
پيشنهادی این مقاله است.
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شکل :4مقایسه داده های های حاصل از کار ما با داده های حاصل از
روش های رایج قبلی الف) داده های باینری حاصل از خروجی
آشوبناک با نمونه برداری توسط ليزر مد قفل شده ] [5ب) داده های
باینری بدست آمده در این مطالعه.

 -3نتیجهگیری
در این کار نرخ توليد اعداد باینری در استفاده از
Flip-flop 2
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 لیزر سهترازی و فوتونهای میدان در حضور محیط کر در شرایط-چالندگی اتم
شفافیت القایی الکترومغناطیسی
 توسلی، محمد کاظم- قاسمیان،ابراهیم
 گروه اتمی ملکولی- دانشکده فیزیک- دانشگاه یزد- صفائیه-یزد

)BEC( اینشتین- در این مقاله خروجی یک لیزر اتمی متشکل از یک آنسامبل از اتمهای سهترازی در حالت چگالیده بوز:چکیده
 در.که با دو میدان لیزری کوانتومی و کالسیکی در حضور یک محیط کر در حال برهمکنش است را مورد بررسی قرار میدهیم
 هامیلتونی سامانه را بر حسب عملگرهای تکانه،شرایط شفافیت القایی الکترومغناطیسی و با استفاده از فرآیند حذف آدیاباتیک
- نتایج نشان می.زاویه ای بازنویسی کرده و سپس بردار حالت سامانه را با استفاده از مدل دیک به صورت تحلیلی به دست میآوریم
 در این.دهند که برهمکنشهای غیرخطی مانند برخوردهای میاناتمی و محیط کر منجر به اتمها و فوتونهای چالنده میشوند
 پارامتر محیط کر و دیگر پارامترهای موجود در مدل در نظر، میزان چالندگی را میتوان با تنظیم قدرت برخوردهای میاناتمی،راستا
احیا به عنوان یک مشخصه کوانتومی محض در رفتار چالندگی اتمی قابل مشاهده- پدیده فروافت، همچنین.گرفته شده کنترل کرد
.است

. وارونی جمعیت اتمی، چالندگی اتمی و میدان، اینشتین- 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 threelevel 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.
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هستند .جملههای اول و دوم رابطه ( ،)1به ترتیب
هامیلتونیهای آزاد میدان کوانتیده تکمد و اتمها در
ترازهای مربوطه را معرفی میکند .جمله سوم ،برهمکنش
اتمهای سهترازی با دو میدان کوانتومی و کالسیکی را

مقدمه
برهمکنش نور و ماده یکی از شاخههای اساسی
پژوهش در زمینه ماده چگال و فیزیک اتمی است.
امروزه وجود لیزرهای با توان باال منجر به
دستاوردهای جدیدی شده است .در زمینه اپتیک
کوانتومی برهمکنشهای غیرخطی میان اتمها و
میدانهای کوانتومی منجر به ایجاد چالندگی در این
سامانه ها شده است که از آنها در مخابرات نوری و
آشکارسازی امواج گرانشی استفاده میشود .اخیراً،
ویژگیهای آماری خروجی یک سامانه متشکل از
اتمهای دوترازی چگالیده و یک میدان کوانتومی
تکمد مورد بررسی قرار گرفته است [.]1-5

مشخص میکند که  1و  2به ترتیب بسامدهای
میدان کوانتومی و کالسیکی هستند .برخوردهای میان-
اتمی در این سامانه با جمالت چهارم و پنجم مشخص
میشود که  قدرت جفتشدگی اتمها حین برخورد را
نشان میدهد و جمله آخر ،هامیلتونی محیط کر را با ثابت
 توصیف میکند .هامیلتونی سامانه را میتوان در
تصویر برهمکنش به صورت زیر بازنویسی کرد:

H int   2  1 b3 b3  1b2 b2

مدل و حل معادالت مربوطه :یک سامانه متشکل



()2

از اتمهای سهترازی در حالت چگالیده بوز-اینشتین
( )BECکه با دو میدان کوانتومی و کالسیکی در
حال برهمکنش است را در نظر میگیریم (شکل .)1
در این سامانه ،برهمکنش اتم -میدان و برخوردهای



3

1  bi bi  g1b2 b1a  g 2b2 b3  H .c
i 1

3

3

  i bi bi   ij bi bi b j b j  a a ,
2 2

2

2

i 1

i 1

که  1   2  1  1و   2   2   3  2نامیزانی
باریکههای لیزری با اتمها هستند .در شرایط شفافیت
القایی الکترومغناطیسی ( )EITایدهآل سامانه در

میاناتمی در یک محیط کر صورت میگیرد.
هامیلتونی سامانه مورد نظر در تقریب موج چرخان به
صورت زیر است [:]6

حالت تشدید دوفوتونی است  .  2  1   به
کمک حذف بیدررو میتوان هامیلتونی ( )2را در
شرایط  EITبه صورت زیر نوشت:



() 3

H EIT  21b1 b1  3b3 b3



*

 g 'b3 b1a  g ' b1 b3a   H .c

 1b1 b1  1b1 b1a  a  a a 2 ,
2

2

2

که در آن
2

*

gg
1  
, 3  
, g  1 2 .



اکنون با استفاده از عملگرهای تکانه زاویهای زیر:
'

شکل :1سامانه متشکل از یک اتم سهترازی که با دو میدان
کوانتومی و کالسیکی در حضور یک محیط کر برهمکنش می-
کند.



J   b1b3 ,

3

H  1a  a   i bi bi



()1

i 1

3



2

i 1

2

Jz 

میتوان هامیلتونی ( )3را به صورت زیر بازنویسی
کرد:

3

  i bi bi   ij bi bi b j b j  a  a 2 ,
2



J   b1 b3 ,

()4
1 



(b3 b3  b1 b1 ), N  b3 b3  b1 b1.
2

 g b b a  g 2b2 b3e i2t  H .c

1 2 1

g2

2

g1

i 1

() 5



که در آن  ) a  ( aو  ) bi ( biبه ترتیب عملگرهای
آفرینش (نابودی) میدان و اتم در ترازهای اتمی مربوطه

1
1
H F  (  3  1 ) J z  1a  aJ z
2
2
'
*'

)  ( g J a  g J a
( J z  2 NJ z  2 J z )  a  a 2 .
2
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حال بردار حالت سامانه را با استفاده از برهمنهی
،  N1 , N  N1
حالتهای اختالف عددی

حال که به بردار حالت سامانه به طور صریح دست
یافتیم ،میتوان کمیتهای فیزیکی مورد عالقه را
محاسبه و بررسی کرد.

N1

 N1  N 2  Nو همچنین کتهای حالت عملگرهای
تکانه زاویهای به صورت زیر در نظر میگیریم:
()6

چالندگی اتمی :به منظور بررسی آمار کوانتومی
اتمها در این سامانه ،چالندگی اتمها را محاسبه می-
کنیم .در سامانههای متشکل از تعداد زیادی از اتمها،
چالندگی اتمی بر حسب عملگر تکانه زاویهای به
صورت زیر تعریف میشود [:]7

(t )   C a ,n (t ) a, n  Cb,n1 (t ) b, n  1 ,
n

N
N
a  j, m  1 , b  j, m , j  , m   .
2
2

در اینجا  a, nتوصیف کننده حالتی است که اتم

2

()10

در حالت برانگیخته و  nفوتون در میدان حضور
دارد و  b, n  1نشان دهنده حالتی است که اتم

!n

(Ca ,n  [(cos

2iK
it
 t 
sin 
Cb ,n1 (0)] exp( ),

2
2


t
i
 t 
)  sin 
))Cb ,n1 (0
2

 2 



(Cb ,n1  [(cos

2iK
it
 t 
sin 
Ca ,n (0)] exp( ),

2
2




شکل :2وابستگی زمانی چالنگی اتمی به ازای مقادیر

که در آن از پارامترهای تعریف شده زیر استفاده شده
است:

 N  10, n  2.5, g '    1در حالت غیرتشدید در
حضور محیط کر (خط چین) و در غیاب آن (خط پیوسته).

1
1

A    3  1 (m  1)  1nm  1
2
2




 

 2 N  1m  1   n 2  n ,

() 9



2

)2(m  1


4

همانطور که مالحظه میشود حضور محیط کر در
برهمکنش سبب کاهش مقدار چالندگی اتمی می-
شود که به معنای چالندگی بیشتر اتمهای موجود در
سامانه است .با شکل  3به ازای مقادیر مشابه با شکل
 2رسم شده ولی شدت میدان اولیه در آن از
 n  2.5به  n  12 .5افزایش یافته و منجر به
ال کوانتومی شده است .با
مشاهده این پدیده کام ً
افزایش شدت میدان اولیه رفتار چالندگی اتمی از



1
1

B    3  1 m  1mn  1,
2
2


 





2m  2 N  1m   n  1  (n  1) ,
4
K  g ' (n  1) j ( j  1)  m(m  1) ,
2

n 0

شکل  2اثر محیط کر بر چالندگی اتمی در حالت
غیرتشدید را نشان میدهد.

با حل این دستگاه معادالت جفتشده ،ضرایب بسط
بدین ترتیب به دست میآیند:

()8

j2  Jz



2

C a ,n  iAC a ,n  iKC b ,n1 ,
C b ,n1  iBC b ,n1  iKC a ,n ,

t
i
 t 
)  sin 
))Ca ,n (0
2

 2 

.

2

2 j J z

اگر    1باشد ،حالت اتمی سامانه مورد نظر
چالنده است .به منظور انجام محاسبات عددی کمیت
مورد نظر ،اتمها را در حالت برانگیخته و میدان را به
صورت همدوس لحاظ میکنیم:
 (0)  a,   a   ,
()11



n
2
2
 e 
n,
n .

در حالت پایه و  n  1فوتون در میدان است .به
کمک معادله شرودینگر وابسته به زمان:

i (t )  H F (t ) ,
t
دو معادله دیفرانسیل مربوط به دامنههای احتمال در
( )6به صورت زیر به دست میآیند:
()7
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2



   2  4K 2 ,

  A  B.
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حالت نوسانی خارج شده و پدیده فروافت-احیا ظاهر
میشود.

 10-12بهمن 1396

اثر برخوردهای میاناتمی بر تحول زمانی چالندگی
میدان در شکل  4رسم شده است .همانطور که
مشاهده میشود در غیاب این برخوردها ( )   0
میدان چالنده نیست زیرا مقدار کوادراتور میدان
همواره مثبت است اما با در نظر گرفتن برخوردهای
میاناتمی فوتونهای میدان چالنده میشوند.
نتیجهگیری :با استفاده از مدل دیک و رهیافت
دامنه احتمال ،آمار کوانتومی خروجی یک لیزر اتمی
سهترازی را در حضور یک محیط کر مورد ارزیابی
قرار دادیم .نتایج نشان داد که برهمکنشهای
غیرخطی مانند محیط کر و برخوردهای میاناتمی در
نظر گرفته شده در این مدل سبب ایجاد چالندگی در
خروجی لیزر اتمی میشود .همچنین ،میزان
چالندگی اتمها و فوتونها میدان را میتوان با تغییر
پارامترهای موجود در مدل در نظر گرفته شده مانند
ثابت جفتشدگی میاناتمی و قدرت برهمکنش
محیط کر کنترل کرد .رفتار چالندگی اتمی به ازای
شدت پایین میدان اولیه به صورت نوسانی است و با
افزایش شدت میدان ،پدیده فروافت-احیا در رفتار
چالندگی اتمی قابل مشاهده است .به عالوه ،پدیده
فروافت-احیا که یک پدیده کوانتومی محض محسوب
میشود را میتوان در رفتار چالندگی اتمی مشاهده
کرد .همچنین ،اثر محیط کر بر چالندگی میدان و
تاثیر برخوردهای میاناتمی بر چالندگی اتمی نیز
نشاندهنده افزایش میزان چالندگی در خروجی لیزر
اتمی است که نتایج عددی آن در این مقاله (به علت
محدودیت جا) ارائه نشده است.

شکل :3وابستگی زمانی چالنگی اتمی به ازای مقادیر
 N  10, n  2.5, g '      1در حالت غیرتشدید.

چالندگی میدان :به منظور استخراج ویژگیهای
غیرکالسیکی فوتونهای میدان کوانتومی ،چالندگی
آنها را مورد بررسی قرار میدهیم .چالندگی
کوادراتورهای میدان:
 2  (a  a  ) / i,

1  a  a  ,

به صورت زیر تعریف میشود [:]8

,
 4Im a  ,
2

()13

 4Re a

2

2

S1  2 a  a  2 a

2

S2  2 a  a  2 a
Si  0, i  1,2.
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میدان نشان دهنده چالندگی میدان در  1است.
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 اینشتین دومدی با در نظر گرفتن-تولید حالتهای درهمتنیده در یک چگالیده بوز
برخوردهای میاناتمی
 توسلی، محمد کاظم- قاسمیان،ابراهیم

 گروه اتمی ملکولی- دانشکده فيزیک- دانشگاه یزد- صفائيه-یزد
 اینشتین دومدی را با لحاظ کردن-چکیده – در این مقاله ردههای جدیدی از حالتهای درهمتنیده متناظر با یک چگالیده بوز
 پس از معرفی ساختار کلی حالت وابسته به. برخوردهای تبادلی بین مدی تولید میکنیم،برخوردهای کشسان دو و سهجسمی و همچنین
 سه و، حالتهای در همتنیده به صورت دو، با توجه به قدرت تونلزنی اتمها. حالتهای درهمتنیده مختلفی تولید میشوند،زمان سامانه
 با وجود این. نشان خواهیم داد که برخوردهای سهجسمی اثر چشمگیری بر تولید حالتهای درهمتنیده دارد.چهارجزئی تولید میشوند
 درجه درهمتنیدگی برای حالتهای درهمتنیده دوجزئی را میتوان با. حالت به دست آمده درهمتنیده نیست،در برخی شرایط ویژه
 پارامتر تالقی مربوط به این، به طوریکه با افزایش تعداد اتمهای موجود در سامانه دومدی،کنترل تعداد اتمها در چگالیده تنظیم کرد
.حالتها به مقدار بیشینه خود نزدیک میشود
.

 اینشتين دومدی- چگاليده بوز، جفتشدگی تونلی، حالت درهمتنيده، برخوردهای مياناتمی-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 twopartite 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.
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m

مقدمه :امروزه درهمتنيدگی به عنوان یک منبع

n

a b
n, m 
0,0 ,
!n! m

()2

فيزیکی پایه در قلب مطالعات مربوط به پردازش
اطالعات کوانتومی و مخابرات کوانتومی قرار دارد .این
پدیده یک ابزار اساسی در نظریه اندازهگيری
کوانتومی محسوب میشود ،به طوریکه وقتی دو
سامانه با یک حالت درهمتنيده معرفی میشود هر
سامانه به عنوان یک ابزار اندازهگيری برای سامانه
دیگر محسوب میشود [ .]1به منظور دستیابی به
شناخت جنبههای جدیدی از سامانههای چندجسمی،
حالتهای درهمتنيده در سامانههای چگاليده به طور
گستردهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند [ .]2-3هدف از
انجام این پژوهش بررسی اثر برخوردهای مياناتمی
در یک سامانه متشکل از دو چگاليده بوز-اینشتين
است که از طریق جفتشدگی تونلی با یکدیگر برهم-
کنش میکنند.

و طيف انرژی آن با رابطه زیر داده میشود:
(E  A1 (n  m)  A2 (n  m) 2  A3 (n  m) 3 )3

که  nو  mدو عدد صحيح نامنفی هستند.
درهمتنیدگی دومدی :به منظور توليد حالتهای اتمی

درهمتنيده گوناگون حالت اوليه سامانه در  t  0را به
همدوس
حالت
دو
حاصلضرب
صورت
(  )  (0)    در نظر میگيریم .بنابراین
حالت سامانه در زمان  tبه صورت زیر حاصل میشود:
m

(n, m , )4

n

a b

) it ( n , m

!n!m

N

N

 e

2

2

) (   

 (t )  e

n 1 m 1

که در آن:

هامیلتونی سامانه :یک سامانه متشکل از یک چگاليده

2

بوز-اینشتين اتمی دومدی را در نظر میگيریم .با توجه
به وجود تعداد زیادی از اتمها در چنين سامانههایی،
برخوردهای مياناتمی دارای اهميت زیادی است به گونه-
ای که ویژگیهای فيزیکی آنها را تحت تاثير خود قرار
میدهند .هاميلتونی سامانه مورد نظر به صورت زیر است
[:]4
()1
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)n, m  A1 (n  m)  A2 (n  m
 A3 (n  m) .
3

رابطه ( )4یک حالت همدوس تعميم یافته را معرفی می-
کند که از حالت همدوس گالبر معمولی ،به دليل وجود

عامل فازی  ، n, m متمایز است .همچنين ،این رابطه
دارای دوره تناوب  2است .این رفتار تناوبی یک
مشخصه اساسی برای این سامانه محسوب میشود و
ویژگی های آن را به طور قابل توجهی تحت تاثير خود قرار
M
 t را
میدهد .فرض میکنيم که زمان ،مقادیر 2
N
اختيار کندکه  Mو  Nدو عدد صحيح و نسبت به هم اول
باشند .بنابراین داریم:

H  A1 (a  a  b  b) 
A2 (a  a  b  b) 2  A3 (a  a  b  b) 3

که  ) a  ( aو  ) b  ( bعملگرهای آفرینش (نابودی)
مربوط به هر یک از مدهای سامانه هستند .همچنينAi ،
(  ) i  1,2,3ضریب جفتشدگی تونلی مرتبه  iام در
سامانه را معرفی میکند که در واقع بيانگر برخوردهای
مياناتمی تا مرتبه سوم هستند .هاميلتونی توصيف کننده

() 5

جزئيات دقيق برخوردهای مياناتمی در این سامانه بسيار
پيچيده است ،اما خوشبختانه با استفاده از یک عملگر
انتقال دومدی به شکل ساده شده باال معرفی میشود [.]5
هاميلتونی ( )1در فضای فوک دومدی قطری است،
بنابراین داریم:

e  it n , m   e  it n  N , m  N  ,

که نشان میدهد تابع نمایی نسبت به  mو  nبا دوره
تناوب مشابه  Nمتناوب است .بنابراین بردار حالت سامانه
را میتوان به صورت یک برهمنهی گسسته از حاصلضرب
دو حالت همدوس به صورت زیر نوشت:
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 e i ,  e  ,
s

N

r

()6

rs

c

r , s 1

M
2 ) 
N

 (t 

()11

2
r 
r,
N

2
s 
s.
N



توان ضرایب  c rsرا به صورت زیر به دست آورد:
()7

.

2i
)( nr  ms  M  n , m 
N



e

n  m 1

()12

1
crs  2
N

این یک حالت درهمتنيده دوجزئی است که پارامتر تالقی
مربوط به آن از رابطه زیر به دست میآید:

محاسبه ميزان درهمتنيدگی حالتهای دوجزئی ،یک
حالت کلی را به صورت زیر در نظر میگيریم:
1
(          ),
Mn



,



2

()13

() 9

2

p1   |  ,

()10

(1  p1 ) 2 (1  p2 ) 2 .

) 2(   
2

2

()14

پارامتر تالقی برای چنين حالتهایی نيز از رابطه زیر به
دست میآید [:]6

2
Mn2

4 

(1  e

1 e

C

ضریب تونلزنی مرتبه دوم را  A2  10در نظر بگيریم،
ال جداپذیر است:
حالت به دست آمده کام ً

Mn      2 Re(  *p1 p2 ),
p2   |  .

)(1  e

2

از این رابطه به وضوح می توان دریافت که با افزایش تعداد
اتمهای اوليه در سامانه ،پارامتر تالقی به مقدار بيشينه
خود (  ) C  1ميل میکند .اگر حالتی را در نظر
بگيریم که تمامی شرایط آن مثل مورد قبل باشد و تنها

که  و 
خطی مربوط به زیرسامانه اول (دوم) سامانه کل هستند و
ضریب بهنجارش  M nبه صورت زیر تعریف میشود:
*

.

)

4 



حالتهای تکمدی مستقل

2

1
 (t  )  [(1  i )   , 
2
2
 (1  i )   ,  ].

درجه درهمتنیدگی (پارامتر تالقی) :به منظور

()8

1
1  i , c2,4  1 1  i ,
2
2

c2 , 2 

و حالت درهمتنيده به دست آمده در این شرایط به
صورت زیر است:

پس از کمی محاسبات ،با استفاده از روابط ( )4و ( )6می-

N
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)    ,  .


2

 (t 

بنابراین ،به وضوح دیده میشود که نوع برخوردهای ميان-
اتمی و ميزان جفتشدگی بين اتمها در توليد حالتهای
درهمتنيده بسيار حائز اهميت هستند .اکنون موردی را
نظر میگيریم که در آن  N  3و  m  1و ضرایب تونلی-

C

زنی  A1  100و  A2  1هستند .حالت درهمتنيده
متناظری به صورت زیر حاصل میشود:

تولید حالتهای درهمتنیده :رابطه ( )6به وضوح بيانگر
این است که میتوان حالتهای درهمتنيده مختلفی را
برای یک سامانه دومدی توليد کرد که مولفههای آن از
حاصلضرب دو حالت همدوس تشکيل میشوند .اکنون با
استفاده از این رابطه و در نظر گرفتن برخوردهای ميان-
اتمی مختلف ردههای گوناگونی از حالتهای درهمتنيده را
توليد میکنيم.

()15

2
' ' i 3
) 
 ,
3
3

 (t 

1
i 3
[  ,    '' ,  '' ],
 1 
2
3 

که در آن:

الف) اگر برخوردهای مياناتمی تا مرتبه دوم در نظر
گرفته شود (  :) A3  0فرض میکنيم که ضرایب تونل-

,

زنی مرتبه اول و دوم به ترتيب  A1  100و A2  1

باشند .به ازای مقادیر  N  4و  ، M  1ضرایب c rs
غيرصفر به صورت زیر به دست میآیند:

,

4i
3

2i
3

 '  e

,

  e

,

''

2i
3
4i
3

 '  e

  e
''

حالت باال در واقع یک حالت درهمتنيده سهجزئی است.
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ب) اگر برخوردهای مياناتمی تا مرتبه سوم در نظر گرفته
شوند :برای توليد حالتها درهمتنيده در حضور تمامی
فرآیندهای برخوردی تا مرتبه سوم و همچنين به منظور
تسهيل مقایسه آنها در غياب برخوردهای مرتبه سوم،
شرایط را مانند قبل در نظر میگيریم .به ازای مقادیر
 N  4و  M  1و با در نظر گرفتن ضرایب تونلزنی

های درهمتنيده دو ،سه و چهارجزئی در سامانههای شامل
تعداد زیادی از ذرات دارای اهميت ویژهای است که در
فرآیندهای محاسبات کوانتومی پایه و مخابرات کوانتومی
از آنها استفاده میشود.
نتیجهگیری :در این مقاله دستههایی از حالتهای درهم-
تنيده اتمی در حضور تمامی برخوردهای مياناتمی در
یک سامانه شامل یک چگاليده دومدی با استفاده از مدل
بوز-هابارد دومدی توليد شدند .حالتهای توليد شده دو،
سه و چهارجزئی هستند که نسبت به تغيير اندازه ضریب
تونلزنی بسيار حساس هستند ولی در عين حال ،در
برخی شرایط خاص ،حالت به وجود آمده درهمتنيده
نيست .محاسبه ميزان درهمتنيدگی بر مبنای پارامتر
تالقی نشان داد که هر چه تعداد اتمهای موجود در سامانه
بيشتر باشد ميزان درهمتنيدگی بين حالتهای دوجزئی
در سامانه مورد نظر بيشتر است و در نهایت به مقدار
بيشينه خود ميل میکند .دستههای جالب توجه دیگری
از حالتهای درهمتنيده را نيز میتوان با استفاده از تغيير
پارامترهای موجود در این مدل توليد کرد که در این مقاله
به علت محدودیت جا ارائه نشده است.

مرتبه اول تا سوم به ترتيب  A1  100و  A2  1و
 ، A3  1حالت درهمتنيده ایجاد شده به صورت زیر
است:
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که یک حالت درهمتنيده چهارجزئی محسوب میشود .از
مقایسه روابط ( )12و ( )16میتوان دریافت که اثر
برخوردهای سهجسمی بر توليد حالتهای درهمتنيده
بسيار قابل توجه است .در غياب برخوردهای سهجسمی
حالت درهمتنيده به دست آمده یک حالت دوجزئی است
( )13ولی در حضور برخوردهای سهجسمی حالت به
دست آمده چهارجزئی ( )17است.
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در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که در محدوده مجاز
(محدوده پایداری) استفاده از تقریب دومدی هيچگونه
محدودیتی روی تعداد اتمهای موجود در سامانه برای
توليد حالتهای درهمتنيده وجود ندارد [ .]7توليد حالت-
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) در ساختار سه الیهPIT( مشاهده تجربی پدیده شفافیت القایی پالسمونی
)MIM( فلز-دیالکتریک-فلز
 دکتر محمود حسينی فرزاد،آمنه رضایيان
بخش فيزیک-دانشکده علوم-دانشگاه شيراز
( برAg-Al₂ O₃-Ag( فلز-دیالکتریک-) در یک نانوساختار فلزPIT(  در این مقاله بطور تجربی پدیده شفافیت القایی پالسمونی- چکیده
- در این پدیده انرژی گرفته شده از پرتو فرودی که صرف تحریک پالسمون پالریتون. پایه روش تضعیف بازتاب کلی مشاهده خواهیم کرد
 به نور فرودی بازگردانده، داردSPP ) روی نانو الیه فلزی میشود توسط یک مکانیزم فیزیکی که قابلیت جفتشدگی باSPPs) های سطحی
 در عمل می بایست فرورفتگی مورد انتطار در منحنی بازتاب از ساختار سه الیه بر حسب زاویه ورودی تبدیل به برآمدگی در.میشود
 شبیهسازی کردهAg-Al₂ O₃-Ag  را بوسیله نرمافزار کامسول برای نانو ساختارPIT  ابتدا پدیده، برای این کار.زاویه مینیمم بازتابش شود
 سپس این سه الیه با ضخامتهای بهینه را روی منشور.و ضخامت بهینه الیهها که این پدیده برای آنها اتفاق میافتد را بدست میآوریم
 منحنی بازتاب از الیهها بر، با برپایی یک چیدمان آزمایشگاهی. الیهنشانی میکنیم1/488 از جنس شیشه پلکسی با ضریب شکست
- پیش، نتایج این اندازهگیری. اندازه گیری میکنیمTM  نانومتر و قطبش632/8 نئون با طول موج-حسب زاویه ورودی برای لیزر هلیم
.بینیهای برآمده از شبیهسازی را تأیید میکند
فلز-دیالکتریک- ساختار فلز، روش تضعيف بازتاب کلی،)PIT(  پدیده شفافيت القایی پالسمونی-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.
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ساختار  prism/Ag/Cytop/PMMAبا موجبر
نشان میدهند .از پدیدههای فانو رزونانس و  PITبرای باال
بردن حساسيت حسگرها استفاده میشود ،بطوریکه حسگر
فانو حساسيتی  1000برابر بيشتر از حسگر  SPRمعمولی
دارد [.]3
PMMA

 -1مقدمه
نوسانهای دسته جمعی الکترونهای آزاد در سطح فلز
بوسيله امواج الکترومغناطيسی ،پالسمون سطحی (1)SP
ناميده میشود[ .]1پالسمونهای سطحی در مرز مشترک
فلز-دیالکتریک بوجود آمده و در امتداد مرز بصورت
نمایی ميرا میشوند .شرط ایجاد پالسمونهای سطحی
این است که بردار موج نور ورودی با بردار موج نوسان
الکترونهای سطحی یکسان شود .این وضعيت تنها زمانی
ارضا میشود که تحت زاویه مشخص برخورد ،کاهش در
بازتابش نور از ساختار مشاهده شود .برهمکنش نور ورودی
با پالسمونهای سطحی بوجود آمده در مرز مشترک فلز-
دیالکتریک ،امواج پالسمون پالریتون سطحی ( 2)SPPرا
بوجود میآورد .امواج پالسمون پالریتون سطحی در
ساختارهای سه الیه پالسمونی از جمله فلز-دیالکتریک-
فلز نيز قابل مشاهده هستند .این امواج در هر دو مرز فلز-
دیالکتریک تحریک میشوند و هنگامی که فاصله بين
مرزهای مجاور در حدود و یا کمتر از طول ميرایی یا عمق
نفوذ مد مرزی باشد ،واکنشهای ميان SPPها به تزویج
ميان آنها میانجامد .از طرف دیگر در ساختار فلز-
دیالکتریک-فلز با تنطيم ضخامت الیه دیالکتریک
میتوان آن را بعنوان موجبر ( )WG3در نظر گرفت .تحت
این شرایط اگر مد تشدیدی  SPPبا مد تحریکی WG
جفت شود در منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی ،SPP
مينيمم بازتابش جای خود را به ماکسيمم بازتابش
میدهد .اگر زاویههای تحریک دو مد  SPPو  WGبر هم
منطبق شوند ماکسيمم بازتابش نسبت به دو مينيمم
کناری خود متقارن ظاهر شده ،به آن پدیه شفافيت القایی
پالسمونی ( 4)PITگفته میشود[ .]2در صورتی که زاویه
تحریک مد  WGاز زاویه تشدید مد  SPPبه مقدار اندکی
کوچکتر یا بزرگتر باشد ،ماکسيمم بازتابش نسبت به دو
مينيمم کناری خود نامتقارن ظاهر شده ،پدیده فانو
رزونانس رخ میدهد[ .]2شکل ( ،)1قسمتهای ( )aو ()b
پدیده فانو رزونانس و قسمت ( )cپدیده  PITرا برای

شکل )a( :1پدیده فانو رزونانس )b( ،انطباق فانو رزونانس بر شکل
خط  asymmetricو ( )cپدیده  PITبرای نانوساختار پالسمونی
 prism/Ag/Cytop/PMMAبا موجبر  PMMAنشان میدهد t .و d
به ترتيب ضخامت  Cytopو  PMMAهستند TM1 .و  TM0fمدهایی
هستند که در موجبر به وجود آمدهاند ،مد  TM0fبر مد  SPPمنطبق
شده است[.]4

 -2شبیهسازی و ساخت نانوساختار پالسمونی
Ag-Al₂O₃-Ag

ما در این مقاله بطور تجربی پدیده شفافيت القایی
پالسمونی ( )PITدر یک نانوساختار فلز-دیالکتریک-فلز
( (Ag-Al₂O₃-Agبر پایه روش تضعيف بازتاب کلی
مشاهده خواهيم کرد .برای این کار ،ابتدا پدیده  PITبرای
نانوساختار پالسمونی  Ag-Al₂O₃-Agکه شماتيک آن در
شکل ( )2نشان داده شده است را بوسيله نرمافزار کامسول
شبيهسازی کرده و ضخامت بهينهی الیههای مورد نظر که
این پدیده برای آنها اتفاق میافتد را بدست میآوریم.
این ضخامتهای بهينه بصورت زیر انتخاب میشوند:

Surface plasmon 1

prism/t(Ag)=30nm/t(Al₂O₃)=145nm/t(Ag)=39nm.

Surface plasmon polariton 2

منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی و توزیع ميدان
الکتریکی شبيهسازی شده در شکل ( )3نشان داده شده

Waveguide 3
Plasmonic-Induced-Transparency 4
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است .سپس ضخامتهای بهينه بدست آمده را به روش
تفنگ الکترونی روی منشور از جنس شيشه پلکسی با
ضریب شکست  1/488الیه نشانی میکنيم .با استفاده از
چيدمان آزمایشگاهی که شماتيک آن در شکل ( )4نشان
داده شده است ،منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی
برای این ساختار بصورت تجربی برای ليزر هليم-نئون با
طولموج  632/8نانومتر و قطبش  TMاندازهگيری
میکنيم .شکل ( )5منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی
حاصل از نتایج تجربی را نشان میدهد.
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شکل :4طرحوارهای از چيدمان آزمایشگاهی مشاهده پدیده  PITبا
استفاده از روش کرشمن -1 ،ليزر  -2آشکارساز  -3مولد آشکارساز
 -4منشور و صفحه چرخاننده  -5موتورالکتریکی گيربکسدار  -6مولد
موتور الکتریکی.

شکل  :2شماتيک ساختار  Ag-Al₂O₃-Agفرض شده برای شبيهسازی

شکل  :5منحنی بازتاب (محور عمودی) بر حسب زاویه ورودی
(محور افقی) حاصل از نتایج تجربی برای پدیده  PITبرای نانوساختار
 Ag-Al₂O₃-Agرا نشان میدهد.

با مقایسه نتایج تجربی و شبيهسازی ،اختالف ناچيزی در
منحنیهای بازتاب بر حسب زاویه ورودی آنها مشاهده
میشود .علت آن ریشه در تهيه نمونه و عدم کنترل دقيق
ضخامت الیهها در الیهنشانی دارد .اگر ضخامت الیهها در
الیه نشانی چند نانومتر با مقدارهای بدست آمده از شبيه-
سازی اختالف داشته باشد ،تقارن قله ایجاد شده در
منحنی بازتاب بر حسب زاویه ورودی شکسته شده ،پدیده
 PITتبدیل به پدیده فانو رزونانس میشود .از طرف
دیگر ،یک تست سریع و آسان برای اثبات وجود پالسمون
پالریتون سطحی و پدیده شفافيت القایی پالسمونی
استفاده از چيدمان اپتيکی است .شکل ( ،)6قسمتهای
(الف) و (ب) تصویر اپتيکی روی پرده برای پرتوهای واگرا
شده بعد از برهمکنش ليزر همگرای فرودی به ترتيب با

شکل ( :3الف) و (ب) به ترتيب نمودار بازتاب (محور عمودی) بر
حسب زاویه ورودی (محور افقی) و بزرگی ميدان الکتریکی شبيه
سازی شده بوسيله نرمافزار کامسول برای پدیده  PITبرای نانوساختار
پالسمونی  Ag-Al₂O₃-Agرا نشان میدهند .سمت مرز  Ag-airبعلت
تداخل سازنده حاصل از تشعشع نور از ساختار و بازتابش نور ورودی،
توان بازتابی افزایش مییابد.
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نانوساختارهای پالسمونی تک الیه  Ag-airبا ضخامت 50
نانومتری نقره و سه الیه  Ag-Al₂O₃-Agرا نشان میدهد.
نوار تاریک در شکل (-5الف) نشان دهنده تحریک SPP
در تک الیه فلز  Ag-airو دو نوار تاریک اطراف نوار روشن
در شکل (-5ب) وقوع پدیده  PITبرای نانوساختار سه الیه
مورد نظر را نشان میدهد.
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شده است.

مراجع
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شکل  :6الف) نوار تاریک نشانگر مينيمم بازتابش و تحریک پالسمون
پالریتون سطحی است .ب) نوار روشن ميان دو نوار تاریک نشانگر
ماکسيمم بازتابش و وقوع پدیده  PITاست.

 -3نتیجهگیری
نتيجه اساسی این مقاله مشاهده پدیده  PITدر ساختار
سه الیه پالسمونی فلز-دیالکتریک-فلز Ag-Al₂O₃-Ag
میباشد که بصورت شبيهسازی و تجربی این پدیده جالب
که قبالً برای ساختاری با این الیهها گزارش نشده بود،
مشاهده شد .این بررسی نشان میدهد که ضخامت الیه
دی الکتریک بين دو الیه فلز برای وقوع این پدیده بسيار
حائز اهميت است ،چرا که این الیه میبایست بصورت یک
موجبر تخت دیالکتریک عمل کند تا پدیده  PITمشاهده
شود .از طرف دیگر پدیده شفافيت القایی پالسمونی
( )PITمانند پدیده شفافيت القایی الکترومغناطيسی
( )EITعمل میکند .درحاليکه پدیده  EITدر فرامواد که
طراحی و تهيه آنها مشکل است دیده میشود ،در این
مقاله پدیده  PITدر یک ساختار ساده پالسمونی مشاهده
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الگرستورم-حالتهای همدوس سامانهی کوانتومی ابرانتگرالپذیر و دوبعدی فوکاس
 علی مهدیفر و احسان عموقربان،مهدی اشرفی
 شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده علوم،گروه فیزیک
 نشان خواهیم،الگرستروم- سامانه ی فوکاس، در این مقاله با بررسی یک سامانه ی ابرانتگرال پذیر کوانتومی دو بعدی- چکیده
 سپس با استفاده از این.هایزنبرگ تغییر شکل یافته در نظر گرفت-داد که میتوان جبر این سامانه را به شکل یک جبر ویل
 ویژگیهای، درنهایت. حالتهای همدوس سامانهی مزبور را ساخته و برای آن رابطه ی تفکیک واحد را اثبات میکنیم،جبر
.غیرکالسیکی حالتهای همدوس ساخته شده شامل تعداد میانگین فوتونها و پارامتر مندل را بررسی خواهیم نمود
 حالت همدوس غیرخطی، جبر نوسانگر تغییر شکل یافته، پتانسیل نوسانگر دو بعدی فوکاس-کلید واژه

Coherent states of the two-dimensional quantum superintegrable FokasLagerstrom 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 FokasLagerstrom 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
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الگرستروم ( )Fokas-Lagerstromاست .بدین منظور
نشان میدهیم جبر این سامانه را میتوان به شکل یک
جبر ویل-هایزنبرگ تغییر شکل یافته در نظر گرفت.
سپس با استفاده از این جبر ،حالتهای همدوس سامانه
مزبور را ساخته و برای آن رابطه تفکیک واحد را اثبات و
در ادامه ویژگیهای غیرکالسیکی حالتهای همدوس را
بررسی خواهیم کرد.

 -1مقدمه
شرودینگر در سال  1926میالدی حالتهای همدوس را
ضمن مطالعهی نوسانگر هماهنگ بهعنوان حالتهایی با
کمینهی عدم قطعیت معرفی کرد .امروزه حالتهای
همدوس در بسیاری از شاخههای فیزیک کاربرد پیدا
کردهاند[ .]1-4ویژگی الزم برای یک حالت همدوس z
نیز وجود رابطه تفکیک واحد است که به شکل زیر تعریف
میشود[]5
()1

z z W ( z ) z  1.
2

2

 -2حالتهای همدوس سامانه ابرانتگرال پذیر
فوکاس-الگرستروم

d

هامیلتونی معرفی شده توسط فوکاس-الگرستورم که به
صورت زیر است[،]9

تاکنون حالتهای همدوس استاندارد به روشهای
مختلفی تعمیم داده شدهاند[ .]6ازجمله این تعمیمها،
تعمیم جبری است که عمدت ًا به آن دسته از تعمیمهایی
اطالق میگردد که در آنها عملگرهای بوزونی استاندارد
̂ aو † ̂ aبا شکل عامی از این عملگرها ˆ Aو † ̂A

()4

()5

Iˆ  Px2  X 2 ,
2
} Y 3 Px {X Y , Py
1
Cˆ  {X Py Y Px , Py2 } 

,
2
27
6

میتوان نشان داد روابط جابجایی زیر،
()6

[H , I ]  0, [H , C ]  0, [I , C ]  R  0,

ابرانتگرال پذیر بودن سامانه را نتیجه میدهند .با تعریف
عملگرهای زیر:

Aˆ  aˆ f (nˆ )  f (nˆ  1) aˆ,
Aˆ †  f † (nˆ ) aˆ†  aˆ† f † (nˆ  1),

که در آن ˆ nˆ  aˆ †aعملگر عددی است و این عملگرها
در روابط جابهجایی زیر صدق میکنند،
()3

1
X2 Y 2
H  (Px2  Py2 ) 

,
2
2
18

مربوط به یک سامانه ابرانتگرال پذیر دو بعدی بوده و دو
ثابت حرکت جابجا ناپذیر آن به صورت زیر بدست میآیند

جایگزین میشوند .در حقیقت این عملگرها با ترکیبی از
عملگرهای استاندارد و توابعی از برخی ثابتهای حرکت
سامانه ساخته میشوند .به عنوان نمونه میتوان به جبر
12ویل-هایزنبرگ تغییر شکل یافته اشاره کرد که در آن
عملگرهای ˆ Aو † ̂ Aبه صورت زیر تعریف میشوند،
()2
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()7

†
[Aˆ , nˆ ]  Aˆ , [Aˆ , nˆ ]  Aˆ † ,
[Aˆ , Aˆ † ]  nˆ f 2 (nˆ )  (nˆ  1) f 2 (nˆ  1),

ˆI
ˆR
ˆR
 u , Aˆ †  Cˆ  , Aˆ  Cˆ  ,
2
2
2

nˆ 

که در آن  uیک ثابت است.دیده می شود عملگرهای
مزبور در جبر زیر صدق میکنند:

از طرف دیگر ،یکی از سامانههای مورد توجه در فیزیک
سامانههای ابرانتگرالپذیر[ ]7هستند .یک سامانهی D
بعدی را ابرانتگرالپذیر گویند اگر دارای  2D  1ثابت
حرکت مستقل باشد .بدین ترتیب ،یک سامانهای دو بعدی

()8

[nˆ , Aˆ † ]  Aˆ † , [nˆ , Aˆ † ]  Aˆ † ,
[Aˆ , Aˆ † ]  (H , N  1)  (H , N ),

)   ( H , Nتابع ساختار نامیده میشود .وجود یک نمایش
متناهی از جبر باال ،برای هر ویژه مقدار انرژی ،موجب
میشود که تابع ساختار در معادلههای

با هامیلتونی ˆ Hانتگرالپذیر[ ]8نامیده میشود اگر یک
عملگر ˆ Iدر آن سامانه بتوان یافت که در رابطهی
  H , I   0صدق کند .حال اگر عملگر دیگری مانند
ˆ Cنیز وجود داشته باشد که با ˆ Hجابجا شده اما با ˆI

 (E , N )  0,

()9

جابجا نشود ،سامانه ابرانتگرال پذیر نامیده میشود.
هدف ما در این مقاله ساخت حالتهای همدوس یک
سامانه ابرانتگرال پذیر دو بعدی کوانتومی ،سامانه فوکاس-

 (E , N  1),  0
x  1, 2,..., N

for

 (E , x )  0 .

صدق کند .ویژه مقدارهای انرژی ممکن ،تبهگنی N+1

گانه دارند و با توجه به رابطه ( ،)9مقدار  uبرابر
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2

میشود لذا سه تابع ساختار حاصل ،برای این سامانه به
شکل زیر بدست میآیند:

که در آن )  W ( zیک تابع وزن است که باید تعیین
گردد .با جایگذاری رابطه ( )13در رابطه باال و
درنظرگرفتن  x ، z  re i 

2
4
 x )( N   x ),
3
3
()10
2
1
 (E N , x )  16x (N  1  x )( N   x )( N   x ),
3
3
5
4
 (E N , x )  16x (N  1  x )( N   x )( N   x ).
3
3

 (E N , x )  16x (N  1  x )( N 

()15

از مقایسه جبر ( )8و جبر ویل-هایزنبرگ تغییر شکل
یافتهی ( )3دیده میشود که میتوان جبر سامانه فوکاس-

2

 zو

) 1 n n (n  1)(N  n  1) (N  A  n
)
16
) N ( N
) (N  A
) ( N  B  n

,
) (N  B

(  (n ) 

میتوان نشان داد که وجود رابطه تفکیک واحد ()14
همارز با یافتن تابع )  w (xاز انتگرال زیر خواهد بود:

الگرستروم را ،به ازای یک انرژی  E Nثابت ،به صورت
یک جبر ویل -هایزنبرگ تغییرشکل یافته با تابع تغییر
شکل

w (x ) dx   (n ),

()16



n

x
0

که در آن داریم

f (n )  (N  n  1)( N  A  n )(N  B  n ),

) w (x
[ w (x )  
],
) C (x

()11

()17

در نظر گرفت که در آن ثابتهای  Aو  Bمتناظر با
یکی از زوجهای ) (2 / 3,1 / 3) ، (2 / 3, 4 / 3یا
) (5 / 3, 4 / 3هستند .با توجه به عملگر نابودی تغییر

برای حل رابطه ( )16که موسوم به مسأله ممان است ،از
معکوس تبدیالت ملین استفاده میکنیم[ ]10که با تعریف
تابع میجر ( )Meijerʼs G-functionبه شکل زیر []11

شکل یافته ) ˆ Aˆ  aˆ f (nنیز داریم:
()18

Aˆ N  0.

()12

بنابراین ،برای این سامانه با یک فضای هیلبرت متناهی
االبعاد روبهرو هستیم .از اینرو ،حالتهای همدوس
متناظر با سامانه فوکاس الگرستروم را با استفاده از
رهیافت حالتهای همدوس با بعد متناهی به شکل زیر
میسازیم[:]6

و مقایسه رابطههای ( )15با ( )18تابع وزن )  w (xبه
شکل زیر بدست میآید:

()19

2
z  C ( z ) exp(zAˆ † ) 0

()13

(4z ) n

N

)n (n )(N  n  1
) N (N
n ,

a1 ,..., an , an 1 ,..., a p 

G pm,q,n   x

b1 ,..., b m , b m 1 ,..., bq 

m
n
) 1  j 1 (b j  k )  j 1 (1  a j  k
,
k
qj  m 1
k 1

 C ( z )
2

) (A  N  n ) (B  N  n

) (A  N
) (B  N

که در آن )  C ( z 2ضریب بهنجارش است .ویژگی الزم
برای اینکه حالت  zیک حالت همدوس باشد ،وجود
رابطه تفکیک واحد به شکل زیر است[]5
z z W ( z ) z  1,
2


.



 N 1,  N  A ,  N  B

1,3  1
G 0,0
x
 16
0


در این بخش برخی از ویژگیهای غیرکالسیکی حالتهای
همدوس متناظر با سامانه فوکاس الگرستروم از جمله
شمار میانگین فوتونها و پارامتر مندل را بررسی میکنیم
برای
فقط
نمودارها
جا
کمبود
(بدلیل
 A  2 / 3, B  4 / 3آورده شدهاند) .شمار میانگین
فوتونها در حالت همدوس مزبور برابر است با



2

1

) N  ( N ) ( A  N ) ( B  N

w (x )  16

 -3ویژگی های غیرکالسیکی حالت همدوس

n 0

1

 dxx

†

n   z a a z

()14

()20

d

در شکل  1مقدار   nبرحسب  zبه ازای مقادیر
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میل کند.

مختلف  Nرسم شده است .همانگونه که از شکل
مشخص است شمار میانگین فوتونهای حالتهای
همدوس بدست آمده با افزایش  zو همچنین افزایش N
افزایش پیدا کرده است.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله با بررسی سامانه ابرانتگرالپذیر کوانتومی دو
بعدی ،سامانه فوکاس-الگرستروم ،نشان دادیم که میتوان
جبر این سامانه را به شکل یک جبر ویل-هایزنبرگ تغییر
شکل یافته در نظر گرفت .سپس با استفاده از این جبر
حالتهای همدوس سامانه مزبور را ساخته و برای آن
رابطه تفکیک واحد را اثبات کردیم .همچنین ویژگیهای
غیرکالسیکی حالتهای همدوس ساخته شده را بررسی
کردیم.

n
6
5
4
3
2
1
z

2.0

0.5

1.0

1.5

سپاسگزاری

شکل  :1شمار میانگین فوتونهای حالتهای همدوس برحسب z
ازای ( N  2نقطه چین) و ( N  4خط نقطه چین) و
به

نویسندگان از معاونت تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهرکرد
برای حمایتهای انجام شده قدردانی مینمایند.
مراجع

( N  6خط چین).

به منظور بررسی انحراف تابع توزیع احتمال حالتهای
همدوس از شکل پواسونی ،پارامتر مندل وابسته به
حالتهای همدوس محاسبه شده را از رابطه
(nˆ )2   nˆ 
,
 nˆ 

()21
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محاسبه تغییرات ضریب شکست در تقویتکننده فیبری با فرض انتشار همرفت و
تابشی گرما از سطح فیبر
3شوهانی

 آذین،2 امير سپهوند،3 مهدی امنيت طلب، 2 کاظم جمشيدی قلعه،*1مریم کریمی

 تهران،  انتهای خيابان کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای1
 دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه،گروه فيزیک2
 دانشگاه اروميه، دانشکده علوم پایه، گروه فيزیک3
 معادالت انتشار گرما در تقویتکننده فیبری،چکیده –در این مقاله با افزودن تاثیر تابش از سطح فیبر بههمراه جریان همرفت گرما
 دما و ضریب شکست، دمای سطح در تقویتکننده فیبر تعیین و سپس با استفاده از آن، با حل عددی معادله مرتبه چهار.بازنویسی شد
 همچنین تغییرات دمایی برای مقادیر مختلف پمپ ورودی.در هر فاصله طولی و شعاعی از مرکز فیبر در تقویت کننده فیبری تعیین شد
.محاسبه و نتایج آن با تفسیر ارائه شد
.تابشی حرارت

 انتقال، اثرات گرمایی، ضریب شکست-کليد واژه

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
1

Institute of Nuclear Science and Technology, AEOI, Tehran, Iran
َ Department of Physics, Azarbaijan Shahid Madani University, West Azarbaijan, Tabriz, Iran
َ3Department of Physics, Urmia University, 11km SERO Road, Urmia, , Iran
2

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
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در این مقاله انتقال گرما از طریق تابش در محاسبات
گرمایی لحاظ شده است و معادالت با فرض انتقال همرفت
و تابشی بازنویسی شده است .انتشار گرما با رابطه زیر بيان
میشود [:]3
()1
   K T   Q  z  ,
که برای نواحی مختلف معادله انتشار گرما بهصورت زیر
خواهد بود:
Q z
1   Tco ( r ) 
()2
r

,
) (0  r  a

 -1مقدمه
آالینده موجود در محيط ليزر یا تقویتکننده که تحت
دمش قرار میگيرد با وجود نقصهای کوانتمی باعث توليد
حرارت در محيط فعال میشود.
حرارت در محيط فعال محدودیتهایی در افزایش توان
ليزرها و تقویتکنندهها ایجاد میکند زیرا گرما باعث
ایجاد پدیدههای مختلف مانند لنزهای گرمایی ،تنشهای
مکانيکی در محيط فعال ،تغيير ضریب شکست و در
نتيجه دوشکستی شدن محيط فعال میشود این پدیده در
ليزرهای بزرگ حالت جامد باعث ایجاد عدسی گرمایی و
در ليزرها و تقویتکنندههای فيبری باعث پدیده نوظهور
ناپایداری مدی میشود که باعث ایجاد نوساناتی در
مقياس کيلوهرتز در خروجی آنها میشود [.]1
مطالعه و بررسی توزیع حرارت و در پی آن تغييرات
ضریب شکست در تقویتکنندهها و ليزرهای فيبری اولين
گام برای پيشبينی و کنترل این پدیده در ليزرها و تقویت
کنندههای توان باال محسوب میشود .در ليزرهای با سطح
مقطع بزرگ خنکسازی معموالً توسط جریان آب صورت
میگيرد ولی در ليزرها و تقویت کنندههای توان باالی
فيبری خنک سازی توسط هوای اطراف انجام میشود .در
این مقاله انتقال تابشی گرما از سطح فيبر در محاسبات
انتقال حرارتی در تقویت کننده فيبری اضافه و روابط
مربوطه بازنویسی شده است .همچنين تاثير اثرات گرمایی
در تغييرات ضریب شکست محاسبه و نتایج حاصل از
شبيهسازی برای مقادیر مختلف پمپ ورودی ارائه و تفسير
شده است.




K

r


r r 

و برای ناحيه غالف داریم:
()3

1   Tcl ( r ) 
r
0
r r 
r 

, a  r  c

در عبات فوق  ، rمختصه شعاعی فيبر،
 ، K  1.38Wm 1 K 1ضریب هدایت گرمایی در محيط
(شيشه) Tco ،و  ، Tclبهترتيب دما در ناحيه مغزی و
غالفها است ، Q  z  .گرمای توليد شده در محيط بهره،
منبع گرمای توليد شده در مغزی فيبر از رابطه
 Pabs  z 
1  S 
 a2

Q z 

پيروی میکند که در آن،

 ،    s  x    pو   pتلفات در طولموج دمش و
 ،  s  x ضریب پراکندگی است ، S .ضریب بهره کوانتمی
است که مقدار آن برابر  ،  p sکه ، s  1010 nm
  p  975 nmو  Pabs  z توان جذب شده در فيبر است
که برای یک تقویت کننده Pabs  z   Pp  z  ،در نظر گرفته
میشود [ .] 4با فرض آنکه اتصال بين ناحيه غالف و مغزی
کامل باشد آنگاه طبق شرایط مرزی دما و مشتق آن در
مرزها پيوسته است ،دما در مرکز فيبر ثابت است زیرا
مشتق دما در مرکز باید صفر باشد .با فرض برابر بودن
مقادیر ضریب رسانایی گرمایی در سه ناحيه ،شریط مرزی
فقط در ناحيه غالف با هوای اطراف باید لحاظ شود با این
فرض فيبر تک غالفه خواهد بود و در این حالت داریم:
dT  r  a  dTcl  r  a 
()4
Tco  a   Tcl  a  , co


 -2معادالت توزیع دما با فرض انتشار همرفت و
تابشی از سطح فیبر در محیط تقویت کننده
انتقال حرارت در یک محيط از سه طریق رسانشی،
همرفت و تابش صورت میگيرد که به ترتيب با قانونهای
فوریه ،نيوتن و استفان بولتزمن بررسی میشوند [ .]2گرما
به دليل وجود آالینده در مغزی در همين ناحيه توليد می
شود و انتشار تا سطح فيبر فقط از طریق رسانایی انجام
میشود .سطح فيبری برای خنک سازی با هوا در تماس
است و گرما از سطح فيبر با دو طریق انتقال همرفت و
تابش دفع میشود که در برخی مقاالت تاثير تابش از
سطح فيبر در محاسبات انتقال حرارت صرفنظر میشود.

dr

dr

انتشار گرما از سطح فيبر به بيرون با دو عامل همرفتی
هوای اطرف و تابش از سطح فيبر انجام میشود با صرف-
نظر از پوشش نازک خارجی فيبر شرایط مرزی در مرز هوا
و غالف فيبر بهصورت زیر خواهد بود:
dTcl  r  c  h

Tc  Tcl  r  c  
dr
Kh
()5
 b 4
4

T c  T cl  r  c  
Kh

در معادالت فوق

h  100 Wm 2 K 1
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 -3نتایج محاسبات عددی

 ، Kh  0.025 Wm 1 K 1ضریب هدایت گرمایی هوا،
 ،  b  5.67  108 W /  m 2 K 4 ثابت استفان بولتزمن،

برای تعيين تغييرات دمایی ،پس از حل معادالت نرخ
[ ]10و تعيين مقدار توان پمپ در هر فاصله طولی از
فيبر ،معادله مرتبه چهار ( )6باید حل شود .در این مقاله
از روش عددی نيوتن-رافسون 2یا وتری برای حل این
معادله استفاده شده است .از آنجا  f Tcl  r  c  یک

   0.85ضریب تابش Tcl  r  c  ،دما در مرز غالف و
هوا است .در معادله ( ،)5دما در نقطه  ،cمرز بين غالف و
هوا تعيين میشود .حل معادالت ( )2و ( )3همراه با دو
شرط مرزی در مرکز و حد فاصل غالف و مغزی ،مقادیر
دو ضریب ثابت از چهار ضریب را تعيين میکند .با
جایگذاری مقادیر در رابطه ( ،)5میتوان مقدار دما را از
معادله مرتبه چهار زیر بهدست آورد:
h
Tcl  r  c 
Kh

()6

Tcl4  r  c  

 b
Kh

معادله درجه چهار و دارای شيب باالیی است ،استفاده از
روش وتری در مقایسه با سایر روشهای عددی سرعت
محاسبات را افزایش میدهد .با حل معادله ( ،)6مقدار T0
از رابطه ( )7حاصل شده و میتوان دما را در هر شعاعی از
فيبر به دست آورد.
تغييرات دما و  nبر حسب طول تقویتکننده در شکل
(-1الف و ب) ترسيم شده است .همانطور که از این شکل
مشاهده میشود در فاصلههای دورتر از نقطه مرکز ،دمای
فيبر و در پی آن تغييرات ضریب شکست کمتر میشود.

f Tcl  r  c   

Q  z  a 2  b 4 h


Tc 
Tc
2 Kc
Kh
Kh

در معادله ( Tc  290 K ،)6دمای هوای بيرونی است .با
قرار دادن مقدار  Tcl  r  c در رابطه ( )2مقدار دما در
مرکز فيبر از رابطه زیر بهدست میآید:
2
Q za
Q  z  a2
() 7
T0 
ln  c a  
 Tcl  r  c 
4K

2K

با قرار دان دما در نقطه صفر میتوان با استفاده از روابـط
( 2و  )3دما را در هر فاصله از مرکز فيبر محاسبه کرد .با
افزایش دما عالوه بر انبساط حجم جسم که خود باعث
تغيير ضریب شکست میشود ،جسم دچار تنش1میشود.
پيش از این تغييرات ضریب شکست در فيبر تک مد بر
حسب تغييرات دمایی اندازهگيری شده است [ .]5در
محاسبات و تعيين ضریب شکست این دو عامل مجموعاً
باعث تغييرات ضریب شکست میشود [ .]6در حالت
عمومی میتوان این دو عامل را بهصورت یک ضریب در
تغييرات ضریب شکست بهصورت  ، n  T  dn dTنظر
گرفت ، dn dT .شيب منحنی ضریب شکست نسبت به
دما وابسته طول موج است که بهطور تجربی اندازهگيری
میشود [ .]7در اکثر مواد ضریب شکست با دقت باالیی از
رابطه سلمير بهدست میآید .در برخی از شيشهها تغييرات
ضریب شکست در برخی از طول موجها نسبت به دما در
مرجع [ ]8بهدست آمده است .تغييرات ضریب شکست در
طول موجهای پر کاربرد در فيبرها بطور تجربی تعيين
شده است .با مقایسه آنها مقدار این ضریب را در دمای
تقریبی  300درجه کلوین ثابت و برابر
 dn dT  1.29  10 / Cفرض نمود [.]9
0
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شکل  :1تغييرات الف -دمای فيبر ب -ضریب شکست ،بر حسب طول
تقویت کننده فيبر در فواصل مختلف از مرکز فيبر.

در شکل ( ،)2تغييرات ضریب شکست برحسب شعاع فيبر
برای طول موجهای مختلف سيگنال ورودی در نقطه ،z=0
ترسيم شده است .همانطور که از این شکل مشاهده می-
شود در طول موج سيگنال  1010 nmتغييرات دما در
تقویت کننده کمترین مقدار و در طول موج 1064 nm
بيشترین مقدار را دار است .دليل این امر باال بودن سطح

5

Stress

1

Newton-Raphson Method
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و  z  5متر ،در توان  20Wدر حدود  5 mCاست ،در
حالی که در نقاط شعاعی دور از مرکز در  r  300  mدر
همان توان این اختالف بسيار کوچک است که به دليل
وجود ضریب تغييرات دمایی در تعيين اختالف ضریب

مقطع گســيل در طـول موج  1010 nmنسـبت به
طولموج  1064 nmاست که بهره تقویتکننده را باال
میبرد  .این امر باعث کاهش توان پمپ در هر طولی از
فيبر میشود .بهعبارت دیگر بزرگ بودن سطح مقطع
گسيل در طول موج خاص باعث مصرف بيشتر توان پمپ
شده و توان پمپ در آن نقطه کاهش مییابد .با کاهش
توان پمپ مقدار عددی  Qکاهش یافته و در پی آن دما و
تغييرات ضریب شکست کاهش مییابد.

شکست است.
نتیجهگیری
نتایج شبيهسازی در این مقاله نشان میدهد در فاصله
های شعاعی و طولی دورتر از مرکز ،دمای فيبر و در پی
آن تغييرات ضریب شکست کمتر میشود .در مقایسه تاثير
طول موج سيگنال در توليد گرما در تقویتکننده فيبری و
همچنين تغييرات ضریب شکست ،دما و تغييرات ضریب
شکست در طولموج سيگنالی که باالترین سطح مقطع
گسيل را دارد کمتر است دليل این امر استفاده بيشتر از
توان پمپ و در نتيجه کاهش توان پمپ مصرف نشده و
گرمای توليد شده در هر طولی از فيبر است .با افزایش
توان ورودی در تقویتکننده ،دما و در پی آن ضریب
شکست افزایش مییابد.

شکل  :2تغييرات ضریب شکست برحسب شعاع فيبر در نقطه ،z=0
برای مقادیر مختلف سيگنال ورودی.

در شکل ( )3تغييرات دما و  nبر حسب توان پمپ ورودی
در تقویتکننده ،ترسيم شده است .همانطور که از شکل
( )3مشاهده میشود با افزایش توان پمپ ورودی دما در
هر نقطه از فيبر افزایش مییابد.
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شکل  :3تغييرات الف -دمای فيبر ب -ضریب شکست ،بر حسب توان
پمپ ورودی در فواصل مختلف از مرکز برای دو طول مختلف از فيبر.

در مقایسه نسبت دما در  r  0  mدر فاصلههای z  0
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بررسی اثرات حرارتی در تقویتکننده فیبر ایتربیومی دو غالفه
3شوهانی

 آذین،2 امير سپهوند،3 مهدی امنيت طلب، 2 کاظم جمشيدی قلعه،*1مریم کریمی

 تهران،  انتهای خيابان کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای1
 دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان، دانشکده علوم پایه،گروه فيزیک2
 دانشگاه اروميه، دانشکده علوم پایه، گروه فيزیک3

چکیده – تقویت کننده های فیبرهای دو غالفه توان باال به دلیل کاربردهای وسیع در صنعت و پزشکی و افزارههای نظامی مورد توجه قرار
 در این مقاله تحلیل انتقال حرارت در تقویت کننده فیبر ایتربیومی دو غالفه با فرض عدم وجود انتقال تابشی گرمایی از سطح.میگیرند
فیبر بطور کامل تشریح شد و تاثیر عوامل مختلف مانند توان پمپ ورودی و اندازه غالف در توزیع و دمای نقاط مختلف نسبت به طول و
.فاصله از مرکز در تقویت کننده فیبر ایتربیومی محاسبه شده است
.فيبر ایتربيومی

، تقویت کننده فيبر دو غالفه، اثرات حرارتی-کليد واژه

Study of Thermal Effects in Double Clad Ytterbium Doped Fiber Amplifier
Maryam Karimi1, Kazem Jamshidi-Ghaleh2, Mahdi Amniat-Talab3, Amir Sepahvand2, Azin Shohani3
1

Institute 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
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ممانعت میکند .در این مقاله از اثرات پوشش خارجی
فيبر در محاسبات صرفنظر شده است .پرتو سيگنال و
پمپ ورودی در این مقاله موج پيوسته و شکل سرپخ1در
نظر گرفته شده است.

 -1مقدمه
امروزه ليزرها و تقویتکنندههای مبتنی بر فيبر نسبت به
سایر ليزرهای حالت جامد بيشتر مورد توجه قرار میگيرند
که دليل آن کيفيت باالی پرتو باال ،پایداری مطلوب بهره،
نقصهای کوانتمی کم ،انعطاف پذیری آنها ،نویز و جيتر
پایين ،و پایداری نسبت به اثرات محيطی است .به همين
دليل این نوع محيطهای فعال کاربردهای فراوانی در
صنعت ،مخابرات ،افزارههای پزشکی و صنایع دفاعی و
نظامی و پردازش بر روی سطوح دارند [.]1
انتقال حرارت در یک محيط از سه طریق رسانشی،
همرفت و تابش صورت میگيرد که به ترتيب با قانونهای
فوریه ،نيوتن و استفان بولتزمن بررسی میشوند [ .]2در
این مقاله فرض میشود انتشار گرما در تقویتکننده فيبر
دوغالفه فقط از طریق رسانش صورت میگيرد و محيط
فيبر همگن است .در مرز بين غالف دوم و هوا ،خنک
سازی فيبر از طریق مبادله با هوای اطراف و انتقال
همرفت گرما صورت میگيرد.

-2-1

معادالت نرخ در تقویت کننده فیبری

تغييرات توان پمپ و سيگنال از معادالت نرخ بهدست می
آید [:]3
()1

()2





  p   ap   ep N 2  z    ap N T  Pp  z 



dPp  z 
dz

  p Pp  z  ,





  s   as   es N 2  z    as N T  Ps  z 



dPs  z 
dz

  s Ps  z  .

که در آن  Psو  Ppتوان سيگنال و پمپ و ، ap ،  as
  seو  epنشان دهنده سطح مقطعهای جذب و گسيل
در طولموجهای سيگنال و دمش هستند  s .و
SD
ST

 ،  p ضریب همپوشانی سيگنال و پمپ در مد

اصلی فيبر و  S Dو  STبه ترتيب سطح مقطع مغزی و
غالف هستند ،τ .طول عمر تراز پایدار  p ،و   sضریب
تلفات انتشاری ،شامل تلفات زمينه و پراکندگی در طول
موجهای پمپ و سيگنال و  ، N Tچگالی آالینده بر حسب
 ion/m3است .چگالی آالینده در تراز تحریکی  N 2در
طول  ،zاز فيبر از رابطه زیر بهدست میآید [:]3

 -2تئوری تحلیل انتقال حرارت در تقویت
کننده فیبر ایتربیومی دو غالفه
تقویتکننده فيبر آالیيده ایتربيومی مورد نظر دوغالفه
است که مطابق شکل (-1الف) ،فقط دمش پيشرو در فيبر
در نظر گرفته شده است .این فيبرهای چند مد بيشتر در
صنعت کاربرد دارند .در شکل (-1ب) ،مقادیر  a, bو  cبه-
ترتيب شعاع مغزی ،غالف اول و دوم در فيبر است.

()3

  Pp  z    ap  p  p  Ps  z    as  s s 

 NT

hcA
hcA


N2  z  
Pp  z   ap   ep   p  p Ps  z   as   es   s s 1


hcA
hcA


که در آن  h ، و  cبهترتيب طول عمر تراز پایدار ،ثابت
پالنک و سرعت نور است s ،و   pبسامد در طولموج-
های سيگنال و دمش و  Aمساحت مغزی فيبر است.
توزیع آالینده در مغزی یکنواخت فرض شده و از اثرات
گسيل خودبهخودی تقویت شده صرفنظر میشود.

 -2-2معادالت توزیع دما در محیط فیبری
شکل ( :)1الف -چيدمان تقویتکننده فيبر دو غالفه و ب-سطح
مقطع فيبر دوغالفه آالیيده به ایتربيوم.

با صرفنظر از انتشار گرما در طول فيبر و راستای شعاعی،
تغييرات حرارتی در مختصات استوانهای در داخل فيبر دو

برش مورب در انتهای تقویت کننده برای جلوگيری از
انعکاس پرتو به سمت ورودی و ورود آن به منابع نوری در
ابتدای فيبر انجام میشود ،این کار از آسيب منبع پمپ

1

Top Hat Profile
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غالفه از رابطه زیر بهدست میآید [:]4
()4
   K T   Q  z  ,
که برای نواحی مختلف معادله انتشار گرما بهصورت زیر
خواهد بود:
()5

و برای ناحيه غالف داریم:

()12

در عبات فوق  ، rمختصه شعاعی فيبر ، K 1 ،ضریب
هدایت گرمایی در محيط (شيشه) Tcore ،و  ، Tcladsبه-
ترتيب دما در ناحيه مغزی و غالفها است ، Q  z  .گرمای
توليد شده در محيط بهره ،منبع گرمای توليد شده در
فيبر معموالً به دليل نقصهای کوانتمی و پراکندگی در
ناحيه آالیيده فيبر در نظر گرفته و در مقاالت مختلف
مقدار تقریبی آن بسته به نوع محيط فعال و سایر شرایط
متفاوت در نظر گرفته میشود [ 5و  ]6و مقدار آن از
رابطه زیر بهدست میآید [:]1

()13

()6

 Pabs  z 
1  S 
 a2

()7

()14

()9

dTclad 1  r  a 
dr

 K2

dTcore  r  a 
dr

dr

Q  z  r2

0  r  a 
r
Ln    a  r  b 
a

b
Ln  
a

Q  z  a2
2K2

Q  z  a2
2K2





4 K1
Q  z  a2
4 K1

Q  z  a2
4 K1

r
Ln  
b

b  r  c 

Tcore  r   T0 

Tclad 1  r   T0 

Tclad 2  r   T0 

Q  z  a2
2 K3



در معادالت ( ، T0 )11-13دمای مرکز فيبر به دمای
محيطی که فيبر آن قرار گرفته Tc ،وابسته بوده و از رابطه
زیر بهدست میآید:
()15

Q z 

که در آن  ،    s  x    p ،که در آن   pتلفات در
طول موج دمش و  ،  s  x ضریب پراکندگی است، S .
ضریب بهره کوانتمی است که مقدار آن   p sو Pabs  z 
توان جذب شده در فيبر است که برای یک تقویت
کننده  Pabs  z   Pp  z در نظر گرفته میشود [ .]1با
فرض آنکه اتصال بين ناحيه غالف و مغزی کامل باشد
آنگاه طبق شرایط مرزی دما و مشتق آن در مرزها پيوسته
است ،بنابراین شرایط مرزی در مرکز فيبر بهصورت زیر
است:
()8
dT  r  0  dr  0  T  r  0   cte
شرایط مرزی در مزر بين غالف اول و مغزی بهصورت:
core

dTclad 2  r  c 

K3

در معادالت فوق  hضریب انتقال همرفت K 2 ، K 1 2،و
 ، K 3ضریب هدایت گرمایی در ناحيه ،مغزی ،غالف اول و
دوم است .حل معادالت ( )7 - 6بر طبق شرایط مرزی
( )8-10در نواحی مغزی و غالفها بهصورت زیر خواهد
بود:

1   Tclads ( r ) 
r
0
r r 
r


, a  r  c

 h Tc  Tclad 2  r  c  

()11

Q z
1   Tcore ( r ) 
r

,


r r 
r 
K1

) (0  r  a
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Q  z  a2
4 K1



Q  z  a2
2hc

 b  Q za
c
Ln   
Ln  
2 K3
a
b
2

T0  Tc 

Q  z  a2
2 K2

 -3نتایج شبیه سازی
در جدول ( )1مقادیر پارامترهای مورد استفاده در این
شبيه سازی آمده است .با حل معادالت نرخ و قراردادن
آن در معادالت ( 12تا  )14تغييرات دمایی و انرژی ذخيره
شده در هر نقطه از شعاع فيبر بهدست میآید.

core

Tcore  a   Tclad 1  a  , K1

شرایط مرزی در غالف اول و دوم:
()10

dTclad 2  r  b 
dr

 K3

dTclad 1  r  b 
dr

شکل  :2تغييرات چگالی گرمایی ذخــيره شده در تقویتکننده فيبری
بر حسب طول تقویت کننده برای توانهای پمپ مختلف.

Tclad 1  b   Tclad 2  b  , K 2

با صرفنظر از مشخصات گرمایی پوشش نازک خارجی و
تبادل گرمایی با محيط شرایط مرزی در انتهای غالف دوم
بهصورت زیر خواهد بود:

همانطورکه از شکل ( )2مشاهده میشود ،با افزایش توان

2

Convective Heat Transfer
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پمپ ورودی مقدار گرما در ابتدای فيبر افزایش مییابد.
در این شکل مشاهده میشود در طـــــول بيش از 15
متر عمالً حرارتی وجود ندارد ،دليلی این حالت اشباع فيبر
به دليل توان پمپ و سيگنال باال است.
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کاهش مییابد .این کاهش دمای مرکز فيبر برای اختالف
اندازه غالف دوم در حدود  200ميکرون در حدود  1ميلی
درجه است.

جدول ( :)1مقادیر پارامترهای مورد استفاده در شبيه سازی اثرات
حرارتی در تقویت کننده فيبر ایتربيومی دو غالفه.
عالمت

پارامتر

15 m

a

شعاع مغزی

مقدار
)1010 (nm

λs

طول موج سیگنال

)975 (nm

λp

طول موج پمپ

0/85 ms

Τ

طول عمر تراز پایدار

5 dB/km

S

تلفات در طول موج سیگنال

6 dB/km

P

تلفات در طول موج پمپ

2/5×10-24 m2

σpa

سطح مقطع جذب پمپ []3

2/5×10-24 m2

σpe

سطح مقطع گسیل پمپ []3

1/4×10-27 m2

σsa

سطح مقطع جذب سیگنال []3

2×10-25 m2

σs

سطح مقطع گسیل سیگنال []3

e

1W

Pp

توان پمپ ورودی

100 mW

Ps

توان سیگنال ورودی

290˚C

Τc

دمای سطح فیبر

1/38

k1

هدایت گرمایی در مغزی

1/39

K2

هدایت گرمایی در غالف اول

0 /2

K3

هدایت گرمایی در غالف دوم

200 m

b

شکل  :4تغييرات دمای فيبر در تقویت کننده فيبر دو غالفه ایتربيومی
بر حسب فاصله از مرکز برای مقادیر مختلف اندازه غالف دوم.

نتیجهگیری
در این مقاله معادالت توزیع گرما در تقویت کننده فيبر
ایتربيومی دو غالفه توان باال با فرض انتقال رسانشی گرما
و مقادیر مختلف ضریب رسانندگی گرمایی برای سه ناحيه
مختلف مغزی و غالف اول و دوم تشرح شد .محاسبات
نشان میدهد توزیع گرما در ابتدای تقویتکننده فيبری
بيشينه است و با افزایش طول فيبر کاهش مییابد.
همچنين توزیع چگالی حرارتی به توان دمش ورودی
وابسته است .شبيه سازی نشان میدهد که بزرگ بودن
اندازه غالف باعث انتشار سریعتر گرما از مغزی شده و
دمای مرکز فيبر بطور نسبی کاهش مییابد.

شعاع غالف اول

در شکل( ،)3تغييرات دما بر حسب طول انتشار تقویت
کننده و برای فواصل (نقاط) مختلف از مرکز فيبر ترسيم
شده است .همانطور که از شکل مشاهده میشود نقطه
ورودی ( ،)0=zدر مرکز فيبر باالترین دما را دارد و با
ان تشار توان در فيبر و افت توان پمپ ورودی دما در طول
فيبر کاهش مییابد.
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شکل  :3تغييرات دما بر حسب فاصله از مرکز فيبر و طول تقویت کننده
فيبر اریتربيومی.

در شکل( ،)4تغييرات دما بر حسب فاصله از مرکز برای
مقادیر مختلف اندازه غالف دوم بر حسب فاصله از مرکز
فيبر ترسيم شده است .هرچه اندازه مغزی دوم بيشتر
باشد گرمای بيشتری از فيبر دفع شده و دمای مرکز آن
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تالقی یک سامانه دوکیوبیتی در حضور یک میدان کالسیکی در یک محیط مشترک
 محمد کاظم توسلی،ساره گلکار
 دانشگاه یزد، دانشکده فيزیک،گروه اتمی و مولکولی
- در این مقاله دینامیک درهمتنیدگی یک سامانه کوانتومی متشکل از دو کیوبیت در برهمکنش با یک میدان کوانتیده و هم- چکیده
 نشان خواهیم داد که در رژیم جفتشدگی.چنین یک میدان کالسیکی اعمالی را در یک محیط مشترک در دمای صفر بررسی میکنیم
 مالحظه، همچنین. با اعمال میدان کالسیکی میزان درهمتنیدگی سامانه در حضور نامیزانی و با کنترل بسامد رابی افزایش مییابد،قوی
خواهیم کرد که حفظ درهمتنیدگی در رژیم جفتشدگی قوی نسبت به رژیم جفتشدگی ضعیف در حضور میدان کالسیکی به طور

.چشمگیری بیشتر است
. تالقی، رژیم جفتشدگی قوی و ضعيف، بسامد رابی، درهمتنيدگی-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.
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لذا کميت حقيقی بدون بعد  j  1, 2 ،  jکه وابسته به

 -1مقدمه

مکان نسبی کيوبيت درون کاواک است را معرفی میکنيم.
از آنجا که تبدیل یکانی ،ویژهمقادیر سامانه را تغيير نمی-
دهد در چارچوب مرجع چرخان با تبدیل یکانی
 U (t )  ei (  ) t 2هاميلتونی مؤثر به صورت زیر
به دست میآید:

درهمتنيدگی کوانتومی نقش مهمی در نظریه اطالعات
کوانتومی و ارتباطات کوانتومی [ ]1ایفا میکند ،اما
متاسفانه به علت برهمکنش گریزناپذیر بين یک سامانه
کوانتومی واقعی و محيط اطراف آن ميزان درهمتنيدگی
در برخی موارد کاهش مییابد [ .]2در این سامانهها
نگهداری درهمتنيدگی کوانتومی برای مدت زمان طوالنی
در سامانههای فيزیکی یک مسأله مهم در کاربردهای
نظریه اطالعات کوانتومی است .دیناميک سامانههای
کوانتومی باز به نوع محيطی که با سامانه برهمکنش می-
کند بستگی دارد .در رژیم مارکوفی (رژیم جفتشدگی
ضعيف) رفتار درهمتنيدگی الزاماً یک رفتار نمایی است و
درهمتنيدگی بين دو کيوبيت با گذشت زمان کاهش می-
یابد [ ،]3در حالیکه در رژیم غيرمارکوفی (رژیم جفت-
شدگی قوی) به خاطر حافظه طوالنی مدت محيط ،احياء
درهمتنيدگی منجر به حفظ درهمتنيدگی میشود [.]4
اخيراً طرحوارههای متعددی به منظور حفظ درهمتنيدگی
معرفی شده است [ .]5 ،6در این مقاله با در نظر گرفتن
یک سامانه دوکيوبيتی در یک محيط مشترک در دمای
صفر با اعمال ميدان کالسيکی به بررسی دیناميک درهم-
تنيدگی در دو رژیم گفته شده و حفظ درهمتنيدگی در
آنها میپردازیم.

B
z

)  e  iLt ( A   B

 a a

†
k k

k

( zA   zB ) 

k

 H.C.

B
) 

    2
A


g a

k( 1

k



B
) 

(  
A


2
iL t

L

) U (t
t

)H eff  U  (t ) HU (t )  iU  (t
1
2
 H eff
 H eff

به طوری که:
()3


)  ( zA   zB )  ( xA   xB
2

]g k  k (1 A   2 B )eiLt  H .C.



[k ak ak 



1
H eff

2
H eff


k

k

و  .   0   Lهاميلتونی  H eff1با قطریکردن به صورت
)   1 ( zA   zBساده میشود که

1   2  4 2

2

)0 , ( j  1, 2

j

1 0

j

1

 zA, B

و

 ،در پایههای جدید

هستند که  1و  0حالتهای پوشيدهای هستند که به
صورت زیر تعریف شدهاند:

, j  1, 2

j



g

j

()4

 sin

2



g

2

 cos

j

j



e

 cos

2



e

  sin

2

j

j

1
0

که در آن )  .   arctan(2  در نهایت ،با نوشتن
هاميلتونی  H eff2در پایههای جدید و اعمال تقریب موج
چرخان ،هاميلتونی مؤثر سامانه در پایههای جدید به
شکل زیر داده میشود:

در این بخش دو کيوبيت درون یک منبع مشترک را در
نظر میگيریم که تحت اعمال ميدان کالسيکی با بسامد
 Lقرار گرفتهاند .با فرض اینکه از برهمکنش دوقطبی-
دوقطبی بين دو کيوبيت صرفنظر شود ،هاميلتونی کلی
سامانه به صورت زیر نوشته میشود [:]7
0

A
z

()2

 -2مدل و معادالت اساسی

()1
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k ak† ak 

()5


k

] H.c.

  2 B )eiLt

1 A
( z   zB ) 
2

g k ak (1 A


k

 
H eff


[) ( cos
2
2

با در نظر گرفتن یک برانگيختگی در کل سامانه ،حالت
اوليه را میتوان به شکل زیر توصيف کرد:
()6
 (0)  (c1 (0) 1 1 0 2  c 2 (0) 0 1 1 2 ) 0 k R
لذا بردار حالت کل در زمان  tبه صورت زیر بيان میشود:

H
e

k

در رابطه باال  ،بسامد رابی  0 ،بسامد کيوبيت و
  z ,  , به ترتيب عملگرهای وارونی ،باالبر و پایينبر

R

 ck (t) 0 1 0 2 1k



R

 (t)  (c1 (t ) 1 1 0 2  c2 (t ) 0 1 1 2 ) 0k

k

()7
که حالت
R

اتمی ak .و † akعملگرهای نابودی و آفرینش مد  kام
ميدان با بسامد  kو  g kثابت جفتشدگی بين کيوبيت
و مد  kام ميدان است .از آنجا که دو کيوبيت  Aو  Bدر
مکانهای متفاوتی نسبت به مرکز کاواک هستند هر یک
از آنها مقادیر مختلفی از ميدان کاواک را تجربه میکنند

 ، 0kحالت خال منبع و حالت

R

1k

مربوط به

حالتی از منبع با یک برانگيختگی در مد  kام است .اکنون
با حل معادله شرودینگر وابسته به زمان ،به معادالت جفت
شده زیر میرسيم:
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t

()8





dt1 f (t  t1 )[12 c1 (t1 )  1 2 c2 (t1 )],
2 0
 t1 )[1 2 c1 (t1 )   22 c2 (t1 )],

t





dt1 f (t
2 0

درهمتنيده باشند) تغيير میکند که به صورت زیر تعریف
میشود:
(C (t )  max{0,  1   2   3   4 }, )13

c1 (t)   cos 4
4

c2 (t)   cos

تابع همبستگی )  f (t  t1مربوط به چگالی طیفی ) J (

که

است که به صورت زیر بیان میشود:

( d J ( ) exp[i(L  1   )(t  t1)]. )9

مختلط  است .با داشتن تابعموج کلی سامانه ،میتوان
با گرفتن رد روی درجات آزادی محيط ،ماتریس کاهش-
یافته اتمی را در پایههای } { 1 1 1 2 , 1 1 0 2 , 0 1 1 2 , 0 1 0 2

با انتخاب تابع توزیع چگالی طيفی به شکل لورنتسی [:]8
()10

J ( ) 

در زمان  tبه دست آورد:

شکل دقيق )  c1 (tو )  c2 (tمشخص میگردد .در اینجا

()14

2

قوی،

2

2

که

) c2 (t)  r12 c2 (0)  r1r2 c1 (0)  (r22 c2 (0)  r1r2 c1 (0)) (t
, j  1, 2

نسبی با
ایم:
()12

12   22

r12  r22  1

پارامترهای جفتشدگی

هستند و از تعاریف زیر بهره جسته-

 i
t
sinh( )],

2
(1  cos  )2 ,     i  i1

 (  i  ) t
t
2
[cosh( ) 

)   22

2

 0  (12
2

0

میکنيم .در شکل  1ميزان درهمتنيدگی را توسط کميت
تالقی در حضور ميدان کالسيکی و به ازای پارامترهای
مختلفی از بسامد رابی رسم نمودهایم .نمودار باالیی در
حالت تشدید و نمودار پایينی در شرایط غيرتشدید در
محيط غيرمارکوفی رسم شده است .نتایج ارائه شده در
شکل ،1حاکی از آن است که با افزایش ناميزانی و بسامد
رابی ميزان تالقی بيشتر شده و به دليل حافظه طوالنی
مدت محيط غيرمارکوفی تالقی سامانه دوکيوبيتی به
بيشينه مقدار خود (یک) رسيده است و غيرمارکوفی بودن
محيط منجر به نوسانات درهمتنيدگی و احيای آن شده
است .در شکل  ،2تالقی سامانه برحسب     0tدر
حالت تشدید و غيرتشدید و در محيط مارکوفی (رژیم
جفتشدگی ضعيف) رسم شده است .در این شکل
مشاهده میکنيم که مارکوفی بودن محيط منجر به
ميرایی تالقی به صورت نمایی میشود و در نهایت به
حالتهای غيردرهمتنيده میرسيم .همچنين در مییابيم
که با افزایش بسامد رابی و پارامتر ناميزانی ميزان
نگهداری درهمتنيدگی هم افزایش مییابد.

) c1 (t)  r22 c1 (0)  r1r2 c2 (0)  (r12 c1 (0)  r1r2 c2 (0)) (t
j

)c2 (t

با توجه به معادالت )  c1 (tو )  ، c2 (tدیناميک درهم-
تنيدگی سامانه مورد بررسی را در محيط مارکوفی و غير-
مارکوفی با فرض  r1  r2  1در حضور ناميزانی بررسی

و زمان همبستگی محيط از زمان واهلش

rj 

2

) C (t )  2 c1 (t ) c2 (t

()15

بزرگتر بوده و رفتار سامانه لزوم ًا یک رفتار غيرمارکوفی
است بنابراین اثرات غيرمارکوفی مانند احيا و نوسانات
درهمتنيدگی غالب میشوند که این به دليل حافظه
طوالنی مدت محيط است.
با استفاده از تبدیالت الپالس ،دامنههای احتمال )  c1 (tو
)  c2 (tبه صورت زیر محاسبه میگردد:
()11

)c1 (t)c2 (t

0
0

2
0
)c1 (t
 (t )  

) 0 c1 (t)c2 (t

0
0


پس از انجام محاسبات ،تالقی این سامانه توصيف شده به
صورت زیر به دست میآید:

واهلش از زمان همبستگی محيط بزرگتر است و رفتار
سامانه مارکوفی نمایی است .اما در رژیم جفتشدگی





0


0

2
2
1  c1 (t)  c2 (t) 

0

0

  0بسامد گذار اتمی  ،ناميزانی بين بسامد اتمی و
بسامد مرکزی ميدان ،پارامتر  λپهنای توزیع لورنتسی و
  0مربوط به واپاشی اتم برانگيخته در حد مارکوفی
است .به طور کلی دو رژیم جفتشدگی ضعيف و قوی
وجود دارد ،در رژیم جفتشدگی ضعيف  0   ،و زمان

0 

)i (i  1, 2,3, 4

ویژهمقادیر به ترتيب نزولی ماتریس

هرميتی )   ( y   y )   ( y   yهستند که   هميوغ

f (t  t1 ) 

0 2
1
.
2 (0    )2   2
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 (t ) e

  (   i )2 

 -3دینامیک درهمتنیدگی
برای تعيين ميزان درهمتنيدگی از معيار تالقی []9
استفاده میکنيم .تالقی بين صفر (وقتی که حالت دو
کيوبيت جداپذیر باشد) و یک (وقتی که کيوبيتها کامالً
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1.0

میکنيم که با انتخاب پارامتر جفتشدگی ، r1  0,1,1 2
ميزان تالقی سامانه بعد از گذشت زمان کاهش مییابد و
در انتها به صفر میرسد و درهمتنيدگی سامانه از بين
خواهد رفت .از طرف دیگر به ازای  ، r1  3 2مشاهده
میکنيم که تالقی به مقدار پایای غيرصفر C (t ) 0.058
کاهش مییابد و درهمتنيدگی به صفر نمیرسد.
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شکل :1کميت تالقی برحسب     0tدر محيط مشترک برای
بسامدهای رابی متفاوت به ازای (   0شکل باال) و به ازای    0
(شکل پایين)(   0 .خطپيوسته)(   0.1 0 ،خطچين)   0 ،
(نقطه-خط) و (   3 0نقطهچين) در یک محيط غير-
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مارکوفی    0.1 0با فرض . c1 (0)  c2 (0)  1 2
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شکل  :3کميت تالقی برحسب     0tبه ازای    0و

concurrence

0.6

 ،   0.1 0در محيط غيرمارکوفی (شکل باال) و محيط مارکوفی
(شکل پایين)( r1  0 .خطپيوسته)( r1  1 ،خطچين)r1  3 2 ،
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 -4نتیجهگیری

1.0
0.8

0.4

concurrence

0.6

در این مقاله دیناميک درهمتنيدگی یک سامانه دو-
کيوبيتی در یک محيط مشترک را بررسی کردهایم .از
نمودارهای رسم شده مشاهده کردیم که در محيط غير-
مارکوفی حفظ درهمتنيدگی نسبت به محيط مارکوفی
بيشتر بوده و با اعمال ميدان کالسيکی و در حضور
ناميزانی ،با افزایش بسامد رابی ميزان افزایش درهم-
تنيدگی نيز بيشتر شده است .همچنين ،حفظ درهم-
تنيدگی در مدت زمان طوالنیتری تضمين میشود.

0.2
0.0

شکل  :2کميت تالقی برحسب     0tدر محيط مشترک برای
بسامدهای رابی متفاوت به ازای (   0شکل باال) و به ازای
(   20 0شکل پایين)(   0 .خطپيوسته)(   5 0 ،خطچين)،
(   10 0نقطه-خط) و (   15 0نقطهچين) در یک محيط
مارکوفی    10 0با فرض . c1 (0)  c2 (0)  1 2

با مقایسه شکل  1و  2مشاهده میکنيم که حفظ درهم-
تنيدگی در محيط غيرمارکوفی از محيط مارکوفی بيشتر
است .در شکل  ،3ميزان درهمتنيدگی را توسط کميت
تالقی در دو رژیم جفتشدگی قوی و ضعيف با در نظر
گرفتن مقادیر مختلفی از پارامتر جفتشدگی نسبی
 r1  r2رسم نمودهایم r1  0 .و  r1  1هر دو نشاندهنده
حالتی هستند که فقط یک کيوبيت با منبع برهمکنش
کرده است و با در نظرگرفتن  ، r1  1 2هر دو کيوبيت به
صورت متقارن با منبع جفت شدهاند و همچنين به ازای
 r1  3 2هر دو کيوبيت با مقادیر مختلفی از  r1و  r2با
منبع برهمکنش میکنند .از نمودار رسم شده مشاهده
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تاثیر حرکت اتم در حفظ درهمتنیدگی دو اتم دوترازی در یک محیط غیرمارکوفی
 محمد کاظم توسلی،ساره گلکار
 دانشگاه یزد، دانشکده فيزیک،گروه اتمی و مولکولی
دوقطبی در یک-چکیده – در این مقاله دینامیک درهمتنیدگی دو اتم دوترازی در حال حرکت با در نظر گرفتن برهمکنش دوقطبی
دوقطبی با انتخاب مناسب حالت- نتایج نشان میدهند که در حضور برهمکنش دوقطبی.محیط غیرمارکوفی مشترک را بررسی میکنیم
دوقطبی- همچنین مشاهده میکنیم که حرکت اتمی در غیاب برهمکنش دوقطبی. امکان حفظ درهمتنیدگی فراهم میشود،اولیه اتمها
.منجر به حفظ درهمتنیدگی در مدت زمان طوالنی میشود
. تالقی، چگالی طيفی،دوقطبی- برهمکنش دوقطبی، غيرمارکوفی-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 dipoledipole 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.
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حالت اوليه سامانه با داشتن یک برانگيختگی در کل
سامانه به صورت زیر باشد:
()2
 (0)  (c1 (0) 1 1 0 2  c2 (0) 0 1 1 2 ) 0k R

 -1مقدمه
یک سامانه واقعی به طور اجتنابناپذیری با محيط اطراف
خود برهمکنش دارد به نحوی که منجر به از دست رفتن
اطالعات ذخيره شده در سامانه میشود ] .[1در صورتی
که سامانه مورد نظر درون یک محيط مارکوفی قرار گرفته
باشد کاهش درهمتنيدگی (واهمدوسی) به شکل ميرایی
نمایی است ] [2همچنين سامانه فيزیکی ممکن است
درون یک محيط غيرمارکوفی باشد .در این صورت ،محيط
قسمتی از اطالعات را به سامانه برمیگرداند و حافظه
طوالنی مدت محيط منجر به احيای درهمتنيدگی میشود
] .[3امروزه به دليل اهميت روزافزون درهمتنيدگی ،ایده-
های مختلفی برای حفظ درهمتنيدگی مطرح شده است
] .[4 ،5در این مقاله به بررسی یک سامانه دوکيوبيتی در
حال حرکت درون یک محيط مشترک غيرمارکوفی همراه
با برهمکنش دوقطبی-دوقطبی میپردازیم.

که در آن

حالتهای پایه و برانگيخته کيوبيتها

است .با توجه به فرض تکبرانگيختگی ،حالت کوانتومی
سامانه در زمان  tرا میتوان به صورت زیر در نظر
گرفت:

( ck (t) 0 1 0 2 1k R )3



R

 (t)  (c1 (t ) 1 1 0 2  c2 (t ) 0 1 1 2 ) 0k

k

که

R

1k

حالت منبع با یک فوتون در مد  kام است .اگر

حرکت کيوبيتها در راستای محور  zباشد ،تابع مد
ميدان منبع را به صورت ) f k (v tدر نظر میگيریم که
 vسرعت کيوبيت است .برای مدهای  TEM mnpشکل
این توابع به صورت زیر معرفی شده است ].[7
()4
) f k (v t)  sin( pk  vt L
که در آن  pkتعداد نصف طولموج در مد  kام ميدان
درون یک کاواک به طول  Lاست .با در نظر گرفتن
سرعت کيوبيت به صورت  v  g k L و با فرض اینکه
نتيجه
در
باشد،
p1  p2  ...  pk  p
)  . f k ( z )  sin( pg k tاکنون با استفاده از معادله
شرودینگر وابسته به زمان ) )  (i  (t)  H  (tبه
معادالت جفت شده زیر میرسيم:
(ic1 (t )  1  g k f k ( z )ck (t )e i (  ) t  Kc2 (t ) )5

فرض میکنيم که دو کيوبيت مشابه  Aو ( Bدو اتم دو-
ترازی) با یک محيط مشترک بوزونی در دمای صفر درجه
برهمکنش میکنند .با در نظر گرفتن برهمکنش دوقطبی-
دوقطبی هاميلتونی کلی این سامانه فيزیکی در تقریب
موج چرخان را به صورت زیر معرفی میکنيم:
()1

حالت خال مد  kام منبع و

0k R

)0 j , 1 j ( j  1, 2

 -2مدل

 k ak†ak ,

H  H 0  H int  H dd ,

0

H 0  0 ( A A   B B ) 

k

k

k

 gk fk ( z)ak  H.C,

)   2 B

(1 A

H int 

()6
)t
)  Kc1 (t

H dd 

ick (t ) 
( [1c1 (t )   2 c2 (t )] )7
با انتگرالگيری از معادله ( )7و جایگذاری )  ck (tدر
معادالت ( )5و ( ،)6به معادالت انتگرالی برای دامنههای
)  c1 (tو )  c2 (tمیرسيم:

k

K ( A B   B A ),
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0

 gk f k ( z)ck (t )ei(

ic2 (t )   2

k

k

g k f k ( z )ck (t )ei (k 0 ) t

که در آن   0بسامد گذار دو کيوبيت  A,B ،عملگرهای
باالبر و پایينبر کيوبيتهای  Aو  Bهستندak , ak† .
عملگرهای بوزونی نابودی و آفرینش مد  kام منبع با
بسامد  kو  g kثابت جفتشدگی بين کيوبيت و مد

t

()8

 kام منبع 1 ,  2 ،ثابتهای حقيقی بدون بعد هستند که
قدرت برهمکنش هر کيوبيت را با مد منبع اندازهگيری
میکنند ] [6و )  f k ( zبيانگر حرکت کيوبيت است ].[7
همچنين ]  K  r123[d1 .d 2  3(d1 . r12 )(d 2 . r12 ) / r122ثابت برهم-
کنش دوقطبی-دوقطبی است که در آن )  d1 (d 2دوقطبی
لحظهای کيوبيت ) A(Bو پارامتر  r12  r1  r 2موقعيت

0

c1 (t)   dt1 f (t  t1 )1[1c1 (t1 )   2 c2 (t1 )]  iKc2 (t),
t

0

c2 (t)   dt1 f (t  t1 ) 2 [1c1 (t1 )   2 c2 (t1 )]  iKc1 (t),

) f (t  t1

به صورت زیر در نظر

که در آن تابع همبستگی
گرفته شده است:
(f (t  t1 )   d k J (k ) f k (v t) f k (v t1 ) exp[i (k  0 )(t  t1 )]. )9

در اینجا )  J (kچگالی طيفی ميدان الکترومغناطيسی
درون یک کاواک ميرا است .همچنين ،فرض میکنيم که
این چگالی طيفی به شکل لورنتسی باشد ]:[8

نسبی دو کيوبيت را نشان میدهد .حال فرض میکنيم که
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W 2

()10

]  [(k  0 )2   2

()14

J (k ) 

پارامتر  λپهنای توزیع لورنتسی و تابع وزن  Wمتناسب
با بسامد رابی خال است .برای بررسی دیناميک کيوبيتها
دو رژیم جفتشدگی ضعيف و قوی وجود دارد ،در رژیم
جفتشدگی ضعيف )  ، (  2Wرفتار کلی سامانه
مارکوفی است .اما در رژیم قوی )  ، (  2Wرفتار سامانه
غيرمارکوفی است و احيای درهمتنيدگی همراه با نوسانات
است .با استفاده از چگالی طيفی در ( ،)10تابع همبستگی
)  f (t  t1به صورت زیر خواهد شد:
()11
]) f (t  t1 )  W 2 sin(t ) sin(t1 ) exp[  (t  t1
در به دست آوردن رابطه باال ،فرض کردهایم
 g1  g2  ...  gk  gو  .   pgبا قراردادن )  f (t  t1در
معادالت ( )8و ( )9و با استفاده از روش شبهمد ] [9و
تقریب  ، RWAبه چهار معادله جفتشده زیر میرسيم:

قدرت جفتشدگی

نسبی T  12   22 ،ثابت جفتشدگی جمعی و
 R  T Wبسامد رابی خال است .با گرفتن الپالس از
چهار معادله باال و در نظر گرفتن شرایط اوليه
 ، b1 (0)  b2 (0)  0به معادالت زیر میرسيم:
iR
r1[b1 (s)  b 2 (s)]  iKc 2 (s),
4
iR
sc2 (s)  c2 (0) 
r2 [b1 (s)  b 2 (s)]  iKc1 (s),
4
sb1 (s)  (  i ) b1 (s)  iR[r1c1 (s)  r2 c 2 (s)],

sc1 (s)  c1 (0) 

()13

)c1 (t)c2 (t
2
)c2 (t
0

)c1 (t

)c1 (t)c2 (t
0

دیناميک درهم تنيدگی را با توجه به رابطه ( )15در رژیم
جفتشدگی قوی (غيرمارکوفی) تجزیه و تحليل میکنيم.
شکلهای  1و  ،2تحول زمانی تالقی سامانه را برحسب
زمان  و حرکت اتمی  به ترتيب به ازای دو حالت
اوليه متفاوت )   (0برای پارامترهای جفتشدگی نسبی
 r1  1 5, r2  4 5را نشان میدهند .تالقی سامانه در
هر دو نمودار در ابتدا رفتار نوسانی دارد و با گذشت زمان
بيشينه مقدار درهمتنيدگی کاهش مییابد که در شکل ،1
به مقدار پایای غيرصفر 0/7 ،و در شکل  2به مقدار بسيار
کوچک  0/078ميرا شده است .لذا مشاهده میکنيم که به
ازای حالتهای اوليه مختلف رفتار دیناميکی درهمتنيدگی
متفاوت است .همچنين ،نمودارها حاکی از آن است که در
غياب برهمکنش دوقطبی-دوقطبی با افزایش حرکت
اتمی ،درهمتنيدگی حفظ میگردد و فرایند ميرایی در
مدت زمان طوالنیتری رخ میدهد.

b2 (t )  (  i ) b 2 (t)  iR[r1c1 (t)  r2 c 2 (t)],

که در آن

0
2

اکنون با در نظر گرفتن حالت اوليه کيوبيتها به صورت
حالت درهمتنيده بل ) ،   (0)  1 2 ( 1 1 0 2  0 1 1 2

iR
r1[b1 (t)  b 2 (t)]  iKc 2 (t),
4
iR
c2 (t ) 
r2 [b1 (t)  b 2 (t)]  iKc1 (t),
4
b1 (t )  (  i ) b1 (t)  iR[r1c1 (t)  r2 c 2 (t)],

r j   j T , j  1, 2

0

0

0
 (t )  
0

0


که با استفاده از آن و تعریف شناخته شده تالقی ،این
سنجه برای سامانه مورد نظر به صورت بسته زیر به دست
میآید:
()15
) C (t )  2 c1 (t ) c2 (t

c1 (t ) 

()12




0


0

2
2
1  c1 (t)  c2 (t) 
0
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sb2 (s)  (  i ) b 2 (s)  iR[r1c1 (s)  r2 c 2 (s)].

در انتها با گرفتن عکس الپالس از معادالت اخير ،دامنه-
های احتمال ) c1 (tو ) c2 (tبه دست میآیند که به دليل
حجم باالی جوابها از آوردن شکل صریحشان در اینجا
خودداری میکنيم.

شکل  :1تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب  و  به ازای
 K  0و )   (0در یک محيط غيرمارکوفی . R  10

 -3درهمتنیدگی
برای به دست آوردن دیناميک درهمتنيدگی یک سامانه
دوکيوبيتی ،سنجه تالقی ] [11را محاسبه میکنيم،
ماتریس کاهشیافته اتمی  در پایههای اتمی
}  { 1 1 1 2 , 1 1 0 2 , 0 1 1 2 , 0 1 0 2در زمان  tبه شکل زیر

شکل  :2تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب  و  به ازای
 K  0و )   (0در یک محيط غيرمارکوفی . R  10

شکلهای  3تا  6تحول زمانی تالقی سامانه را برحسب
زمان ،به ازای حالت اوليه )   (0و )   (0در یک

نوشته میشود:
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محيط غيرمارکوفی نشان میدهند .در این نمودارها تاثير
برهمکنش دوقطبی-دوقطبی و حرکت اتمی مورد بررسی
قرار گرفته است .در شکل  3به ازای )   (0مشاهده
میکنيم که در غياب حرکت اتمی با افزایش قدرت برهم-
کنش دوقطبی-دوقطبی درهمتنيدگی سامانه به صفر ميل
میکند .اگر حرکت اتمی را همراه با برهمکنش دوقطبی-
دوقطبی در نظر بگيریم (شکل  )4درهمتنيدگی سریعتر
به صفر ميل میکند.
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کاهش یافته اما با در نظر گرفتن حرکت اتمی (شکل )6
دامنه نوسانات کاهش مییابد و درهمتنيدگی سامانه
نسبت به شکل  5طی زمان کوتاهتری به صفر میرسد.
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شکل  :6تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب  به ازای    5و
)( K  0 .   (0خط پيوسته ،سبز)( K  1 ،نقطه-خط ،قرمز)،

0.2

( K  5خط چين ،آبی)( K  12 ،نقطه چين ،مشکی).

0.0
8

2

4

6

0

 -4نتیجهگیری

شکل  :3تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب  به ازای    0و
)( K  0 .   (0خط پيوسته ،سبز)( K  1 ،نقطه-خط ،قرمز)،

نتایج نشان میدهند که در غياب برهمکنش دوقطبی-
دوقطبی برای دو حالت اوليه بل ذکر شده ،افزایش حرکت
اتمی منجر به حفظ درهمتنيدگی میشود و تالقی به
مقدار پایای غيرصفر میرسد .اما با در نظر گرفتن برهم-
کنش دوقطبی-دوقطبی ،بسته به انتخاب حالت اوليه اتم-
ها ،دیناميک درهمتنيدگی متفاوتی را مشاهده میکنيم:
به ازای )   (0با افزایش قدرت برهمکنش دوقطبی-
دوقطبی ميزان واهمدوسی کاهش یافته و درهمتنيدگی
سامانه بعد از گذشت زمان زیادی به صفر میرسد اما به
ازای )   (0درهمتنيدگی سامانه سریعتر از بين میرود.
همچنين ،اگر برهمکنش دوقطبی-دوقطبی در حضور
حرکت اتمی باشد فرایند ميرایی درهمتنيدگی سریعتر رخ
میدهد .لذا هميشه وجود برهمکنش دوقطبی-دوقطبی
منجر به حفظ درهمتنيدگی نمیشود.

( K  5خط چين ،آبی)( K  12 ،نقطه چين ،مشکی).
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شکل  :4تالقی یک سامانه دوکيوبيتی بر حسب  به ازای    5و
)( K  0 .   (0خط پيوسته ،سبز)( K  1 ،نقطه-خط ،قرمز)،
( K  5خط چين ،آبی)( K  12 ،نقطه چين ،مشکی).
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در شکل  5به ازای حالت اوليه )   (0به وضوح دیده
میشود که در غياب حرکت اتمی در حضور برهمکنش
دوقطبی-دوقطبی هر چند که در نهایت واهمدوسی اتفاق
میافتد ،اما با افزایش آن فرایند ميرایی درهمتنيدگی
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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
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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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 -1مقدمه

وقتی که تار نوری نازک شود ،میتوان از تأثیر ه سته اولیه
چشددم پوشددید ،در این وضددعیت غالف حکم هسددته و هوا
حکم غالف را برای موجبر جدید پ یدا میک ند .از آن جایی
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
همخانواده شددکسددته میشددود][5؛ با اینکه احتمال تزویج
توان بین مدهایی که کمترین اختالف ثابت انتشار را دارند
بیشتر است ولی چنانچه فرایند کشش متقارن باشد ،تنها
مدهایی برانگیخته میشوند که تقارن سمتی یکسانی با مد
پایه داشدددته باشدددند] ،[6م ثل  HE12و  .EH11ظهور
هرگونه بیتقارنی در  MNFمیتواند منجر به برانگیختگی
سدددایر مدها(مدهای هدایتی و مدهای تابشدددی) و افزایش
اتالف در طیف نهایی شدددود .به جز مد پایه سدددایر مدهای
هدایتی وقتی به قطر قطع شان بر سند به مد تاب شی تبدیل
میشوند و بخشی از توان به این شکل تلف میشود].[3

تارهای نوری نازک شددده به دلیل آن که ابعادشددان
قابل مقای سه با طول موج نور منت شر شونده در آنها ا ست
ویژگی های جالبی چون حصدددر اپتیکی شددددید ،افزایش
میدان میراشددونده ،افزایش گرادیان شدددد میدان ،افزایش
شدددد میدان و افزایش پاشددندگی موجبر از خود نشددان
میدهند .همین ویژگیها موجب شدددده تا از تارهای نوری
نازک شددددده که آن ها را میکرو تار /نانو تار ) (MNFهم
می نام ند در حوزه های مختلف فوتون یک چون اپت یک
کوانتومی ،اپتیددک غیرخطی ،اپتیددک میدددان نزدیددک،
پالسمونیک و سنجش استفاده شود].[1
برای این که  MNFگذردهی باالیی داشددته باشددد
باید شدددرذ گذار آدیاباتیک را ارضدددا کند اما از آنجایی که
سداخت MNFها با تغییر شدکل موجبر اسدتوانهای همراه
ا ست ،تئوری مد جفت شده ،ظهور مدهای مرتبه باالتر را
پیش بینی میکند] .[2هر چه مدهای بیشدتری برانگیخته
شوند MNF ،اتالف باالتری خواهد داشت .اطالع دقیق از
تزویج مد های موجبر برای کنترل گذردهی و اتصددددال
المانهای فوتونیکی به یکدیگر امر مهمی است].[3

اختالف فاز و فرکانس فضدددایی بین دو مدی که در
 MNFبا هم تداخل میکنند به ترتیب از رابطه  2و  3به
دست می آید:

 -2تئوری

L

ij ( L)   [  i (r ( z ))   j (r ( z ))]dz   (ij)h

وقتی تار نوری از دو طرف متقارن کشدددیده شدددود،
مطابق پیشبینی مدل تو سعه یافته بر ا ساس بقای حجم،
پروفایل  MNFنمایی خواهد بود .طبق این مدل قطر کمر
 MNFاز رابطه( )1به دست میآید].[4

Lh
)2 (1
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for L / 2  z 

0

)(2

1 dij
2 dL

)(3

K ij ( L) 

L / 2h

w  r0 e

در فرمول های ذکر شده در باال i ،ثابت انت شار مد

iام و  Kفرکانس ف ضایی میبا شد .همچنین  ɸاختالف فاز
بین دو مدی اسدددت که با یکدیگر تداخل میکنند .تبدیل
فوریه برای تشددخیم محتوای فرکانسددی سددیگنال روش
منا سبی ا ست ولی هنگامی که سیگنال بر ح سب متغیر
مسدددتقلش ناپایا باشدددد این روش برای تشدددخیم نحوه
تغییراد محتوای فرکانسدددی کفایت نمیکند .تبدیل فوریه
زمان کوتاه از جمله روشهای تحلیل زمان-فرکانسی است
که این هدف را برآورده میک ند ،در این روش از طریق
ضرب سیگنال در یک تابع پنجره ،سیگنال به قسمتهای
کوچکتری تقسددیم میشددود ،به طوری که در هر قسددمت
میتوان سدددیگنال را پایا در نگر گرفت و با گرفتن تبدیل

در شکل  1شماتیک  MNFآمده ا ست .همانطور که در
شکل نشان داده شده است پارامتر  Lطول ناحیه گذارw ،
قطر کمر r0 ،شعاع تار نوری قبل از نازک شدن و  hطول
کمر (طول ناحیه داغ شعله) میباشد.

شکل :1تار نوری نازک شده
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فوریه ،فرکانس هر قسددمت را به دسددت آورد .چون طیف
عبوری از  MNFدر حین ساخت ،یک سیگنال ناپایا است
برای تشخیم محتوای زمان-فرکانسی باید از طیف تبدیل
فور یه ز مان کو تاه گر فت ( به چنین طیفی ،طیف ن ما
میگویند) .مدهای برانگیخته شده حین فرایند ساخت در
طیف نما خودشددان را نشددان میدهند .برای تمییز مدها از
یکدیگر ،نیاز به حل عددی معادله مشدددخصددده تار نوری
است]7[.
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شکل  :3گذردهی میکروتار بر حسب تابعی از میزان کشیدگی

از حل معادله م شخ صه ثابت انت شار مدهای مختلف
در طول موج  1554.5نانومتر به دسددددت آ مد ،نمودار
پاشددندگی مدهای مختلف بر حسددب شددعاع تار نوری در
شدددکل  4آمده اسدددت .از طریق روابط  1الی  3فرکانس
فضدددایی م حاسددد به گرد ید و همچنین نمودار تئوری بر
طیفنمای تجربی با تعیین طول ناحیه داغ ) ،(hمنطبق
شد .در این حالت م شاهده می شود که با کاهش ابعاد تار
نوری ،برانگیختگی مدهای مرتبه باالتر ممکن می شود.

 -3روش ساخت MNF
چیدمان ساخت  MNFدر شکل 2ن شان داده شده
اسدددت .در این چیدمان از یک منبع نوری با پهنای 0.1
نانومتر برای برر سی طیف عبوری میکروتار/نانوتار ا ستفاده
می شود و سپس طیف توسط آشکارساز ،مورد بررسی قرار
می گیرد.

شکل  :2چیدمان ساخت تار نوری نازک شده

تار نوری تک مد توسدددط گیره های ن گهدار نده در
مو ضع خود ثابت ا ست ،تار نوری تو سط شعله اک سیژن-
بوتان گرم می شود تا به دمای نرم شدگی بر سد .سپس به
طور متقارن از دو طرف ک شیده می شود .در حین ک شش،
طیف عبوری توسط آشکارساز رصد میشود.

شکل  :4پاشندگی مدهای مختلف بر حسب تابعی از شعاع تار نوری

شددکل  ،5طیف نمای تار نوری نازک شدددهای را که طیف
گذردهی آن در شکل  3آمده است ،نشان میدهد .در این
شکل ،فرکانس ف ضایی بر ح سب طول ک شش ر سم شده
ا ست .م شاهده می شود که در طولهای م شخ صی امکان
شدددکل گیری مدهای مرتبه باالتر وجود دارد و پس از آن،
برخی از مد ها به ناح یه قطع میرسددد ند .تطبیق نمودار
تئوری بر طیفنمای تجربی ،برانگیختگی مدهای ،HE12
 HE21 ،EH11و  TM01را نشددددان مید هد .ظهور
مدهای  HE12و  EH11چون تقارن سددمتیشددان با مد
پایه یکسدددان اسدددت ،طبیعی میباشدددد .ولی برانگیختگی
مد های  HE21و  TM01ناشدددی از عدم ت قارن حین
فرایند ساخت است.

 -4تحول مدی
شددکل( )3تغییراد زمانی طیف عبوری را نشددان میدهد،
محور عمودی درصد گذردهی تار نوری نازک شده را نشان
میدهد ،با گذشدددت زمان ،با افزایش طول تار نوری نازک
شده بر اثر ک شش ،فرکانس طیف نو سانی افزایش مییابد.
من شأ این نو ساناد ،تداخل بین مدهای مختلف با مد پایه
است.
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شکل  :5طیف نمای  MNFو تعیین مدهای برانگیخته شده

بیتقارنی ممکن اسدددت در اثر لرزش تار نوری حین
نازک شدددن یا حضددور ذراد در کمر  MNFاتفاق بیافتد.
این عوامل میتواند منجر به برانگیختگی مدهای هدایتی
مرتبه باالتر و نیز مدهای تابشددی شددود .عالوه بر این ،تمیز
بودن تار نوری برای داشددتن  MNFبا اتالف کم ،ضددروری
اسدددت .با وجود اینکه اتالف باال پیامد برانگیزش مدهای
خانواده  LP11است ولی  MNFساخته شده در مقایسه
با  MNFمتقارن ،نسبت به دوشکستی حساستر است.

 -5نتیجه گیری
در این بررسدددی ،توسدددط روش تبدیل فوریه زمان
کوتاه ،تعداد و نوع مدهای برانگیخته شدددده حین فرآیند
ساخت مشخم گردید .مدهایی که تقارن سمتی یکسانی
با مد پایه نداشددتند ،به دلیل شددکسددت تقارن حین فرآیند
ساخت ،برانگیخته شدند؛ همین امر باعث باال رفتن اتالف
 MNFساخته شده گردید .روش مذکور برای مشخصهیابی
MNFها مناسب است.
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شبیهسازی تأثیر سطح مشترک الیهها بر کارایی سلول خورشیدی
پروسکایتی مسطح
1هدایی

 فروغ،1*غالمحسين حيدری

 مالیر، دانشگاه مالیر، دانشکده علوم، گروه فيزیک1
Email: moh1135@gmail.com
frghodaei@gmail.com
 برای این منظور در. اثر مهندسی سطح مشترک در ساخت سلول خورشیدی پروسکایتی مسطح شبیهسازی گردید،چکیده – در این مقاله
IL1  دو الیه، بواسطه ناهمواریهای سطحی که در حین ساخت ایجاد میگردند،مرز مشترک الیه فعال سلول خورشیدی با الیههای مجاور

 تابع دی، بعنوان مهمترین مشخصه در بررسیهای اپتیکی. در نظر گرفته و به ساختار متعارف سلول پروسکایتی اضافه گردیدIL2 و
 بر کارایی سلول خورشیدیIL2  وIL1  در ادامه تأثیر ضخامت الیههای. توسط تئوری مؤثر بروگمن تخمین زده شد،الکتریک دو الیه
 نتایج نشان میدهند. بررسی گردید، جهت مدل توسعه داده شدهFDTD  و روش شبیهسازیTMM پروسکایتی با استفاده از روش تئوری
 تأثیر شدیدی بر جذب جزئی الیه فعال دارا میباشند که باید در ساخت سلول پروسکایتی مسطح در نظرIL2  وIL1 که ضخامت الیههای
.گرفته شوند
. تئوری محيط مؤثر بروگمن،FDTD  وTMM  روش، مهندسی سطح مشترک، سلول خورشيدی پروسکایتی- 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.
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برای این منظور از روش تفاضل محدود در حوزه زمان (
 )FDTDاستفاده گردید.

 -1مقدمه
ساختار پروسکایتی به ساختار بلورین مشابه با ساختار نمونه
اوليه  CaTiO3برمیگردد .ساختارهای پروسکایتی فرم كلی
 ABX3را دارا میباشند كه برای سلول خورشيدی
 ،Ch3Nh3PbI3كاتيون  Aیون متيل آمونيوم B ،سرب و X

 -2روشهای مورداستفاده در شبیهسازی
 1-2روش شبیهسازی FDTD
روش  FDTDیکی از روشهای عددی حل معادالت
ماكسول میباشد .مزیت اوليه روش  FDTDسرراست بودن
آن در كار با سلول مکعبی "یی" بوده بطوریکه مؤلفههای
ميدان الکترومغناطيسی در نقاط مختلف فضای شبيهسازی
بهطور مستقيم و بدون نياز به معکوس كردن ماتریس
محاسبه میگردند .بمنظور در نظر گرفتن پاشندگی محيط
در بررسیهای اپتيکی نياز به دانستن تابع دی الکتریک
حقيقی -موهومی (یا معادل آن ضریب شکست حقيقی –
موهومی ) میباشد كه برای مواد سلول پروسکایتی توسط
محققان بواسطه روشهای تجربی مرتبط ،اندازهگيری شده
است (شکل  .[5] )2برای انجام شبيهسازی  FDTDاز
محيط نرمافزاری لومریکال استفاده گردید.

هاليد میباشد .متيل آمونيوم سرب یدید ()Ch3Nh3PbI3
یک نيمهرسانا با باندگپ مستقيم  ~1/55 eVمیباشد و آن
را بعنوان یک جذاب خوب برای طيف مریی تابش
خورشيدی در ساختار سلول خورشيدی معرفی میكند كه
برای اولين بار نيز در سال  2009معرفی شد .مياساكا و
همکارانش پروسکایتهای ارگانومتاليک را در سلولهای
خورشيدی حساس به رنگينه ) (DSSCبه كار بردند و
بازدهی در حدود  ٪3.8را به دست آوردند] .[1در ادامه
محققان متعددی به بررسی سلولهای خورشيدی
پروسکایتی پرداخته و نتایج جالب توجهی را دربارهی
بازدهی باال با روشهای مختلف ساخت به دست آوردند.
اخيراً محققان بازدهی  ~٪22را گزارش كردهاند] .[2جدای

Au:100 nm

همه موارد مثبت ذكر شده ،هنوز انواع سلولهای
خورشيدی (از جمله سلولهای پروسکایتی) نياز به بازدهی
و طول عمر بيشتری دارند تا در رقابت با منابع انرژی
فسيلی ،اقتصادیتر شوند .برای ساخت سلول خورشيدی
مسطح روشهای الیه نشانی چرخشی تک و دو مرحلهای
وجود دارد .در این ميان مهندسی سطح الیههای نازک یکی
از گزینههای بسيار مهم در غلبه یافتن بر نقاط ضعف
سلولهای خورشيدی میباشد]3و .[4در این تحقيق جهت

Spiro-MeOTAD
(HTL) : 400 nm
IL1
Ch3Nh3PbI3 :500 nm
IL2
TiO2 (ETL) : 50 nm
FTO : 400 nm

بررسی اثرات وابسته به سطح تماس مشترک الیهها  ،دو
الیه مؤثر بين "الیه پروسکایتی/الیه عبور دهنده حفره" و
"الیه پروسکایتی /الیه عبور دهنده الکترون" نسبت
میدهيم (این الیهها به ترتيب  I L1و  I L2نامگذاری

جهت تابش نور

شکل  :1نمایش نوعی سلول پروسکایتی مسطح .ازآنجاییكه سطح
مشترک الیهها در یکدیگر فرورفتگیهایی دارند ،الیههای مجاور
 MAPbI3با دو الیه  HTLو  ETLبا دو الیه مؤثر جایگزین گردیدند
بهاینترتيب كه با در نظر گرفتن  IL1و  ، IL2مدل مورد استفاده در
شبيهسازی ،توسعه داده شد .از این سلول جهت شبيه سازی FDTD
استفاده شده است.

گردیدند) .درواقع بهواسطه ناهمواری (  )roughnessدو
الیه در محل تماس ،میتوان محل تماس را یک الیه
كامپوزیتی دانست كه تركيبی از الیههای باالیی و پایينی
است (شکل  .)1در این تحقيق به شبيهسازی اثرهای
اپتيکی تداخلی منتج از در نظر گرفتن این دو الیه  I L1و

 2-2روش محیط مؤثر بروگمن ()Bruggeman
در نظر گرفتن تابع دی الکتریک حقيقی-موهومی برحسب
طولموج برای الیه  I L1و  I L2كار سادهای نيست .این دو

 I L2بر طيف جذبی الیه فعال سلول خورشيدی (شامل
اثرات تداخلی و طيف جذبی جزئی) پرداختهشده است.
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الیه حدس زده شده درواقع ساختاری دارند كه تركيبی از
جنس دو الیه مجاور سطح مشترک میباشند.
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جوابهای شبيهسازی سلول پایه بدست آمده از روش
 FDTDبا روش تئوری  TMMاستفاده گردید .جهت روش
 TMMاز كدی در محيط متلب استفاده شد.

-3بحث و نتایج
در ابتدا برای سلول پایه بدون  I L1و  I L2توان بازتاب ،توان
جذبی و توان عبوری مربوط به كل ساختار سلول پایه
شبيهسازی گردید .همانگونه كه در شکل  2ذكر گردید ،از
مرجع ] ،[5جهت ضریب شکست مواد مورد استفاده در طول

شکل  :2نمایش مقدارهای ضریب شکست حقيقی ( )nو موهومی ()k
بر حسب طول موج مربوط به ماده پروسکایتی .تمامی ضریب
شکست های مورد استفاده از مرجع ] [ 5اقتباس گردیده اند.

موج های مختلف استفاده گردید.
ساختار و ضخامت سلول پایه عبارت است از :
Au/Spiro/Perovskite/TiO2/FTO

برای غلبه بر این مشکل یک راه استفاده از روش محيط
مؤثر میباشد .در این تحقيق از روش محيط مؤثر بروگمن
جهت محاسبه تابع دی الکتریک الیههای  I L1و I L2

100 nm/400 nm/500 nm/50 nm/400nm
TMM

مطابقت خوب توان بازتاب كل محاسبهشده با روش
و روش ( FDTDشکل  ،)3نمایشی از صحت شبيهسازی
انجامگرفته بر اساس روش  FDTDمیتواند در نظر گرفته
شود .به علت الیه فلزی طال در انتهای ساختار ،توان كل
عبوری نزدیک به صفر است.

استفاده شد]:[6
()1

1   eff
 
 (1  f ) 2 eff  0
1  2 eff
 2  2 eff

f

كه در آن  fكسر حجمی  ε1 ،و  ε2تابع دی الکتریک دو
محيط مجاور و  εef fتابع دی الکتریک الیه مؤثر میباشند.
در این بررسی  fبرابر  0/5انتخاب گردید .برای تعيين εef f
بر اساس روش بروگمن ،كدی در محيط متلب برنامهنویسی
گردید.

 3-2روش ماتریس انتقال ()TMM
تئوری حاكم بر این روش به فراوانی در دسترس می باشد.
در این روش ،ماتریس كلی سيستم چندالیهای به صورت
زیر تعریف میشود :
()2

1
]
ηk+1

iSinδr

[ }]

ηr

Cosδr

شکل  : 3منحنیهای توان كل بازتاب ،عبور و جذب مربوط به سلول
پروسکایتی پایه شبيهسازیشده توسط  .FDTDتوان كل بازتابيده شده
به روش  TMMنيز جهت مقایسه دو روش ،نشان داده شده است.

Cosδr
B
[ [ ] = {∏kr=1
C
iηr Sinδr

همانگونه كه شکل  3نشان میدهد جذب خوبی برای كل
ساختار وجود دارد .این جذب در محدوده مادونقرمز
بهشدت كاهش پيدا میكند كه با توجه به گاف پروسکایت
كه نزدیک  1.5 eVمیباشد (حدود  )800 nmمعقول به
نظر میرسد .در ادامه ساختار سلول پروسکایتی متعارف را
توسعه داده و دو الیه ی مفروض  IL1و  IL2را به ساختار
اضافه كردیم .در نمونه های مختلف ،برای این دو الیه به
صورت همزمان ضخامتهای ،30nm ،20nm ،10nm
 50nm ،40nmرا در نظر گرفتيم .به عبارت دیگر ،در هر

كه  Kتعداد الیهها 𝛅𝐫 ،فاز ضخامت هر الیه 𝛈𝐫 ،هدایت
ظاهری نوری برای هر الیه كه برای قطبش sو pمتفاوت
میباشد .درنهایت ،توان عبور ( )Tو بازتابش ( ،)Rنسبت
شدت ورودی 𝟐| 𝐨𝐄| بهشدت بازتاب شده یا عبور كرده،
تعریف میگردد و جذب عبارت است از.A =1-T-R :
در این تحقيق برای بررسی صحت انجام شبيهسازی سلول
خورشيدی بهوسيله روش شبيهسازی  ،FDTDاز مطابقت
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نمونه ضخامت  IL1و  IL2یکسان میباشند و به این ترتيب
اضافه میگردند كه در مرز مشترک دو الیه ،با سهم یکسان
از ضخامت الیههای مجاور كسر میگردد تا الیه های
مفروض  IL1و  IL2با ضخامت مورد نظر به دست آیند.
جهت انجام كليه محاسبات روش  TMMو یا  ،FDTDتابع
دی الکتریک حقيقی–موهومی الیههای  IL1و  IL2با
استفاده از تئوری محيط مؤثر بروگمن محاسبه گردیدند.
با توجه به اینکه مرتبه ضخامت الیههای فصل مشتركی
بسيار كوچک و از مرتبه چند ده نانومتر انتخاب گردیده
است ،استفاده از روش شبيهسازی  FDTDدر مقایسه با
روش تئوری  TMMمیتواند دقيقتر باشد .ازاینرو در
پروسکایتی
الیه
جزئی
جذب
شبيهسازی
( )Ch3Nh3PbI3=MAPbI3سلول توسعه دادهشده ،تنها از
روش  FDTDاستفاده گردید .این جذبی است كه در الیه
فعال سلول خورشيدی اتفاق میافتد و به توليد اكسيتون
منجر میگردد .با در نظر گرفتن بازده كوانتومی داخلی
 100درصد ،تمام این اكسيتونها میتوانند در فرآیند جریانی
سلول خورشيدی وارد شوند .بنابراین این طيف جذبی جزئی
الیه فعال می تواند نمایشی از بازده سلول خورشيدی نيز
در نظر گرفته شود.
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از اهميت زیادی برخوردار میشود بهنحویكه روش ساخت
تجربی باید بهگونهای انتخاب گردد كه مرز تيزی در فصل
مشترک دو الیه ایجاد گردد و یا به عبارت دیگر الیهها دارای
كمترین ناهمواری ( )Roughnessباشند.

 -4نتیجهگیری
تأثير ناهمواری در سطح مشترک الیههای MAPbI3/HTL

و  MAPbI3/ETLبر عملکرد سلول خورشيدی پروسکایتی
شبيهسازی و بررسی گردید .برای این منظور دوالیهی
مفروض  IL1و  IL2معرفی و به ساختار متعارف سلول
پروسکایتی اضافه گردیدند .بهواسطه ناهمواری دوالیه در
مرز ،درواقع الیههای فوق به نوعی كامپوزیتی است كه از
دو ماده مجاور آن تشکيلشده است .برای تخمين تابع دی
الکتریک (حقيقی-موهومی) دو الیه مفروض از روش محيط
مؤثر بروگمن استفاده گردید .در ادامه با استفاده از سلول
پروسکایتی توسعه داده شده و روش  ،FDTDطيف جذبی
جزئی الیه فعال سلول خورشيدی شبيهسازی گردید .نتایج
شبيهسازی نشان میدهند كه به ویژه در ناحيه مهم
نزدیک به ماورا بنفش تا نزدیک به انتهای طيف مریی،
جذب جزئی الیه فعال به شدت به ضخامت الیههای  IL1و
 IL2وابسته است و با افزایش ضخامت الیه های مفروض ،از
ميزان جذب كاسته می گردد .بنابراین مهندسی سطح
مشترک در ساخت سلولهای پروسکایتی مسطح باید بسيار
مورد توجه قرار گيرد.
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شکل  : 4طيف جذبی جزئی الیه  MAPbI3سلول خورشيدی
پروسکایتی توسعه دادهشده ،برای ضخامتهای مختلف الیههای IL1
و  .IL2ضخامت صفر به معنی عدم در نظر گرفتن الیههای سطح
مشتركی میباشد .ضخامت كل سلول خورشيدی در همهی نمونهها
مقدار ثابت  1450 nmانتخابشده است.

همانگونه كه از شکل  4در مقایسه با شکل  3آشکار
میگردد جذب جزئی الیه فعال نزدیک به قسمت
ماوراءبنفش طيف (بيشترین شدت طيف خورشيدی مربوط
به این ناحيه است) به شدت تحت تأثير ضخامت الیه IL1
و  IL2قرار میگيرد و كاهش شدیدی را نشان میدهد .از
این رو مهندسی سطح در ساخت سلول پروسکایتی مسطح
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-بررسی خواص اپتیک خطی و غیرخطی دو ماده آلی ارگانیک با استفاده از روش جاروب
Z
 اکبر جعفری دوالما، ایوب طهماسبی، سمیرا مهری، آرزو صالح زاد،مرضیه سلیمی اشگه سو
165  صندوق پستی، جاده نازلو11  کیلومتر،گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

 لیزر مورد استفاده. پرداخته شده استZ- در این کار تجربی به بررسی خواص اپتیک خطی و غیرخطی دو ماده آلی ارگانیک با استفاده از روش جاروب- چکیده
 ضریب شکست غیرخطی و ضریب جذب غیرخطی. میباشد77.4 𝑘𝑤⁄𝑚2  نانومتر و در شدت532 در این بررسی یک لیزر دیود پمپ پیوسته کار با طول موج
𝑝𝑇𝛥 گیاه براسیکا نسبت به گیاه زوفا دارای مقدار−𝑣 را برای هر دو ماده بدست آوردیم و با استفاده از نمودار های روزنه بسته برای هر دو ماده مشاهده شد که
.بیشتری میباشد همچنین جذب غیرخطی چشمگیری برای گیاه زوفا مشاهده نشد
. مواد آلی ارگانیک،Z- روش جاروب، اپتیک غیرخطی، اپتیک خطی- 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.
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 -1مقدمه
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بدون وجود روزنه را ثبت کرده و ضریب شکست غیرخطی
 𝑛2را اندازه میگیرد که با رسم نمودارهای مربوط به ضریب
شکست اگر ترتیب قله -دره داشته باشیم نشان دهنده
ضریب شکست منفی و پدیده خود واکانونی میباشد و
آشکارساز دوم با قرارگیری در پشت یک روزنه ،ضریب جذب
غیرخطی 𝛽 را اندازه میگیرد ]10و.[11

امروزه با توجه به تنوع مواد آلی و کاربرد آنها در اپتیک،
فتونیک ،پزشکی و  ...این مواد دارای اهمیت باالیی میباشند.
از جمله ویژگیهای این مواد میتوان به انعطافپذیری باال،
دسترسی آسان و کم هزینه بودن آنها اشاره کرد ]1و.[2
وجود الکترونهای π-غیرجایگشتی در این مواد باعث ایجاد
پاسخهای غیرخطی باالیی میشود که کاربردهای بسیاری در
صنعت دارند ] .[3اولین ماده مورد استفاده در این کار تجربی
یک ماده آلی طبیعی از خانواده گیاهان براسیکا میباشد
سبزیجات براسیکا متعلق به خانواده کلم بوده و شامل انواع
مختلف آن میباشند .مصرف این گیاهان در کاهش خطر
ابتالء به بیماریهای حاد مانند بیماریهای قلبی عروقی و
سرطان مؤثرند ] .[6-4ماده دوم انتخاب شده برای این
آزمایش گیاه زوفا با نام علمی (Hyssopus officinalis
)L.میباشد که یک گیاه دارویی از تیره نعنایان است و از
شاخههای خشک آن در درمان آسم و بعنوان ضد اسپاسم و
ضدقارچ استفاده میشود ] [9-7همچنین اثرات ضدسرطانی
این ماده نیز مشاهده شده است.
در این مقاله به بررسی خواص اپتیک خطی و غیرخطی این
دو ماده با استفاده از روش جاروب Z-پرداخته شده است.

 -3نتایج و دادهها
یکی از ویژگیهای مواد آلی رنگزا ،توانایی این مواد در جذب
نور میباشد که این ویژگی به سطوح انرژی حالتهای پایه و
برانگیخته بستگی دارد .با انتقال الکترون بین ترازهای مختلف
انرژی این جذبها اتفاق میافتد.
جذبی خطی هر دو ماده بوسیله دستگاه طیف سنجی UV-
 Visاندازه گیری شده و در شکل زیر آورده شده است:

 -2آزمایش
مواد :برای بدست آوردن محلول هر دو ماده ابتدا دو گرم از
این مواد را با مقدار مناسبی از آب مقطر جوشانده و محلول
حاصل صاف شده است .از ترکیبات حاصل طیف UV-Vis
گرفته شده است که در شکل 1مشاهده میشود.

شکل  :1طیف جذب خطی سبزی براسیکا
شکل  :2طیف جذب خطی گیاه زوفا

تکنیک جاروب :این روش یک روش ساده و حساس برای
اندازهگیری ضرایب غیرخطی مواد است .لیزر مورد استفاده
در این یررسی یک لیزر پیوسته کار با طول موج  532نانومتر
میباشد .پرتو لیزر در راستای محور  Zمنتشر میشود و با
برخورد به یک عدسی با فاصله کانونی  10سانتیمتر وارد
محیط غیرخطی میشود .دو آشکارساز به منظور ثبت دادهها
تعبیه شده است ،به طوری که آشکارساز اول شدت عبوری
با بررسی نمودارهای جذب خطی برای هر دو نمونه مشاهده
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میشود که سبزی براسیکا و گیاه زوفا به ترتیب در طول موج-
های  542و  408نانومتر دارای یک قله میباشند و سپس در
هر دو نمونه یک افت به نسبت شدید اتفاق میافتد و در ادامه
این روند کاهشی به مقدارهای نسبتاً ثابتی میل میکنند و با
استفاده از رابطه زیر:
()1
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زیر استفاده میکنیم:
()2

𝑣∆𝑇𝑝−
𝑓𝑓𝑒𝐿 0.406(1−𝑆)0.25 𝐾𝐼0

𝐿𝛼−

= 𝑛2

که در آن 𝛼𝑒 𝐿𝑒𝑓𝑓 = 1−ضخامت موثر نمونه است
 6.89mmمیباشد ∆𝑇𝑝−𝑣 ،اختالف گذردهی نرمالیزه شده
𝜋 𝐾 = 2بردار موج 𝐼0 ،شدت پرتو لیزر درکانون است
عبوری،
𝜆

1

𝑇𝑛𝑙 𝛼 = −
𝐿

و= L

−2𝑟𝑎2

و )  𝑆 = 1 − exp( 𝜔2گذار خطی روزنه میباشد که در آن
𝑎

که در آن 𝑚𝑐 𝐿 = 1ضخامت سل آزمایشگاهی و𝑇 میزان
عبور نور را نشان میدهد ضریب جذب خطی را میتوان
بدست آورد.
با استفاده از دادههای هر دو آشکارساز نمودارهای مربوط به
ضریب شکست غیرخطی برای این دو ماده در شدت
 77.4 𝑘𝑤⁄𝑚2در شکلهای ( )3،4نشان داده شدهاند:

𝑎𝑟 شعاع روزنه و  ωaشعاع پرتو روزنه است.
با بررسی نمودارهای سیستم جاروب Z-روزنه بسته و به
واسطه پاسخ غیرخطی هر دو ماده مشاهده میشود که هر دو
نمونه دارای ضریب شکست غیر خطی منفی میباشند که
نشان دهنده پدیده خود واکانونی است.
حال برای محاسبه ضریب جذب غیرخطی که فقط برای
سبزی براسیکا مشاهده شده است شکل ( )5از رابطه زیر
استفاده میکنیم:
()3

𝑓𝑓𝑒𝐿 𝛽𝐼0
) 2√2(1+𝑋 2

∆𝑇(𝑍) = 1 −

شکل :3منحنی روزنه بسته جاروب Z-برای سبزی براسیکا

شکل  :5منحنی روزنه باز جاروب Z-برای سبزی براسیکا

وجود یک کمینه در نمودارهای حاصله برای سیستم جاروب-
 Zروزنه باز سبزی براسیکا نشان میدهد که در محیط جذب
دوفوتونی اتفاق میافتد و ضریب جذب غیرخطی منفی (< 𝛽
 )0است .تقارن منحنیهای سیستم جاروب Z-روزنه بسته

شکل  :4منحنی روزنه بسته جاروب Z-برای گیاه زوفا

و بدین ترتیب برای محاسبه ضریب شکست غیرخطی از رابطه
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𝛽(𝑐𝑚⁄𝑊 )

𝑛2 = (𝑐𝑚 ⁄𝑊 )

𝛼(𝑐𝑚−1 )

براسیکا

1.6 × 10−4

0.49 × 10−11

0.69

زوفا

-

2.7 × 10−11

1.27
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 نتیجهگیری-4
دراین کار تجربی به بررسی خواص غیرخطی مرتبه سوم دو
ماده آلی ارگانیک از دو خانواده مختلف با استفاده از روش
 با توجه به نمودارهای روزنه. پرداخته شده استZ-جاروب
 دره درمییابیم که عالمت-بسته برای هردو ماده و ترتیب قله
ضریب شکست منفی است که نشان دهنده پدیده خود
 ضریب شکست غیرخطی برای هر دو ماده.واکانونی میباشد
 میباشد و با بررسی نمودارها برای هر10−11 𝑚2 /𝑤 از مرتبه
𝑝𝑇∆ برای گیاه زوفا بیشتر از−𝑣 دو ماده مشاهده میشود که
 با بررسی اطالعات مربوط به روزنه باز.سبزی براسیکا است
برای گیاه زوفا جذب غیرخطی چشمگیری مشاهده نشد و
. میباشد10−4 𝑚/𝑤 برای سبزی براسیکا این مقدار از مرتبه
از این مواد به دلیل خاصیت غیرخطی (تغییر ضریب شکست
در اثر اعمال میدان نوری) میتوان در سوئیچهای نوری
استفاده کرد که کاربردهای زیادی از جمله در علم فوتونیک
 همچنین استفاده از این مواد در،برای انتقال دادهها دارد
صنعت پزشکی یکی دیگر از کاربردهای مهم این مواد میباشد
.[12]

[10] K.P.C.Vollhardt, N.E.Schore, “ Organic chemistry “, W.H.
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optical properties of organic azo dyes by using strength of
nonlinearity parameter and Z-scan technique." J. Optics &
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Z-بررسی خواص نوری غیرخطی موادآلی ارگانیک با استفاده از روش جاروب
 اکبر جعفری دوالما، سمیرا مهری، ایوب طهماسبی، مرضیه سلیمی اشگه سو،آرزو صالح زاد
165  صندوق پستی، جاده نازلو11  کیلومتر،گروه فیزیک دانشگاه ارومیه

 بررسی میشوند که در آن از یک لیزر دیودZ- در این مقاله خواص نوری غیرخطی دو ماده آلی ارگانیک با استفاده از روش تک پرتوی حساس جاروب-چکیده
دره در هر دو ماده بیانگر ضریب شکست- تحلیل نمودارها نشان میدهد ترتیب قله. نانومتر در یک شدت استفاده شده است532 پمپ پیوسته کار با طول موج
غیرخطی منفی است که بر ظهور اثر خودواکانونی داللت دارد همچنین بررسی نمودارهای بدست آمده برای نمونه ها نشان میدهد که زعفران دارای غیرخطیت
.بهتری نسبت به چای ترش است و همچنین آستانه جذب دوفوتونی باالتری دارد
. مواد آلی ارگانیک،Z- روش جاروب، اپتیک غیرخطی، اپتیک خطی- کلید واژه

Investigating non-linear optical properties of organic materials by using Zscan 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.
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 -1مقدمه
آزمایشات نشان میدهد که مواد آلی به سبب تنوع و رنگ
خاصی که دارند جذب خطی خوبی در ناحیه مرئی از خود
نشان میدهند ] .[1با برهمکنش میان الکترون فعال مواد آلی
و میدان الکتریکی نوری ،این مواد پاسخهای نوری غیرخطی
چشمگیری از خود نشان میدهند ] [2که همین ویژگی،
سبب استفاده از آنها در زمینههای مختلف پزشکی،
الکترونیک ،فوتونیک و ...شده است ]1و.[2
زعفران و چای ترش دو نوع ماده آلی ارگانیک هستند که به
سبب ترکیباتی که دارند خواص ضد سرطانی بسیار خوبی از
خود نشان میدهند ]3و .[4روشهای مختلفی برای اندازه
گیری ضرایب نوری غیرخطی مواد وجود دارند که در این
مقاله هدف بدست آوردن این ضرایب با استفاده از روش
جاروب Z-است.

در این سیستم دو آشکارساز جهت ثبت داده ها تعبیه شده
است به طوریکه آشکارساز اول  ،ضریب شکست غیرخطی را
اندازه میگیرد و آشکارساز دوم ،شدت نوری عبوری در حضور
روزنه را ثبت کرده و ضریب جذب غیرخطی را اندازهگیری
میکند .ترتیب قله -دره در نمودارهای مربوط به روزنه بسته
نشاندهنده ضریب شکست غیرخطی منفی و وقوع پدیده
خودواکانونی میباشد ].[10

 -2مواد و روش انجام آزمایش

 -3نتایج و دادهها

مواد :چای ترش از خانوادهی مالواسه است ] .[5این گیاه
دارای خاصیت ضد سرطانی میباشد ] .[4زعفران متعلق به
گونه زنبقیان بوده ] [6و حاوی  150ماده شیمیایی است که
از میان آنها کروسین که نوعی کاروتنوئید است ] [7سلول-
های سرطانی را تحت تاثیر قرار میدهد ] [3از دیگر
کاربردهای آن میتوان به صنعت رنگ و هنر کتابآرایی اشاره
کرد ].[8
برای تهیه محلول این مواد 1گرم از آنها را در  10سی سی
آب مقطر جوشیده شده ریخته و سپس به مدت  5دقیقه بر
روی هیتر قرار میدهیم .محلول بدست آمده را صاف نموده و
درون سلول موردنظر با ضخامت  6.89میلی متر میریزیم و
سلول حاوی ماده را در سیستم جاروب Z-قرار میدهیم.

مواد آلی رنگزا توانایی بسیار باالیی در جذب نور در محدوده
 800-400نانومتر (ناحیه مرئی) را دارا هستند .این طیف
متشکل از نوارهای جذبی بسیاری است که باهم ،همپوشانی
دارند که به دلیل انتقاالت الکترونی مابین ترازهای مختلف
انرژی صورت میگیرد.
با استفاده ازدستگاه اسپکتروفتومتر ،طیف جذب خطی نمونه-
ها به صورت زیر بدست آمد ( شکل  2و .)3

شکل  :1طرح سادهای از

روش :روش جاروب( Z-شکل  )1یک روش تک پرتوی
حساس است که اولین بار توسط شیخ بهایی برای اندازهگیری
ضریب جذب و ضریب شکست غیرخطی ارائه گردید ] .[9لیزر
مورد استفاده در این بررسی  ،یک لیزر دیودپمپ پیوسته کار
با طول موج  532نانومتر میباشد.

سیستم جاروبZ-

شکل  :2طیف جذب خطی چای ترش
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شکل  :3طیف جذب خطی زعفران

با توجه به شکل( )2مشخص میشود که در محدوده طول
موج  400-500نانومتر با افزایش طول موج ،میزان جذب
خطی افزایش یافته و در ادامه یک افت نسبتا شدیدی را شاهد
هستیم که با افزایش طول موج در محدودههای باالتر به طور
تقریبی مقدار ثابتی به خود میگیرد .با بررسی شکل ()3
مشاهده میشود در طول موج  400نانومتر این ماده بیشترین
میزان جذب خطی را دارد پس یک کاهش تدریجی در
محدوده طولموج  400-500نانومتر دیده میشود و در ادامه
به یک افت شدید در نهایت مقدار ثابتی به خود میگیرد.
مقدار جذب خطی با استفاده از رابطه:

شکل :4منحنی جاروب Z-روزنه بسته ) (aچای ترش و ) (bزعفران با
شدت 75.0 kw/m2

()1

که در آن
6.89mm

در طول موج  532نانومتر برای چای ترش و زعفران به ترتیب
میباشد
و
برابر با
که در این رابطه L ،ضخامت سلول و  Tمیزان عبور نور رانشان
میدهد.
با استفاده از روش جاروب Z-روزنه بسته ،ضریب شکست
غیرخطی نمونهها بدست آمد که نمودارهای مربوطه در شدت
0.75کیلووات بر مترمربع در شکل( )4نشان داده شدهاند.
برای محاسبه ضریب شکست غیرخطی از روابط زیر استفاده

عبوری،

()2

𝑣∆𝑇𝑝−

میباشد ∆𝑇𝑝−𝑣 ،اختالف گذردهی نرمالیزه شده
بردار موج 𝐼0 ،شدت پرتو لیزر درکانون است

و

گذار خطی روزنه میباشد که در آن

شعاع پرتو روزنه است.
𝑎𝑟 شعاع روزنه و
همانطور که از نمودارهای شکل ( )4مشاهده میشود برای هر
دو نمونه ،ضریب شکست غیرخطی منفی (بنابر ترتیب قله-
دره) بدست میآید که این واکنش به دلیل پاسخ غیرخطی
محیط مادی است.
هم چنین برای بدست آوردن ضریب جذب غیرخطی از روش
جاروب Z-روزنه باز استفاده میشود .منحنیهای گذار بهنجار
شده برای نمونه در شدت 0.75کیلووات بر مترمربع بدست
در شکل ( )5نشان داده شده اند:

شده است:
𝑓𝑓𝑒𝐿 0.406(1−𝑆)0.25 𝐾𝐼0

ضخامت موثر نمونه است

و= L

= 𝑛2
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 با استفاده از روش0.75 kw/m2 غیرخطی نمونهها در شدت
 و یک لیزر دیودپمپ پیوسته کار در طول موجz-جاروب
 نانومتر مورد بررسی قرار گرفتند که مشاهده شد532
𝑝𝑇∆ برای زعفران بشتر از چای ترش است و همچنین−𝑣
 روزنهZ -دره در نمودارهای حاصله برای جاروب-ترتیب قله
بسته نشاندهنده ضریب شکست غیرخطی منفی میباشد و
- با مقایسه نتایج بدست در.پدیده خودواکانونی رخ میدهد
مییابیم که زعفران نسبت به چای ترش غیرخطیت بهتری
از خود نشان میدهد و همچنین دارای آستانه جذب
 عدم تقارن.دوفوتونی باالتری نسبت به چای ترش است
 روزنه بسته نشانZ-نمودارهای مربوط به سیستم جاروب
.میدهد که در محیط جذب صورت گرفته است
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75.0 kw/m2 شدت
Z-جاروب

با تحلیل نمودارهای بدست آمده برای سیستم
روزنه باز برای هر دو ماده یک کمینه مشاهده میشود که
) که
( نشان دهنده ضریب جذب غیرخطی منفی بوده
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n2 (Cm2 /w)

(Cm /w)𝛽

چای ترش

2.19×10-9

1.7×10-4

زعفران

4.45×10-9

2.1×10-4

 نتیجهگیری-4
 به مطالعه خواص نوری خطی،به طور خالصه در این بررسی
 خواص.و غیرخطی زعفران و چای ترش پرداخته شد
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درمان عارضه تومور مغزی با ترکیب روشهای فوتودینامیک درمانی و مغناطیس
درمانی
 شادی تشکری، فروغ شیخ، یگانه آقامحمدی بناب، فاطمه رضائی،محمدامین کیوان
. دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دانشکده فیزیک، شریعتی،تهران
 در این. این مقاله به مطالعه درمان تومور مغزی به وسیله ترکیب روشهای فوتودینامیک درمانی و مغناطیس درمانی میپردازد- چکیده
 الزم به ذکر است که. تولید میشود1O2  داروهای حساس به نور توسط پرتو لیزر فعال میشوند که در نتیجه ی آن اکسیژن منفرد،روش
 در این مقاله اثر افزودن میدان مغناطیسی در فرآیند لیزر درمانی، بعالوه. عامل از بین برنده سلولهای سرطانی میباشد،اکسیژن منفرد
 منجر به حاللیت بیشتر اکسیژن، نتایج نشان میدهد که اعمال میدان مغناطیسی به همراه تابشدهی لیزر.مورد بررسی قرار گرفته است
 مقرون به صرفه و سریع، یک روش موثر، نتایج شبیهسازی ریاضی گویای این مطلب است که این روش، همچنین.در خون انسان میشود
.برای بهبود عملکرد فوتودینامک درمانی میباشد

. لیزر، میدان مغناطیسی، فوتودینامیک درمانی:کلید واژه

Treatment of brain tumor by combination of methods of photodynamic
theraphy and magnetic therapy
Mohammad Amin Keyvan, Fatemeh Rezaei, Yeganeh Aghamohammadi Bonab, Forough
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.

Sheykh, Shadi Tashakori.
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اکسیژن موجود ،تعیین کننده میزان کارایی اکسیژن
منفرد میباشند [.]6

 -1مقدمه
اغلب تومورهای مغزی به وسیله سلولهای بدخیم موجود
در مغز به وجود میآیند که این بیماری بسیار مهلک بوده
و سلولهای عصبی را ویران میکند  .این سلولها از
دسته سلولهای خود بزرگ شونده و چندتایی میباشند .
برای درمان سرطان ،روشهای گوناگونی از جمله جراحی،
شیمیدرمانی ،پرتودرمانی و فوتودینامیک درمانی وجود
دارد .فوتودینامیک درمانی یک روش موثر درمان با بهره-
گیری از لیزر در بهبود بیماریهای سرطانی از جمله
سرطان مغز میباشد .درمان به شیوه فوتودینامیکی در
مقایسه با شیمی درمانی و پرتودرمانی ،به دلیل عوارض
جانبی کمتر ،گزیدهتر میباشد .الزم به ذکر است که این
روش تقریباً  30سال است که جهت درمان تومورهای
مغزی مورد استفاده قرار گرفته است و نیز تحت
پژوهشهای بالینی دقیق میباشد [.]1

بهمنظور انتخاب داروی حساس به نور مناسب ،چند عامل
باید در نظر گرفته شود )1 :دارو نباید دارای سمیت باشد.
 )2باید قابلیت ارسال راحت به تومور را داشته باشد)3 .
بتواند توسط پرتو لیزر برانگیخته شود )4 .در آب محلول
باشد ) 5 .مقرون به صرفه بوده و همچنین )6 ،در
دسترس باشد .برخی از داروهای حساس به نور کارآمد
عبارت اند از،)5- aminolevulinic acid( ALA :
فوتوفرینها ،پورفرینها ،و .]7 ,6[ Metvixia
در شرایط عادی  %98از مولکولهای اکسیژن محدود به
هموگلوبین میباشند و تنها حدود  %2از اکسیژن در خون
حل شده است .این در حالی است که تنها اکسیژن حل
شده در خون قابلیت پخش در بافت مغز را دارا میباشد
[ .]8بهطور کلی ،نسبت بین اکسیژن مقید و اکسیژن حل
شده توسط منحنی انحالل اکسیژن ) (ODCبیان
میشود ODC .طبق قانون هنری به میزان دی اکسید
کربن موجود در خون PH ،خون و دما بستگی دارد [.]9
همچنین ،طبق مرجع [ ]10میدان مغناطیسی میتواند
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.

به دلیل نقش موثر اکسیژن در فوتودینامیک درمانی ،در
این مقاله ،میزان پخش اکسیژن در بافت مغز در حضور
میدان مغناطیسی بر مبنای مدل کراگ محاسبه شده
است [ .]2همچنین ،از داروی حساس به نور
آمینولِوالینیک اسید ) (ALAجهت درمان استفاده شده
است.

-2مبانی نظری
 2-1تئوری و معادالت ریاضی

بطور کلی دو نوع روش در بهرهگیری از تکنیک
فوتودینامیک درمانی وجود دارد [ .]3در نوع اول ،فعل و
انفعال نور و رادیکالهای یونی ،تولید اکسیژن منفرد
) (1O2میکند [ .]4در نوع دوم ،که به علت اثر بخشی
بیشتر نسبت به نوع اول در این مقاله مورد استفاده قرار
گرفته است ،داروهای حساس به نور توسط پرتو لیزر در
طولموج مشخصی برانگیخته میشوند [ .]5سپس،
1
اکسیژن حالت پایه ) (3O2در مغز به اکسیژن منفرد O2
برانگیخته میشود [ .]4الزم به ذکر است که در اینجا،
 1O2عامل از بین برنده سلولهای سرطانی میباشد.
اکسیژن منفرد یکی از حالتهای فعال مولکول اکسیژن
میباشد که با تغییر اسپین یکی از الکترونهای آخرین
تراز اکسیژن بهوجود میآید .عوامل زیادی از جمله داروی
استفاده شده ،شدت نور ،طولموج پرتو لیزر و غلظت

بهمنظور بررسی میزان اکسیژن حل شده ،میتوان معادله
پیوستگی را بهصورت زیر تعریف کرد[:]11
C
)  D  2C  A (r
t
.
() 1
که در آن C ،غلظت موضعی اکسیژن است A(r) .تابعی
وابسته به شعاع است که بیانگر ترخ مصرف متابولیک و اثر
لیزر بر میزان اکسیژن میباشد که عبارت است از [:]5
1
1
( A (r )  S t I a
().
()   )2
kd
kp
1
C A 1
C3
k oa
k ot O 2

پارامترهای تابع بهعلت تعدد در مرجع [ ]11تعریف شده
است که در آن  نرخ مصرف متابولیکی اکسیژن توسط
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بافت است .نرخ اثر لیزر(  ) 0در پارامتر  I aقرار دارد ،که
این پارامتر را میتوان به صورت زیر تعریف کرد[:]11
 C Cx
() 3
I a  2.303 0
10
hcN a

و برای رابطه بین میدان مغناطیسی متغیر و دما داریم:
2
) T H T ( O2  sol

t
4Q

()10

با جاگذاری روابط فوق در قانون آووگادرو ،میرسیم به:

رابطه غلظت اکسیژن حل شده  C d Oدر خون و فشار
2

T


 (H )  nR  H 2
(( O2  sol )  T )11
t



اکسیژن موجود در خون را میتوان توسط قانون هنری
بهصورت زیر نوشت:
C d O  aO 2 .PO 2

() 4

H
t

2

در رابطه فوق aO 2 ،ضریب حل شدگی اکسیژن در خون

aO 2  0.0031mLO 2 / mmHgO 2 / dLBlood

با افزودن میدان مغناطیسی متغیر به شرایط آزمایش،
جمله )   ( Hکه نمایانگر تغییر غلظت ایجاد شده به-
واسطه تاثیر میدان مغناطیسی است به معادله پیوستگی
اضافه میشود.
در این مطالعه از میدان مغناطیسی متغیر استفاده شده
است .نحوه عملکرد میدان مغناطیسی بر میزان انحالل
اکسیژن در اکسیژن و بافت در رابطه زیر بر حسب شدت
مغناطیسی نشان داده شده است:

() 7

()12

حل

شده

در

بافت   solبرابر

با  2.9 105 cm 3O 2 / cm 3Blood  mmHgمی-

باشد و میزان اکسیژن موجود در خون  O 2برابر با
167.58 105 cm 3O 2 / cm 3Blood  mmHg

میباشد .معادله ( ) 12میزان تغییر غلظت اکسیژن را به
واسطه حضور میدان مغناطیسی نشان میدهد .این رابطه
به معادله ( )1افزوده میشود تا میزان عملکرد درمان
 PDTبا افزودن میدان مغناطیسی مشخص شود.

U 

برای دستیابی به رابطه ( ،)7از رابطه ( )6مشتق گرفته
شده است .همچنین در رابطه ( n، )7ضریب شکست و

 2-2نتایج و بحث
شماتیکی از مدل کراگ که نمایانگر نحوه گسترش
اکسیژن در بافت است در شکل ( )1نشان داده شده است.

  solمیزان اکسیژن حل شده در بافت و   O2میزان

اکسیژن حل شده در خون میباشند .طبق قانون آووگادرو
رابطه مابین فشار  Pو حجم  Vو دما  Tبهصورت زیر می-
باشد:
() 8

1 nRT
H
2H
) ( O2  sol
aO2 V
t

 (H ) 

که در آن  Hمیدان مغناطیسی متغیر V ،حجم
رگ R ،ثابت گازها ،و  Tدمای بدن است .میزان اکسیژن

) B  4nH ( O 2   sol

HdB
8n

nRT ( O 2  sol )2H

از آنجا که تغییرات دمایی نداریم (مشتق دما نسبت به
زمان صفر است) و معادله ( )11بهصورت زیر ساده می-
شود:

است و مقدار آن برابر است با:
()5

()6
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PV  nRT

با اعمال مشتق زمانی در طرفین رابطه ( )8عبارت زیر
حاصل میشود:
() 9

شکل  :1نمایی از مدل کراگ جهت نمایش نحوه توزیع اکسیژن.

P
T
V  nR
t
t
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 تحوالت غلظت اکسیژن با و بدون،)1( با حل معادله
درنظر گرفتن مصرف متابولیک و در غیاب میدان
.) نشان داده شده است2( مغناطیسی در شکل

 مالحظه میگردد از بین سه4 همانطور که در شکل
وضعیت موجود تابش همزمان میدان و لیزر میزان
اکسیژن را افزایش داده و این امر کمک به پروسه درمان
.نموده است

 نتیجهگیری-3
 اثر تابش همزمان لیزر و میدان مغناطیسی بر،دراین مقاله
 نتایج. بررسی شده استPDT عملکرد درمان مبتنی بر
نشان دادهاند که میدان مغناطیسی میتواند میزان
.اکسیژن مورد نیاز برای درمان را افزایش دهد

 غلظت اکسیژن با و بدون مصرف متابولیک بهصورت تابعی از:2 شکل
. شعاع مویرگ تا شعاع نهایی بافت میباشد، نقطه شروع مکان.فاصله

مراجع
 از میزان،همانطور که مالحظه میشود با مصرف متابولیک
 عملکرد تابش همزمان، همچنین.اکسیژن کاسته میگردد
لیزر و میدان مغناطیسی بر میزان غلظت اکسیژن مورد
 مورد بررسی قرار3  در شکلPDT نیاز برای درمان
.گرفته است
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اندازهگیری ضریب سره در مایعات با استفاده از انحرافسنجی ماره
1گلمحمدی

 سحر،1 سميرا رضایی،1احد صابر

۵۶1۹۹-113۶7  کد پستی، اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلی، دانشکده علوم-1
در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر تکنیک انحرافسنجی ماره برای اندازهگیری ضریب پخش گرمایی مایعات ارائه شده است و ضریب
 بدین منظور مخزن پخش حاوی محلول یکنواخت آب و شکر در سیستم. درصد ساکارز در آب اندازهگیری شده است۱۰ سره محلول
 بهخاطر.𝑇 نگه داشته میشود1 𝑇 و0 انحرافسنج ماره قرار میگیرد و دو انتهای آن توسط یک سیستم خنک کننده آبی در دماهای متفاوت
 با گذشت زمان در. گرادیان دمای خطی در سیستم ایجاد میشود و موجب شارش جرم از یک سمت به سمت دیگر میشود،اختالف دما
 در نهایت این دو پدیده به حالت تعادل.محیط گرادیان غلظت نیز ایجاد میشود که آن نیز باعث شارش ماده در جهت عکس میگردد
 با قطع کردن اختالف دما ابتدا گرادیان دما و سپس گرادیان غلظت از بین میرود و باعث جابجایی.میرسند تا شارش خالص جرم صفر شود
. از روی میزان انحراف فریزهای ماره گرادیان ضریب شکست و سپس ضریب سره محاسبه میشود.فریزهای ماره میشود
 انحراف سنجی ماره – ضریب سره – گرادیان دما-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.
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 -۱مقدمه

 -۲تکنیک انحرافسنجی ماره

اگر محيطی دارای ناهمگنی دمایی باشد ،حرکت مولکولی
ناشی از آن را پخش گرمایی میگویند که به اثر سره معروف
است [ .]1این اثر توسط دانشمند سوئيسی چارلز سره در
سال  1۸7۹کشف شده است [ .]2سره مشاهده کرد که
وقتی دو انتهای لولهای حاوی محلول یکنواختی از نمک در
دماهای مختلفی نگه داشته میشود ،غلظت نمک در انتهای
سردتر بيشتر از غلظت آن در انتهای گرمتر میشود .بنابراین
او نتيجه گرفت که به خاطر گرادیان دما نمک شارش
مییابد و در حالت تعادل باعث ایجاد گرادیان غلظت در
محلول میشود .سره این پدیده را با جزئياتش مطالعه و
فرمولبندی کرد [.]3

اندازهگيری انحراف نور در عبور یا بازتاب از اجسام فازی به
کمک فریزهای ماره ،انحرافسنجی ماره ناميده میشود.
چيدمان یک انحرافسنج شامل دو توری است که در فاصله
𝑧از همدیگر قرار گرفتهاند و خطوطشان نسبت به هم زاویه
کوچک 𝛼 دارد .گام فریزهای ماره که از برهمنهی تصویر
توری اول روی توری دوم و توری دوم تشکيل میشود ،برابر
است با:
𝑑

() 1

𝛼

= 𝑚𝑑

که 𝑑 گام هر یک از توریها است .اگر پرتو نور فرودی به
توری اول به اندازه 𝜃 منحرف شود ،تصویر آن روی توری
دوم به اندازه 𝜃𝑧 جابجا خواهد شد و باعث جابجایی
فریزهای ماره به اندازه  ℎخواهد شد:

اثر سره اهميت فراوانی در مطالعه استخرهای خورشيدی
[ ]4و ساختار ميکرونی اقيانوسها [ ]۵بواسطه وجود
محلول نمک و گرادیان دما در آنها ،جریان همرفت ستارهها،
مخازن طبيعی هيدروکربن جهت استخراج بهينه نفت خام
[ ]۶و سيستمهای بيولوژیکی به خاطر انتقال جرم از
غشاهای سلولی در اثر گرادیان دمایی [ ]7دارد.

𝜃𝑧

()2

=ℎ

𝛼

با استفاده از معادله مسير نور در محيطهای غيریکنواخت
میتوان نشان داد که اگر نور از محيطی با گرادیان ضریب
)𝑥(𝑛𝑑 عبور کند ،آنگاه راستای انتشار اوليه نور به
شکست
𝑥𝑑
مقدار )𝑥(𝜃 منحرف خواهد شد [.]12

روشهای مطاله اثر سره شامل مطالعات آن به همراه
همرفتی و بدون همرفتی است [ .]۸روشهای اپتيکی به
دليل اینکه روشهایی دقيق ،غيرمخرب ،زمان-واقعی و قابل
اعتماد هستند ،پتانسيل فراوانی برای مطالعه پخش گرمایی
دارند .تاکنون از روش انحراف باریکه ليزر برای اندازهگيری
ضریب سره استفاده شده است [.]۹

)𝑥(𝑛𝑑 𝐿

() 3

𝑥𝑑

𝑛0

= )𝑥(𝜃

که 𝐿 طول محيط در راستای انتشار نو و  𝑛0ضریب شکست
محيط در محل فرود نور است .اگر این باریکه نور از
انحرافسنج ماره عبور کند ،آنگاه باعث جابجایی فریزهای
ماره به اندازه

در این مقاله روش جدیدی برای مطالعه اثر سره بکار برده
میشود که مبتنی بر روش انحرافسنجی ماره است .این
روش یکی از روشهای قدرتمند برای اندازهگيریهای
اپتيکی است و قادر است انحرافهای بسيار کوچک نور را
اندازهگيری کند .مزیت انحراف سنجی ماره نسبت به
روشهای اپتيکی دیگر ،سادگی بکارگيری آن ،کم هزینه
بودن و حساسيت پایين نسبت به لرزشهای خارجی است.
انحرافسنجی ماره تاکنون کاربردهای زیادی در اندازهگيری
خواص فيزیکی و نوری محيطهای شفاف داشته است .از آن
در اندازهگيری ضریب پخش مایعات [ ،]10مطالعه گرادیان
دما در هوا و مایعات ،مطالعه محيطهای پاشنده و مطالعه
اجسام فازی و رویه نگاری استفاده شده است [.]11

)𝑥(𝑛𝑑 𝑧𝐿

()4

𝑥𝑑

𝛼 𝑛0

= )𝑥(ℎ

خواهد شد .به عبارت دیگر میتوان مقدار گرادیان ضریب
شکست را از ميزان انحراف فریزهای ماره حساب کرد:
()۵

)𝑥(ℎ

𝑑 𝑛0
𝑚𝑑𝑧𝐿

=

)𝑥(𝑛𝑑
𝑥𝑑

 -۳پخش گرمایی
اگر پخش فقط در راستای 𝑥 صورت گيرد ،آنگاه شارش جرم
در جهت 𝑥 به صورت زیر خواهد بود [:]۸
()۶

𝑇𝜕
𝑥𝜕

) − 𝜌𝐷𝑇 𝐶0 (1 − 𝐶0
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∂x
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که 𝐶 غلظت 𝐷 ،ضریب پخش ماده مرجع و 𝑇𝐷 ضریب
پخش گرمایی است .در حالت پایا شارش ماده 𝑥𝐽 صفر
خواهد بود و در نتيجه بين گرادیان دما و گرادیان غلظت
رابطه زیر برقرار میشود:
() 7

𝑇𝜕
𝑥𝜕

) = −𝑆𝑇 𝑐0 (1 − 𝑐0

𝑐𝜕
𝑥𝜕
𝑇𝜕

𝑐𝜕
𝑥𝜕 و
که 𝑇𝑆 ضریب سره است و برای اندازهگيری آن باید
را اندازهگيری کنيم .با توجه به اینکه هدایت گرمایی و
پخش به لحاظ زمانی چند مرتبه بزرگی با هم تفاوت دارند،
میتوان اثرات آنها را از هم دیگر تفکيک کرد .پخش گرمایی
معموال خيلی سریعتر از پخش جرمی اتفاق میافتد و در
نتيجه بالفاصله بعد از برقراری اختالف دما ،گرادیان دمایی
𝑥𝜕

شکل  :1طرحوارهی چيدمان آزمایش

مخزن با دمای محيط ،𝑇1 ،برابر است .ارتفاع مخزن پخش
حدود 𝑚𝑐 2.2است .پس از اینکه نور از مخزن پخش عبور
کرد به چيدمان انحرافسنج ماره میرسد که از دو توری با
گامهای یکسان𝑚𝑚 𝑑 = 0.2تشکيل شده است .فاصله
بين دو توری برابر با یکی از فواصل تالبوت انتخاب میشود.
پس از چيدمان انحرافسنج ماره دوربين نيکون D5200
جهت ثبت الگوی فریزهای ماره قرار گرفته است .فریزهای
ماره تشکيل شده روی توری دوم در زمانهای از پيش
تعيين شده توسط دوربين ثبت میشوند و در کامپيوتر
ذخيره میشوند.

𝑇𝜕 را
ایجاد میشود که آثار آن را میتوان ثبت کرد و
𝑥𝜕
اندازهگيری کرد .تغييراتی که در زمانهای دیرتر اتفاق
میافتد ،به دليل گرادیان غلظت است .در نتيجه آثار
مشاهده شده در زمانهای بلندتر مربوط به هر دو گرادیان
دمایی و غلظتی است و با اندازهگيری آن و در نظر گرفتن
𝑐𝜕
𝑥𝜕 را نيز
گرادیان دمایی میتوان مقدار گرادیان غلظتی،
مشخص کرد و از روی آنها ضریب سره را محاسبه کرد .از
طرف دیگر این کار را میتوان بالفاصله پس از قطع اختالف
دمایی نيز انجام داد ،اثراتی که در ابتدا دیده میشود مربوط
به گرادیان دما و گرادیان غلظت است و بعد از گذشت زمان
نسبتا کوتاهی گرادیان دما از بين میرود و آن چه باقی
میماند مربوط به گرادیان غلظت خواهد بود .بنابراین
اندازهگيری گرادیان ضریب شکست در زمانهای بلندتر
مستقيما گرادیان غلظت را بدست میدهد.

برای بررسی پخش گرمایی ابتدا مخزن پخش را به مدت
 24ساعت در اختالف دمایی  𝑇0و  𝑇1نگه میداریم تا حالت
پایا ایجاد شود .سپس اختالف دمایی را قطع میکنيم و در
زمانهای مختلف پس از قطع کردن اختالف دمایی
فریزهای ماره را ثبت میکنيم .در شکل ( 2الف -ج)
فریزهای ماره درست قبل از قطع کردن اختالف دما10 ،
دقيقه پس از آن و  12ساعت پس از آن نشان داده شده
است.

 -۴چیدمان آزمایش و نتایج تجربی
طرحواره چيدمان آزمایشگاهی مورد استفاده در شکل ()1
نمایش داده شده است .در این آزمایش از ليزر دیودی با
طول موج 𝑚𝑛 𝜆 = 655استفاده شده است .ابتدا نور ليزر
توسط پاالیه فضایی  BEباز میشود و به جبهه موج کروی
تبدیل میشود ،سپس با استفاده از یک عدسی همگرا 𝐶
موازی میشود .نور موازی شده از مخزن پخش عبور
میکند .مخزن پخش روی سطحی قرار گرفته است که
دمای آن با استفاده از یک سيستم خنک کننده آبی در
مقدار ثابت  𝑇0نگه داشته میشود .دمای سطح باالیی

شکل  : 2فریزهای ماره (الف) در موقع قطع کردن اختالف دمایی( ،ب) 10
دقيقه پس از قطع اختالف دما و (ج)  12ساعت پس از قطع اختالف دما
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،𝑡 = 0  = 𝑡 نسبت به10𝑚𝑖𝑛 جابجایی فریزهای ماره در زمان
 = 𝑡 اندازهگيری شده و در12ℎ  = 𝑡 نسب به10𝑚𝑖𝑛 همچنين
. نمایش داده شده است3 شکل

شکر در آب بر حسب تابعی از دما

%10

 ضریب سره محلول:4 شکل
 = 𝑡 و10𝑚𝑖𝑛 و
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 جابجایی فریزهای ماره (الف) بين زمانهای: 3 شکل
𝑡 = 12ℎ  = 𝑡 و10𝑚𝑖𝑛 (ب) بين زمانهای

:) را به شکل زیر مینویسيم7( برای محاسبه ضریب سره رابطه
𝑆𝑇 = −

𝜕𝑛 𝜕𝑛
|
𝜕𝑇 𝜕𝑥 𝑇
𝜕𝑛 𝜕𝑛
𝐶0 (1−𝐶0 )
|
𝜕𝐶 𝜕𝑥 𝐶

)۸(

تغييرات ضریب شکست در دمای ثابت و به خاطر

𝜕𝑛

|
𝜕𝑥 𝑇

که

𝜕𝑛

 𝐶| 𝑥𝜕 تغييرات ضریب شکست در غلظت ثابت و،گرادیان غلظت
)۵( به خاطر گرادیان دما است که مقادیر آن با استفاده از رابطه
 طبق مرجع. (الف) و (ب) محاسبه میشود3 و نمودارهای شکل
13∘ 𝐶  درصد ساکارز در بازه دمایی10 برای غلظت

𝜕𝑛
𝜕𝐶

] مقدار13[

𝜕𝑛

 همچنين 𝑇𝜕 در این. است0.155  تقریبا ثابت و برابر با20∘ 𝐶 تا
بازه رفتار خطی دارد که مقدار آن را میتوان از رابطه زیر بدست
.آورد
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(𝑇) = −(2.557 𝑇 + 51.55) × 10−6 /∘ 𝐶

)۹(

 درصد10 𝐶 غلظت اوليه ساکارز د آب است که در این آزمایش0
) ضریب سره محاسبه۸(  با استفاده از این مقادیر و رابطه.است
.) نمایش داده شده است4( شده است و در شکل
 درصد10 در این پژوهش ضریب سره برای پخش گرمایی محلول
ساکارز در آب به صورت تابعی از دما و با استفاده از روش
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مطالعه پخش در مایعات با استفاده از پراش فرنل از لبه گوه فازی
1گلمحمدی

 سحر،1احد صابر

۵۶1۹۹-11۳۶7  کد پستی، اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلی، دانشکده علوم-1
 پراش از لبه گوه وقتی که در.در این مقاله از طرح پراش فرنل از لبه گوه فازی برای اندازه گیری ضریب پخش مایعات استفاده شده است
 الگوی فریزهای مربوط، وقتی گوه داخل مخزن پخش قرار میگیرد. شامل فریزهای مورب با گام یکسان است،محیط یکنواخت قرار میگیرد
 ثبت و در کامپیوتر ذخیرهCCD  طرح پراش از لبه گوه با استفاده از دوربین.به نایکنواختی محیط پخش در فریزهای گوه مدوله میشوند
 توزیع ضریب، از روی توزیع فاز فریزها. فریزهای پراش به کمک روش تبدیل فوریه تحلیل میشوند و توزیع فاز آنها بدست میآید.میشود
 درصد ساکارز – آب۲  با این روش ضریب پخش محلول.شکست در مخزن پخش محاسبه میشود و از روی آن ضریب پخش بدست میآید
.( = 𝐷 گزارش میشود0.48 × 10−5 ± 0.02 × 10−5 )𝑐𝑚2 /𝑠 و آب
 ضریب شکست، ضریب پخش، پله فازی، پراش فرنل-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
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 -1مقدمه
درک بهتر پدیده انتقال جرم که بواسطه ناهمگنی در محيط
ایجاد میشود ،نقش کليدی در بيوشيمی و داروسازی دارد
[ .]1مطالعه پخش مولکولهای حامل اکسایشی در
محلولها از مهمترین نکات در طراحی و عملکرد باتریهای
 Li-ionاست [ .]2با توجه به اهميت فرآیند پخش در
زمينههای مختلف دیگر مانند سيستمهای بيولوژیکی ،رشد
کریستالها و جداسازی ایزوتوپها ،مطالعات زیادی در
زمينه پخش صورت گرفته است که شامل روشهای اپتيکی
مانند روشهای مختلف تداخلسنجی [ ،]1-۶تکنيک ماره
[ ،]7و تمامنگاری [8و ]۹است .همچنين پراش از پله فازی
برای اندازهگيری ضریب پخش مایعات بکار برده شده است
[ .]10روشهای تداخلسنجی با وجود مزایای بسيار
زیادشان مانند قابل اعتماد بودن نتایج ،اندازهگيریهای
غيرمخرب و نتایج زمانواقعی ،به ارتعاشات محيط حساس
هستند و چيدمان پيچيدهای دارند .از طرف دیگر پراش از
لبه پله فازی با دارا بودن مزایای تداخلسنجی این معایب
را ندارد .در اختالف غلظتهای پایين محلولهای پخش،
توزیع شدت پراشيده از لبه تيغه در راستای پخش به کندی
تغيير میکند و در نتيجه تحليل فریزها را مشکل میسازد
و میتواند دقت اندازهگيری را پایين آورد.

شکل  :1نمایش هندسی پراش فرنل از لبه گوه فازی.

محيط بيرون آن عبور کند .ضخامت گوه در ارتفاع 𝑦 برابر
با 𝛼 𝑛𝑎𝑡 𝑦 است ،در نتيجه ارتفاع پله را به صورت
()1

𝛼 𝑛𝑎𝑡 )𝑛 ℎ = 𝑦(𝑛0 −

خواهد بود .توزیع شدت بهنجار در نقطهای روی صفحه
مشاهده از رابطه زیر بدست میآید [:]12
()2

𝜙

𝜙

2

2

𝐼𝑛 = 𝑐𝑜𝑠 2 ( ) + 2(𝐶02 + 𝑆02 ) 𝑠𝑖𝑛2 ( ) ±

)𝜙(𝑛𝑖𝑠 ) (𝐶0 − 𝑆0

𝜋 𝜙 = 2اختالف فاز بين جبهه موج عبوری از گوه و
که ℎ
𝜆
محيط اطراف است و  𝐶0و  𝑆0انتگرالهای فرنل هستند.
مشخصه اصلی الگوی پراش از لبه گوه ،فریزهای موربی
هستند که در راستای لبه گوه تشکيل میشوند .نشان داده
شده است که گام این فریزها که به زاویه راس و ضریب
شکست گوه و ضریب شکست محيط بستگی دارد ،از رابطه
زیر بدست میآید [:]11

در این مقاله از الگوی پراش فرنل از لبه یک گوه فازی برای
مطالعه فرآیند پخش استفاده میشود .با این کار امکان
مدوله کردن تغييرات شدت بواسطه محيط پخش ،که در
نتيجه وجود گرادیان ضریب شکست ایجاد شده است ،در
فریزهای مورب گوه فراهم میشود و در نتيجه اندازهگيری
فاز دقيقتر صورت میگيرد.

()۳

𝜆
𝛼 𝑛𝑎𝑡 )𝑛0 −

𝑛( = 𝜌

با توجه به مرجع [ ]11عدم قطعيت در اندازهگيری ضریب
شکست با این روش از مرتبه  10−5است .اگر ضریب
شکست محيط متغير باشد ،آنگاه دیگر گام فریزهای مورب
ثابت نخواهد بود.

قبال الگوی پراش از لبه گوه فازی همچنين در اندازهگيری
ضریب شکست مایعات و جامدات شفاف استفاده شده است
[.]11

 -3پخش

 -۲پراش فرنل از گوه فازی

طبق قانون دوم فيک ،توزیع غلظت در محيط پخش ،برای
پخش یک بعدی در راستای 𝑦 ،به صورت زیر توصيف
میشود:

طرح شماتيک از یک گوه فازی با زاویه راس 𝛼 و ضریب
شکست  𝑛0که در محيطی با ضریب شکست 𝑛 قرار گرفته
است ،در شکل  1نمایش داده شده است .باریکه موازی و
تخت نور به طول موج 𝜆 ،عمود بر سطح گوه تابانده میشود،
طوری که قسمتی از نور از داخل گوه و قسمت دیگر از

()۴

)𝑡𝜕2 𝐶(𝑦,
𝜕𝑦 2

𝐷=

)𝑡𝜕𝐶(𝑦,
𝑡𝜕

که 𝐷 ضریب پخش و )𝑡  𝐶(𝑦,غلظت در نقطه 𝑦 و زمان
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است .جواب معادله ( )۴برای دو محلول با غلظتهای  𝐶1و
 𝐶2که در شروع پخش در نقطه  𝑦 = 0از هم جدا شدهاند،
به شکل زیر است [:]1۳
()۵

)

𝑦
𝑡𝐷√2

( 𝑓𝑟𝑒

𝐶1 −𝐶2

𝐶1 +𝐶2

+

2

2

= )𝑡 𝐶(𝑦,

که )𝑥( 𝑓𝑟𝑒 تابع خطا است .اگر بازه تغييرات غلظت کم
باشد ،رابطه بين ضریب شکست و غلظت خطی است [:]۳
()۶

شکل  :2چيدمان آزمایش.

𝑏 𝑛(𝑦, 𝑡) = 𝑎𝐶(𝑦, 𝑡) +

که 𝑎 متوسط شيب منحنی ضریب شکست و غلظت به کار
برده شده و 𝑏 مقداری ثابت است .توزیع ضریب شکست در
مخزن پخش در زمان 𝑡 به صورت زیر خواهد بود:
() 7

)

𝑦
𝑡𝐷√2

( 𝑓𝑟𝑒

𝑛1 −𝑛2

𝑛1 +𝑛2

+

2

2

= )𝑡 𝑛(𝑦,

که  𝑛1ضریب شکست متناظر با غلظت  𝐶1و  𝑛2ضریب
شکست متناظر با غلظت  𝐶2است .اختالف نمایه ضریب
شکست در زمانهای  𝑡1و  𝑡2را با )  𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2 , 𝑡1نشان
میدهيم:
شکل  :۳فریزهای پراش پخش محلول 2درصد شکر – آب و آب در
زمانهای .t = 10, 30, 60, 120 min

) 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2 , 𝑡1 ) = 𝑛(𝑦, 𝑡2 ) − 𝑛(𝑦, 𝑡1

()8

با جایگذاری رابطه ( )7در ( )8داریم:
() ۹
))

)−
𝑦

𝑦

( 𝑓𝑟𝑒(

𝑛2 −𝑛1
2

2√𝐷𝑡2

= ) 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡2 , 𝑡1

( 𝑓𝑟𝑒

2√𝐷𝑡1

نمودار 𝑛𝛥 بر حسب 𝑦 دو نقطه فرینه دارد ،که محل آنها
با مشتقگيری از رابطه ( )۹و صفر قرار دادن نتيجه بهدست
میآید:

(الف)

𝑡

) √2𝐷𝑙𝑛(𝑡2
1

()10

1

1

2

1

𝑡√𝑡 −

𝑦1 ,2 = ±

(ب)

طبق رابطه ( )10با تعيين مکان نقاط فرینه در زمانهای
 𝑡1و  𝑡2ضریب پخش بدست میآید .اگر گوه در داخل
مخزن پخش قرار گيرد ،اختالف فاز فریزهای پراش در دو
زمان مختلف با استفاده از رابطه ( )1به صورت زیر خواهد
بود:
()11

𝑦[𝑛(𝑦, 𝑡1 ) −

) 𝑦 𝑡𝑎𝑛 𝛼 𝛥𝑛(𝑦, 𝑡1 , 𝑡2

𝜋2
𝜆

𝜋2
𝜆

شکل  :۴فاز فریزهای پراش در زمانهای (الف)  t = 30minو (ب) = 𝑡

𝑛𝑖𝑚 .120

 -4نتایج تجربی
چيدمان آزمایش در شکل  2نمایش داده شده است .ابتدا
گوه فازی در داخل مخرن پخش قرار میگيرد ،نصف مخزن
پخش با محلول سبکتر پر میشود ،سپس محلول
سنگينتر با استفاده از سرنگ به قسمت پایين مخزن تزریق

= ) 𝛥𝜙(𝑦, 𝑡1 , 𝑡2

= 𝛼 𝑛𝑎𝑡 ]) 𝑛(𝑦, 𝑡2
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تغييرات کم فریزهای گرادیان ضریب شکست در فریزهای
 نسبت به تيغه فازی دقيقتر است و در نتيجه،خطی گوه
ثبت تغييرات کم ضریب شکست که به اختالف غلظت
. امکان پذیر است،پایين وابسته است

 = 𝜆 با632.8𝑛𝑚  باریکه تکفام نور با طول موج.میشود
استفاده از پاالیه فضایی 𝐸𝐵 و عدسی 𝐶 باز و موازی میشود
 طرح پراش از لبه گوه.و سپس از مخرن پخش عبور میکند
در صفحه مشاهده تشکيل و توسط دوربين 𝐷𝐶𝐶 ثبت و در
 فریزهای پراش مربوط به۳  شکل.کامپيوتر ذخيره میشود
𝑡 = درصد شکر – آب و آب را در زمانهای2 پخش محلول
. نشان میدهد10, 30, 60, 120 𝑚𝑖𝑛

مراجع
[1]

J.F. Torres, A. Komiya, E. Shoji, J. Okajima, and S.
Maruyama, Development of phase-shifting interferometry
for measurement of isothermal diffusion coefficients in
binary solutions. Optics and Lasers in Engineering, 50(9),
pp.1287-1296, 2012.
[2] Zhang, Ying, Shi Zhang, Sanguo Peng, and Maogang He.
"Diffusion coefficient of 10-methylphenothiazine and
dimethyl carbonate mixture from 288.15 K to 313.15 K."
Thermochimica Acta 656, 32-37, 2017.
[3] D. Ambrosini, D. Paoletti, Nasser Rashidnia, Overview of
diffusion measurements by optical techniques," opt lasers
eng 46, 1287-1296, 2008.
[4] Tyrrell HJV, Harris KR. Diffusion in liquids, London:
Butterworths; 1984.
[5] D. Paoletti and G. Schirripa Spagnolo, Temperature
dependence of liquid mixtures diffusivity by ESPI
endoscopy, Opt. Laser. Eng. 26, 301-312, 1997.
[6] X. Zhang, N. Hirota, T. Narita, J. P. Gong, Y. Osada and K.
Chen Investigation of molecular diffusion in hydrogel by
electronic speckle pattern interferometry," J. Phys. Chem.
B. 103, 6069-6074, 1999.
[7] Kazem Jamshidi-Ghaleh, Mohammad Taghi Tavassoly, and
Nastaran Mansour, Diffusion coefficient measurements of
transparent liquid solutions using Moire deflctometry, J.
Phys. D: Appl. Phys. 37, 1993, 2004.
[8] N. Bochner, and J. Pipman, A simple method of determining
diffusion constants by holographic interferometry, J. Phys.
D: Appl. Phys, 9, 1825-1830, 1976.
[9] A. Anand, V. K. Chhaniwal, and C. S. Narayanamurthy,
Diffusivity studies of transparent liquid solutions by use of
digital holographic interferometry, Appl. Opt. 45, 9049,
2006.

توزیع شدت در راستای لبه گوه با استفاده از روش تبدیل
 در.فوریه تحليل میشود و فاز فریزهای ماره بدست میآید
 فاز فریزهای پراش در زمانهای،) (ب۴  (الف) و۴ شکل
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است که در توافق خوبی با مقادیر گزارش شده در مقاالت
.است
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𝑡 =  (الف) توزیع ضریب شکست در مخزن پخش در زمانهای:۵ شکل

. و (ب) تفاضل آنها30, 120 𝑚𝑖𝑛

 نتیجهگیری-5
در این کار ضریب پخش مایع در مایع با استفاده از الگوی
 در این روش که.پراش از لبه یک گوه فازی بدست آمد
فریزهای پراش محيط پخش در فریزهای گوه مدوله
 تحليل فریزها با استفاده از روش تبدیل فوریه،میشوند
 تحليل فریزها به دليل مدوالسيون.صورت میپذیرد
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رخداد انفجارهای سالیتونی در لیزرهای فیبری فمتوثانیه قفل مدی شده بر پایه آینه
حلقوی تقویتگر غیرخطی
 آتوسا سادات عربانيان و رضا مسعودی،سحر حاجی زاده نظری
 پژوهشکده ليزر و پالسما، دانشگاه شهيد بهشتی، اوین،تهران
چکیده – در این مقاله به مطالعه رخداد انفجارهای سالیتونی در لیزرهای فیبری فمتوثانیه قفل مدی بر پایه آینه حلقوی تقویتگر
غیرخطی به ازای تغییر پارامترهای مختلف کاواک لیزری از جمله توان پمپ حلقه اصلی و طول فیبر غیرفعال حلقه اصلی پرداخته می
 با حل عددی معادله شرودینگر غیرخطی تحول شکل طیفی و انرژی پالس خروجی به ازای گردش های مختلف در کاواک بدست.شود
 گستره تنظیم هر یک از پارامترهای مورد بررسی جهت دستیابی به پالس خروجی پایدار بدست می،خواهد آمد و با بررسی این نتایج
 نتایج حاصله درک بهتری از میزان اثر گذاری هر یک از پارامترهای مورد بررسی کاواک را به ارمغان می آورد و نشان خواهد داد که.آید
.تا چه اندازه انحراف از مقادیر بهینه منجر به رخداد انفجارهای سالیتونی در طول گردش های مختلف خواهد شد
.ساليتونی

 انفجارهای، آینه حلقوی تقویتگر غيرخطی، ليزر فيبری فمتوثانيه-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.
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 -2تئوری

مقدمه

شکل  1شمایی از ليزر فيبری فمتوثانيه قفل مدی شده بر
پایه  NALMرا نشان می دهد .کاواک از دو بخش حلقه
اصلی و حلقه  NALMتشکيل شده است .حلقه اصلی
متشکل از یک تکه فيبر فعال ایتربيوم که توسط یک ليزر
دیود  980 nmپمپ می شود ،یک بخش فيبر غيرفعال
تک مد) ،(SMF 1یک ایزوالتور ،یک جفت کننده نوری
که بخشی از توان درون کاواک را به خارج جفت می کند
و یک فيلتر ميان گذر 6است .حلقه  NALMنيز شامل
یک تکه فيبر فعال ایتربيوم ،که توسط یک ليزر دیود
 980nmپمپ می شود و یک بخش فيبر غيرفعال تک مد
) (SMF 2که توسط یک جفت کننده به حلقه اصلی
متصل شده است ،می باشد.

توانایی توليد پالس های کوتاه با انرژی باال توسط ليزرهای
فيبری فمتوثانيه آنها را برای بسياری از کاربردهای
صنعتی مناسب کرده است] .[1قفل مدی در ليزرهای
فيبری اصوال به واسطه یک تعامل پيچيده بين اثرات
خطی و غيرخطی حاصل می شود .برهم کنش پيچيده
اثرات خطی و غيرخطی در طی ساليان گذشته منجر به
رخداد پدیده های جالبی در ليزرهای قفل مدی ،مانند
انفجارهای ساليتونی 1شده است .در این پدیده به دليل
کاهش یا افزایش بيش از حد فاز غير خطی پالس انتشاری
در کاواک ،پالس از هم پاشيده و شبيه نویز می شود و بعد
از چند گردش درون کاواک ،دوباره به حالت پایدار اوليه
خود بر می گردد و این روند در طول رفت و برگشتهای
بعدی تکرار می شود .در واقع انفجارهای ساليتونی همواره
در ناحيه گذار بين حالت پایدار و حالت نویزی هستند.
این پدیده نخستين بار با حل عددی معادله پيچيده
گينزبرگ -الندائو 2مشاهده شد] .[2در سال  2002این
رخداد برای اولين بار در ليزر تيتانيوم سفایر 3دیده
شد] .[3در سال  2014نيز آنتوئين اف  .جی .رانگ  4به
همراه همکارانش برای اولين بار این پدیده را در ليزرهای
قفل مدی بر پایه آینه های حلقوی تقویتگر غيرخطی5
( )NALMبه صورت تجربی مشاهده کردند] .[4آنها این
رفتار را به ازای پارامترهای ثابتی از ليزر مشاهده کردند.
در این مقاله اثر پارامترهایی مانند توان و طول فيبر
غيرفعال حلقه اصلی بر انفجارهای ساليتونی در ليزرهای
قفل مدی بر پایه  NALMبررسی می شود .شبيه سازی
عددی کاواک درک بهتری از پایداری قفل مدی به ازای
پارامترهای مختلف کاواک بدست می دهد .نتایج نشان
می دهد که با تنظيم دقيق این پارامترها می توان به یک
کاواک بهينه با پایداری طوالنی مدت و بدون انفجارهای
ساليتونی دست یافت.

شکل  :1چيدمان ليزر فيبری فمتوثانيه قفل مدی شده بر پایه آینه
حلقوی تقویتگر غيرخطی.

انفجارهای ساليتونی در طول گردشهای مختلف داخل
کاواک می تواند با بررسی تحول طيفی پوش ميدان
الکتریکی مختلط در کاواک از طریق حل معادله غيرخطی
شرودینگر( )1توسط روش عددی تبدیل فوریه تقسيم
بازه7بررسی شود ]:[5
()1

) A g ( , z
2

A  i 2 2 A 
z
2
T

i 
i (1 
) ' )( A( z , T )  R (T ' ) | A( Z , T  T ' ) |2 dT
0 T


در معادله باال ) A(z,Tدامنه ميدان الکتریکی  2 ،ضریب
پاشندگی مرتبه دوم ،و    0 n2 (0 ) / cAeffضریب
1

Soliton explosions
complex Ginzburg-landau
3
Ti:Sapphire
4
Antoine F.J. Runge
5
Nonlinear amplifying loop mirror
2

6

Band pass filter
Fourier transform split-step

7
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غيرخطی استR(T )  (1  f R ) (T )  f R hR (T ) .

شوتينگ 8استفاده شده است] .[8با استفاده از مدل
عددی فوق بررسی اثر هر کدام از پارامترهای کاواک نظير
توان پمپ حلقه اصلی و طول فيبر غيرفعال حلقه اصلی بر
تشکيل انفجارهای ساليتونی و ميزان پایداری پالسهای
خروجی کاواک طی گردش های مختلف کاواک پرداخته
می شود.

تابع پاسخ غيرخطی رامان است که در آن  f R  0.18و
)  hR (Tدر یک اندازه گيری تجربی سطح مقطع رامان
برای فيوزسيليکا بدست می آید] g ( z ,  ) .[6ترم بهره
برای فيبر فعال کاواک است و به طور کلی به صورت
)  g ( z ,  )  g m ( z ) g (تعریف می شود که ) g (

 -3اثر توان پمپ حلقه اصلی بر پایداری قفل مدی

پروفایل طيفی بهره و )  g m ( zدامنه بهره بوده که به
ترتيب به صورت معادالت  2و  3در نظر گرفته می شوند:

کاواک

1
  0 2
( 1
)

) 1 dps ( z
gm ( z) 
ps ( z ) dz

g ( ) 

()2
()3

در این بخش به بررسی اثر توان پمپ حلقه اصلی بر
ناپایداری های کاواک و تشکيل ساليتونهای انفجاری در
پالس خروجی خواهيم پرداخت .شکل  2تحول شکل
طيفی و انرژی پالس خروجی به ازای  200دور گردش در
کاواک را به ازای توانهای پمپ مختلف نشان می دهد.
همانطور که از شکل مشاهده می شود به ازای توان پمپ
 50mWپالس خروجی کامال پایدار بوده و هيچ گونه
انفجار ساليتونی در آن مشاهده نمی شود به طوری که
شکل طيفی و انرژی آن در طول  200دور گردش در
کاواک کامال ثابت است .با افزایش توان پمپ حلقه اصلی
به ( 60mWشکل  )bبه دليل افزایش شدت پالس ،فاز
غير خطی اعمالی بر پالس ناشی از اثرات خود مدوالسيون
فازی 9،خود تيز شدگی10و رامان11افزایش یافته و در
نتيجه وارد یک رژیم ناپایدار خواهد شد و ساليتونهای
انفجاری در پالس خروجی تشکيل می شود به طوری که
در دورهای  60و  125و  175پالس از هم می پاشد و
شبه نویز (رژیمی بين رژیم پالس پایدار و رژیم نویزی)
می شود .همانطور که از شکل  fنيز مشخص است در این
تعداد دورها که پالس شبه نویز می شود انرژی پالس
کاهش ميابد که این به دليل ناهم فازی مولفه های
فرکانسی نوسانی در کاواک تحت شرایط شبه نویز می
باشد .با افزایش بيشتر توان پمپ به  70mWو 80mW
(شکل  cو  )dفاز غيرخطی اعمالی و در نتيجه انفجارهای
ساليتونی در پالس نيز افزایش ميابد .به این ترتيب با توجه
به نتایج درمی یابيم که کاواک ليزری در توان های پمپ

  0فرکانس مرکزی و  پهنای فرکانسی محيط بهره
است ps ( z ) .توان سيگنال در طول انتشار در فيبر فعال
است (که بر پایه یک مدل تحليلی بدست می آید)].[7
طبق این مدل تحول توان های پمپ و سيگنال در طول
انتشار در فيبر فعال به صورت زیر بدست می آید:
) p p (0)  p p ( z

)(4

p pIs

)(5

) ps (0)  ps ( z
psIs

p p ( z )  p p (0) exp(  p z 
) p (0)  ps ( z
 s
)
p csp
ps ( z )  ps (0) exp( s z 
)

) p p (0)  p p ( z
pscs
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اندیس های  sو  ، pبه ترتيب ،به سيگنال و پمپ اشاره
دارد  ،جذب خطی p Is ،توان اشباعی ذاتی ،که چگونگی
اشباع توانهای پمپ و سيگنال توسط خودشان ،و  p csتوان
اشباعی ،که چگونگی اشباع توان سيگنال توسط پمپ و
برعکس را توصيف می کنند ،می باشد g ( z ,  ) .در بخش
فيبرهای غيرفعال کاواک با )   (جایگزین می شود
که  ضریب اتالف در فرکانسهای مختلف در فيبرهای
غيرفعال است .همچنين در بخش محاسبات NALM
انتشار دو ميدان ساعتگرد و پاد ساعتگرد به طور جداگانه
در نظر گرفته شده و برهم نهی ميدانها در جفت کننده
محاسبه می شود .به منظور حل معادالت بهره برای پمپ
در خالف جهت سيگنال در حلقه  NALMاز روش

8

Shooting methode
Self-phase modulation
10
Self steepening
11
Raman
9
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باال در رژیم های ناپایداری عمل می کند و پالس در حال
گذار از رژیم های پایدار به رژیم های شبه نویز است.

شکل  :3تحول شکل طيفی و انرژی پالس خروجی در طول  200دور
گردش در پالس به ازای طول فيبر های غيرفعال  SMF1مختلف به
طول 10 ) a,d ،متر 20 )b,e ،متر 30 )c,f ،متر.
شکل  :2تحول شکل طيفی و انرژی پالس خروجی به ازای توانهای
پمپ مختلف)d,h ،70mW )c,g ،60mW )b,f ،50mW )a,e ،
.80mW

 -5نتیجه گیری
شبيه سازی ليزرهای فمتوثانيه قفل مدی شده بر پایه
 NALMنشان داد که با افزایش توان پمپ حلقه اصلی،
به دليل افزایش فاز غيرخطی ،کاواک وارد یک رژیم
ناپایدار شده و انفجارهای ساليتونی تشکيل می شود .از
سوی دیگر افزایش طول فيبر غيرفعال حلقه اصلی نيز
منجر به افزایش فاز غيرخطی پالس و رخداد انفجارهای
ساليتونی می شود .در نتيجه با بهينه سازی طول فيبر
غيرفعال و توان پمپ حلقه اصلی می توان به پالس های
خروجی پایدار دست یافت.

 -4اثر طول فیبر غیرفعال حلقه اصلی بر پایداری
قفل مدی کاواک
با افزایش طول فيبر غيرفعال( )SMF1حلقه اصلی ،فاز
خطی و فاز غيرخطی ناشی از اثرات غيرخطی خود
مدوالسيون فازی ،خود تيز شدگی و رامان افزایش ميابد.
در نتيجه کاواک در یک رژیم ناپایدار عمل کرده و
دستيابی به حالت قفل مدی پایدار مشکل خواهد بود.
شکل  3اثر طول فيبر غيرفعال حلقه اصلی بر شکل طيفی
و انرژی پالس خروجی در طی  200دور گردش در کاواک
را نشان می دهد  .همانطور که از شکل مشاهده می کنيد
به ازای طول فيبر غيرفعال  10متر پالس خروجی کامال
پایدار است و در طی  200دور گردش در کاواک هيچ
گونه تغييری در شکل طيفی و انرژی پالس خروجی
مشاهده نمی شود(شکل  aو  .)dبا افزایش طول فيبر به
 20متر انفجارهای ساليتونی به ازای دورهای،80 ،40
 150 ،120و  190مشاهده می شود و دذ انرژی پالس
خروجی افت و خيز شدیدی ایجاد می شود (شکل  bو .)e
با افزایش بيشتر طول فيبر  SMF1به  30متر فاز
غيرخطی پالس افزایش بيشتری یافته و در نتيجه
ناپایداری های کاواک نيز افزایش می یابد و پالس خروجی
شبه نویزی خواهد شد(شکل  cو .)f
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CNT-TiO2 بررسی تخریب فوتوکاتالیستی رنگ متیلن آبی با استفاده از نانوهیبرید

ژل-ساخته شده به روش سل
2پورصالحی

 رضا،*،1 محمد اکبرزاده پاشا،1رضا رحیمی
 بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه،گروه فیزیک حالت جامد1
 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد،گروه نانومواد2
*Corresponding author email; m.akbarzadeh@umz.ac.ir, Presenter:Rezarahimi.8250@gmail.com
ژل با استفاده از پیشمادههای نانولولههای کربنی چنددیواره عاملدار- به روش سلCNT-TiO2  در این مقاله نانومادهی هیبریدی:چکیده
 محلول در مقادیرpH ) و تنظیمC7H8O() و بنزیل الکلTiO4C16H36( بوتوکسید تیتانیوم،)MWCNT-COOH(با گروه عاملی کربوکسیل
،)XRD(  پراش اشعه ایکس،)SEM(  از میکروسکوپ الکترونی روبشیCNT-TiO2  جهت مشخصهیابی هیبرید. ساخته شد9  و7 ،5 ،3
)UV-Vis( مرئی-) و طیف سنجی نوری فرابنفشTEM(  میکروسکوپ الکترونی عبوری،(FT-IR) طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ
 مطالعات. در ساختارهای هیبریدی استTiO2  و فاز آناتایزCNT  بیانگر حضور همزمان فاز، نتایج پراش اشعه ایکس.استفاده گردید
. های مورد مطالعه ساختار هیبریدی شکل گرفته و ریختشناسی این ساختارها مشابه استpH میکروسکوپی نشان میدهد که در تمام
 ویژگی فوتوکاتالیستی این ساختارها.بنظر میرسد که در محیط بازی توزیع ذرات دیاکسید تیتانیوم یکنواختتر و اندازه آنها کوچکترست
 نتایج نشان میدهد که اوال فعالیت. نانومتر بررسی شد397  با طول موجLED با بررسی تخریب رنگ متیلن آبی تحت تابش یک المپ
 خالص بیشتر است و ثانیا فعالیت فوتوکاتالیستی ساختارهای هیبریدیTiO2 فوتوکاتالیستی ساختارهای هیبریدی بطور قابل مالحظهای از
 بیشترین بازده تخریب فوتوکاتالیستی متیلن بلو مربوط به هیبرید ساخته.تهیه شده در محیط بازی و خنثی بیش از محیط اسیدی است
. استpH=9 شده در
 خاصیت فوتوکاتالیستی،دی اکسید تیتانیوم- هیبرید نانولوله کربنی، نانولولههای کربنی، دی اکسید تیتانیوم:کلید واژه

Investigation of Photocatalytic degredation of Methylene blue by Sol-gel
derived CNT-TiO2 nanohybrids
Reza Rahimi1, Mohammad Akbarzadeh Pasha1,*, Reza Poursalehi2
1

2

Department of Solid state physics, Faculty of Basic Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
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 (FTIR), 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
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قطره قطره به محلول  MWCNTمرحله قبل اضافه می-
کنیم و به مدت یک ساعت در دمای صفر درجه سلسیوس
(به کمک مخلوط آب ویخ) هم میزنیم .در مرحله بعدی
محلول حاصل را سانتریفیوژ کرده و رسوب حاصل را جدا
میکنیم .این عمل را چندبار تکرار میکنیم تا بوتواکسید
تیتانیوم اضافی از محلول زدوده شود .سپس رسوب بهدست
آمده را به مدت  48ساعت در دمای  40درجه سلسیوس
در آون خشک و پس از آن بمدت 2ساعت در کورهای با
دمای  400درجه سلسیوس کلسینه میکنیم .بطور مشابه
و با حذف افزودن نانولولهها ،نانوذرات  TiO2خالص را نیز
سنتز میکنیم .از میکروسکوپهای الکترونی روبشی
) (SEMو عبوری ) ،(TEMپراش اشعه ایکس )،(XRD
تبدیل فوریه مادون قرمز ) (FTIRو طیف سنجی نوری
مرئی-فرابنفش ( )UV-Visبرای بررسی نانوساختارهای
تولیدشده استفاده میکنیم.

-1مقدمه
استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی نانوساختارها ،یکی از
مؤثرترین روشهای کاهش آلودگیهای صنعتی در جهان
است .یکی از آلودهکنندههای مهم زیستمحیطی رنگهای
آلی موجود در پسابهای صنایع مختلف از قبیل چرمسازی،
کاغذسازی ،بستهبندی ،لوازم آرایشی و ...است .در میان مواد
فعال فوتوکاتالیستی ،پودر  TiO2با توجه به فعالیت
کاتالیزوری باال ،ثبات شیمیایی ،زیست سازگاری و هزینه
کم به طورگسترده استفاده میشود .تحقیقات بسیاری در
زمینه بهبود خاصیت فوتوکاتالیستی این ماده انجام شده
است .کارهای تجربی نشان میدهد که افزودن ناخالصی غیر
فلزی یا فلزی گسترش پاسخ نوری  TiO2را از فرابنفش به
ناحیه مرئی موجب میشود ]CNT.[1ها بهدلیل ساختار
بخصوص و خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه و استحکام
مکانیکی باالیشان ،توجه زیادی را به خود جلب کرده-
اند] .[2این خصوصیات موجب تبدیل آنها به گزینهی
خوبی برای ترکیبات پیچیده میشود .گزارش ها نشان می-
دهد که ساخت مواد هیبریدی متشکل از نانولوله های
کربنی و نانوذرات فلزی یا اکسید فلزی از قبیل  TiO2منجر
به بهبود خواص این نانوذرات و بعضاً بروز خواص جدید
متمایز از عناصر سازندهشان میشود]4و .[3در این پژوهش
بر آن شدیم تا نانومادهی هیبریدی  CNT-TiO2را به یک
روش سلژل ساده تحت  pHهای مختلف ساخته و فعالیت
فوتوکاتالیستی آن را برای تخریب رنگ متیلن آبی تحت
تابش نوری که طول موج آن بسیار به ناحیه مرئی نزدیک
است بررسی و با  TiO2خالص مقایسه نماییم.

-3نتایج
جهت بررسی نوع و فاز بلوری نانوساختارهای  TiO2و
 ،CNT-TiO2از پراش اشعه ایکس استفاده شده است که
شکل 1نتیجه آنرا نشان میدهد .قله پراش در2=26/5o
مربوط به صفحه ( )002و یک قله ضعیف پراش در زاویه

2=44oگرافیت موجود در نانولولههای کربنی را نشان
میدهد .سایر قلههای پراکندگی در نمونههای هیبریدی در
محدوده 10o <2>44oو در زاویههای ˚ ، 37/9˚ ، 25/3
˚ 70/1˚ ، 62/8˚ ، 54˚ ، 48/1و˚ 75/5که به ترتیب مربوط
به صفحات (،)211( ،)105( ،)200( ،)004( ،)101
( )220( ،)204و ( )215می باشد مرتبط با نقشههای
بلورشناسی فاز آناتاز  TiO2میباشد .با افزایش رسوب
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم بر سطح  ،MWCNTمشاهده
میشود که شدت قلههای پراش نانولولههای کربنی کاهش
مییابند که این امرناشی از رسوب شدید و متراکم ذرات
 TiO2بر بدنه نانولولهها در نمونههای هیبریدی است.
شکل 2تصاویر SEMنمونههای هیبریدی ساختهشده را
نشان میدهد .از این تصاویر مشخص است که در هر چهار
 pHساختارهای هیبریدی شکل گرفتهاند.

-2جزئیات آزمایش
ابتدا  90میلیگرم  MWCNTعاملدار با گروه عاملی
کربوکسیل را در  28میلیلیتر اتانول حل کرده و محلول
حاصل را به وسیله آلتراسونیک به مدت  30دقیقه به طور
یکنواخت پراکنده میکنیم .سپس  3میلیلیتر بنزیل الکل
و  0/5میلیلیتر آب دیونیزه را به محلول اضافه میکنیم و
بمدت  2ساعت در دمای صفر درجه سلسیوس به کمک
همزن مغناطیسی هم میزنیم و  pHرا در مقادیر ،7 ،5 ، 3
 9تنظیم میکنیم .در مرحله بعدی  2میلیلیتر بوتوکسید
تیتانیوم را در  6میلی لیتر اتانول حل کرده آنرا به آرامی و
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نمونههای هیبریدی را نشان میدهد ،در حالی که قلههای
 700تا  1000 cm-1مربوط به مولکولهای آب یا
مولکولهای لیگاند دیگر اتمهای  Tiمیباشد .عالوه بر این،
نوارهای مشخص هیبرید  MWCNT-TiO2در ،798
 897و  10 40 cm-1نشاندهنده پیوند کوواالنسی Ti
)– O – C = Oیا  ( Ti – O – Cبه علت واکنش بین
MWCNTو  TiO2درمحیط اسیدی می باشد.

شکل :1پراش  XRDنانوساختار  CNT-TiO2در pHهای مختلف.

بدنه نانولولهها با الیهای از نانوذرات  TiO2پوشانده
شدهاست .بنظر میرسد که در  pHهای  5و  7این پوشش
شدیدتر بوده است .بنظر میرسد که پوشش نانوذرات تقریبا
بطور یکنواخت بدنه نانولولهها را پوشانده است.
تصویربرداری  TEMکه در اینجا ارائه نشده ثابت کردهاست
که چند الیه از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بر بدنه نانولولهها
نشست کردهاند.
b

a

d

c
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شکل :3طیف  FTIRنانوساختار  CNT-TiO2در pHهای مختلف.

به منظور بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات TiO2

خالص و نانوهیبریدهای  CNT-TiO2میزان تجزیه ترکیب
آلی متیلن بلو به عنوان آالینده مدل تحت تابش نور بررسی
شد .منبع نور یک المپ  LEDبا طول موج تابشی 397
نانومتر است .غلظت محلول آبی متیلن آبی 5 ppmو بازاء
هر  50میلیلیتر محلول رنگ 5 ،میلیگرم کاتالیست به
محلول افزوده میشود .محلولها بمدت  180دقیقه تحت
تابش قرار میگیرند و در هر بازه زمانی  20دقیقهای میزان
عبور اپتیکی سنجش میشود .با استفاده از طیف عبور
میزان جذب و از آنجا غلظت محلول رنگ خوانده میشود.
شکل 4تغییرات غلظت محلول رنگ را با زمان در حضور
کاتالیستهای مختلف نشان میدهد .شکل 5آهنگ تجزیه
فوتوکاتالیستی رنگ را با فرض آنکه واکنش مرتبه فعالیت
اول باشد ،نشان میدهد .از این اشکال واضح است که

شکل :2تصاویر  SEMهیبرید  CNT-TiO2در)b،PH=3 )a
. PH=9)d ،PH=7 )c،PH=5

با استفاده از مشخصهیابی  FTIRنمونهها میتوان نوع
پیوند بین نانوذرات  TiO2و  MWCNTو شیمی سطح
نمونههای ساختهشده را بررسی کرد .شکل 3طیف FTIR
نانولولههای تنها و نمونههای هیبریدی را نشان میدهد .قله
جذب ظاهر شده در  1568cm-1در طیفها مطابق با
ارتعاشات کششی کربن فعال در  MWCNTsمیباشد.
ظاهر شدن دو قله در 1720 cm-1و  1213 cm-1برای
MWCNTنشاندهنده واکنشهای شیمیایی گروههای
کربوکسیل میباشد .باندهای شدید بین  500تا cm-1
 700حضور شبکههای ساختاری  Ti-O-Tiدر طیف
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شکل :6درصد تجزیه فوتوکاتالیستی متیلن آبی

رشد موفقی از نانوساختارهای هیبریدی در تمام  pHهای
مورد بررسی مشاهده شد .نانوذرات دی اکسید تیتانیوم
نشست کرده بر بدنه نانولولهها دارای فاز بلوری آناتایز
هستند .بنظر میرسد نانوهیبریدهایی که در محیط بازی
سنتز شدهاند دارای ریختشناسی یکنواختتری میباشند.
فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات TiO2خالص و هیبریدهای
 CNT-TiO2با استفاده از تجزیه نوری رنگ متیلن آبی
تحت تابشی با طول موج  397نانومتر بررسی شد.
مشاهدهشد که هیبریدسازی خاصیت فوتوکاتالیستی ذرات
 TiO2را بطرز چشمگیری افزایش میدهد .با افزایش pH
ساخت ،هیبرید بدستآمده فعالیت فوتوکاتالیستی بیشتری
بیشترین بازده واکنش
از خود نشان میدهد.
فوتوکاتالیستی تخریب رنگ متیلن آبی بمیزان  75درصد
در حضور هیبرید ساختهشده در  pH=9مشاهده شد.

شکل :4نمودار تغییرات غلظت محلول رنگ متیلن آبی بر حسب
زمان در حضور نانوکاتالیستهای مختلف.

فوتوکاتالیستی هیبریدها بویژه هیبریدهای تهیه شده در
 pHهای 7و  9از  TiO2خالص بسیار بیشتر است .هم چنین
با افزایش  pHمحیط در فرآیند ساخت ،فعالیت
فوتوکاتالیستی هیبریدهای حاصل افزایش مییابد .شکل6
درصد تجزیه فوتوکاتالیستی متیلن آبی را پس از 180
دقیقه در حضور نانوکاتالیستهای مختلف نشان میدهد.
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شکل :5آهنگ تجزیه فوتوکاتالیستی رنگ در حضور نانوکاتالیستهای
مختلف.

بیشترین میزان تخریب نوری رنگ متیلن آبی بمیزان تقریبا
 75درصد در حضور فوتوکاتالیست هیبریدی CNT-TiO2
ساخته شده در  pH=9بدست آمد.

-4نتیجهگیری
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سازش بین کیفیت عبور و پهنای نوار فرکانسی ضریب شکست منفی
3جهرمی

 و عالالدین سياحيان2 عبدالناصر ذاکری، 1مهدی عسکری

 بخش فيزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سلمان فارسی کازرون،کازرون1
 بخش فيزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شيراز،شيراز2
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان،زرقان3

 اثرات تغییر،چکیده – در این مقاله ما ضمن معرفی یک ساختار فرامواد جدید برای ایجاد ضریب شکست منفی با کیفیت عبور بسیار باال
 برای این ساختار در.) و همچنین پهنای فرکانسی ضریب شکست منفی بررسی می کنیمFOM( 1ثابت شبکه را در میزان کیفیت عبور
 مشاهده می شود که در مقایسه با ساختار های پیشنهادی در این محدوده66 .8  کیفیت عبور بسیار باالی،محدوده فرکانسی تراهرتز
 کاهش یافته ولی پهنای فرکانسیFOM  مقدار، مشاهده می شود که با افزایش ثابت شبکه. مقدار باال و قابل توجهی است،فرکانسی
. و پهنای فرکانسی استFOM ضریب شکست منفی افزایش می یابد که این به معنای وجود سازش بین
. فرامواد، ضریب شکست منفی، تشدید الکترومغناطيسی، پهنای باند، افت الکترومغناطيسی-کليد واژه

A tradeoff between figure of merit and negative refractive index frequency
bandwidth
Mehdi Askari1, Abdolnasser Zakeri2, and Alaeddin Sayahian Jahromi3
1

Physics department, College of Sciences, Salman Farsi University of Kazerun, Kazerun
2
Physics department, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz
3
Zarghan 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.

Figure of merit 1
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را دارند .به جهت ساده سازی در شبيه سازی ،برای این
ساختار زیر الیه دی الکتریک را در نظر نگرفته ایم ولی در
عمل می توان ساختار مذکور را در یک محيط ميزبان از
دی

 -1مقدمه
یکی از کاربردهای مهم فراموادها استفاده از آن ها برای
ایجاد ضریب شکست منفی است .این مفهوم برای اولين
بار توسط آقای وسالگو2به عنوان یک مفهوم تئوری مطرح
شد [ ]1و پس از طرح آقای پندری برای ایجاد عملی و
معرفی کاربردهای مهم آن ،مورد توجه بسياری از محققين
قرار گرفت [ .]2از شروع مطرح شدن این بحث تاکنون
ساختارهای ابداعی زیادی برای ایجاد ضریب شکست
منفی معرفی شده اند که همواره از دغدغه های مهم ابداع
کنندگان آن ها ،پهنای فرکانسی محدوده ضریب شکست
منفی و به حداقل رساندن افت و در نتيجه به حداکثر
رساندن عبور در این محدوده های فرکانسی است.
در این مقاله ما ساختاری را معرفی کرده ایم که در
محدوده فرکانسی تراهرتز دارای افت بسيار کمی در
مقایسه با ساختارهای پيشنهاد شده تاکنون است .عالوه بر
این تاثير ثابت شبکه را بر ميزان افت و پهنای فرکانسی
ضریب شکست منفی بررسی کرده ایم .مشاهده می شود
که با افزایش ثابت شبکه پهنای فرکانسی افزایش می یابد
ولی در نقطه مقابل ،افت نيز به همراه آن افزایش می یابد.
بنابراین بين کيفيت عبور و پهنای فرکانسی ،تبادلی وجود
دارد که بسته به اینکه کدام یک در کاربرد مورد نظر ما
اولویت دارد با تنظيم مناسب ثابت شبکه ،می توانيم به
خواسته خود برسيم.

شکل  :1ساختار پيشنهادی برای ایجاد ضریب شکست منفی

الکتریک قرار داد .طول سلول واحد در جهت محور
برابر  27 .5mو طول آن در جهت  yرا برابر  15 mدر
x

نظر می گيریم .با این انتخاب ها فاصله گاف بين المان
های  SURدر جهت محور  xبرابر  2 mمی شود .در
راستای  xو  ،yساختار متناوب بوده ولی تنها یک الیه از
آن در جهت محور  zدر نظر گرفته می شود .موج
الکترومغناطيسی دارای قطبش خطی در راستای محور x
بود و در راستای  zمنتشر می شود.

 -2معرفی ساختار فراماده پیشنهادی
سلول واحد ساختار پيشنهادی ما ،تنها شامل یک
تشدیدگر شبه  Uشکل (SUR) 3است که از یک پایه
ضخيم و دو بازو ،همگی از جنس طال ،تشکيل شده است
(شکل  .)1از ابتدای شروع بحث فرامواد ،ساختار های U
شکل برای ایجاد پذیرفتاری مغناطيسی منفی مورد
استفاده قرار می گرفتند .در اینجا ما با وسعت دادن به
ناحيه پایينی ساختار عالوه ایجاد پذیرفتاری مغناطيسی
منفی ،گذردهی الکتریکی را نيز منفی می کنيم .ضخامت
این تشدیدگر برابر  ، w  1.6mپهنای قسمت
ميانی  d  5.2mو ارتفاع آن  b  12 .5mاست .هر
کدام از بازوها پهنای  w  1.6mو بلندی a  13m

 -3نتایج محاسبات عددی
در انجام شبيه سازی ها ،از نرم افزار HFSS4که بر اساس
روش عددی المان محدود 5عمل می کند استفاده می
کنيم و تنها از یک سلول واحد با شرایط مرزی دوره ای
در صفحه  x-yو یک الیه در راستای انتشار (محور) z
استفاده می کنيم .در محاسبات برای گذردهی الکتریکی
مس مدل الکترون آزاد درود را به کار می گيریم:

 p2
 2  i
High Frequency Structure Software 4
Finite element method 5

Veselago 2
Semi-U-shape resonator 3
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حقيقی ضریب شکست منفی است .در فرکانس
5.779THz
شکست
ضریب
برابر  n  1.88  0.021iمی باشد که کوچک بودن
قسمت موهومی آن ،نشان دهنده افت پایين و عبور باال در
این بسامد است .در این فرکانس ،کيفيت

برخورد است .برای طال این مقادیر را به ترتيب برابر
با  1.37  1016 rad / sو  4.08  1013 rad / sدر
نظر می گيریم [ .]3با وجود اینکه در مقایسه با ابررساناها
و حتی گرافن ،فلزات نجيب رساناهای خوبی در فرکانس-

عبور( ) ) FOM  Re( n) / Im(nاین ساختار

شکل  :2منحنی ضریب عبور برای موج قطبيده خطی که در راستای
محور  zمنتشر می شود.

شکل  :3منحنی قسمت حقيقی و موهومی ضریب شکست موثر

های باال نيستند ولی همچنان بهترین گزینه برایاستفاده به عنوان رسانا در فرامواد می باشند[ .]3در این
ساختار ،در بسامدهایی پایين تر از فرکانس پالسمایی،
گذردهی الکتریکی (  ) منفی به کمک بخش پایينی
ضخيم ساختار و همچنين بازوهای آن ایجاد شده و
پذیرفتاری مغناطيسی  آن توسط القای یک جریان
چرخشی دایره ای در ساختار و درنتيجه تشدید
مغناطيسی در آن به وجود می آید .فرکانس تشدید
مغناطيسی ساختار از فرکانس پالسمایی موثر کمتر بوده و
لذا  و  در محدوده فرکانسی مشترکی منفی شده که
این منجر به ایجاد ضریب شکست منفی می شود.

شکل  :4کيفيت عبور در محدوده فرکانسی ضریب شکست منفی

برابر  66 .8است که در این محدوده فرکانسی نسبت به
مقادیری که تاکنون گزارش شده مقدار بسيار باال و قابل
توجهی است (شکل .)4

نظر به اینکه در راستای انتشار ،ابعاد ساختار پيشنهادی
بسيار کوچکتر از ابعاد طول موج تابش فرودی است ،از
دید موج الکترومغناطيسی ،ساختار پيوسته به نظر رسيده
و در نتيجه با اطمينان می توان از نظریه محيط موثر6
استفاده کرد .با استفاده از این نظریه ،جهت اطمينان از
وجود ضریب شکست منفی ،پارامتر های موثر ساختار
طراحی شده را به کمک روش های بازیابی استاندارد پيدا
می کنيم [ .]4همان گونه که از شکل  3پيداست ،در
ناحيه باریکی در اطراف فرکانس  5.755THzقسمت

با وجود باال بودن مقدار  ، FOMپهنای نوار فرکانسی
ضریب شکست منفی برای این ساختار نسبتا کم است.
برای رفع این مشکل ،با توجه به اینکه فاصله گاف بين
سلول واحد های مجاور نقشی حياتی را در مقادیر
گذردهی الکتریکی موثر ،تراوایی مغناطيسی موثر و در
نتيجه ضریب شکست موثر دارد [ ،]5ما برای مقادیر
مختلف این فاصله گاف در راستای  ،xشبيه سازی های
زیادی را انجام دادیم که نتایج بخشی از آن ها در شکل 5

Effective medium theory 6
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مشاهده می شود .همان گونه که پيداست ،با افزایش
فاصله گاف مقدار  FOMکاهش یافته ولی در عوض
اندازه پهنای نوار فرکانسی ضریب شکست منفی که

شکل  :6جریان سطحی شبيه سازی شده در بسامد 5.779 THz

مقدار بسيار باالی  66 .8است (نسبت به مقادیر گزارش
شده تاکنون در این محدوده فرکانسی) ،می توان به
صحت این ادعا پی برد .با این وجود پهنای فرکانسی
ضریب شکست منفی مقدار نسبتا کمی دارد .با انجام
شبيه سازی های بسيار ،اثر فاصله بين سلول واحدها در
ساختار را بر مقدار  FOMو پهنای فرکانسی ضریب
شکست منفی بررسی کرده ایم .مشاهده می شود که با
افزایش این فاصله ها ،مقدار  FOMکاهش ولی اندازه
پهنای فرکانسی افزایش می یابد .لذا افزایش یکی به بهای
کاهش دیگری است و برعکس .در نتيجه تبادلی بين
مقدار  FOMو پهنای فرکانسی وجود دارد که بسته به
اینکه کدام یک از این دو کميت برای ما در اولویت است
می توان با تنظيم فاصله گاف ،به مقدار دلخواه و مورد نظر
دست یافت.

شکل  :5نحوه تغييرات  FOMو  FWHMبا تغيير فاصله گاف بين
سلول های واحد در راستای محور  xدر شکل .1

در شکل آن را با ( FWHM 7به معنای پهنای کامل در
نصف کمينه ضریب شکست) مشخص کرده ایم افزایش
می یابد .بنابراین پهن کردن بازه فرکانسی ضریب شکست
منفی به بهای از دست دادن کيفيت عبور  FOMاست.
لذا تبادلی بين مقدار  FOMومقدار  FWHMوجود
FOM

دارد که بسته به اینکه کدام یک از این دو کميت برای ما
در اولویت است می توانيم با تنظيم فاصله گاف به خواسته
خود برسيم .عالوه بر شکل هندسی خاص ساختار
پيشنهادی ،عامل دیگر افت پایين فراماده طراحی شده،
پایه نسبتا وسيع (ضخيم) سلول شبه  Uشکل است.
افزایش سطح مقطع بخش پایينی ساختار باعث کاهش
عمق نفوذ 8و در نتيجه شارش جریان در یک الیه نازک
در سطح رسانا شده که این نيز منجر به کاهش افت اهمی
می شود [.]6
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 -4نتیجهگیری
دراین مقاله ما ساختار فراماده ای را برای ایجاد ضریب
شکست منفی معرفی کرده ایم که در محدوده فرکانسی
تراهرتز دارای افت بسيار کم و عبور بسيار باالیی است .با
محاسبه  FOMکه در فرکانس  5.779THzدارای

][1

Full width at half minimum 7
Skin depth 8
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 بر حساسیت تار نوریZnO بررسی تاثیر حضور نانومیلههای
نسبت به بیناب مرئی
2موسوی

 سیدمحمدرضا،2 محمد حسن یوسفی،2 مهدی داوودی،2 آذردخت مظاهری،1سید محمد حسین امین جواهری

 شاهینشهر، اصفهان، مرکز اپتوالکترونیک، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر1
 شاهینشهر، اصفهان، دانشکده فیزیک، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر2

. بر روی تار نوری رشد داده شدهاندZnO  نانوساختارهای، در این مقاله با استفاده از روشهای تخریب حرارتی و مایکروویو- چکیده
 چیدمان منبع نور بیرونی برپا شد و بیناب عبوری از، و حصول اطمینان از ر شد مطلوب نانوساختارهاFESEM پس از بررسی تصاویر
 با سنجش میزان شدت عبوری از تارهای نوری دارای نانوساختار در سه طول موج مختلف و مقایسه آنها. تارهای نوری ثبت گردید
 برابری در میزان شدتها5/2  بررسی و افزایش تاZnO  تاثیر حضور نانوساختارهای،با شدت عبوری از تار نوری بدون نانوساختار
 همچنین حضور نانوساختارهای حاصل از روش تخریب حرارتی تاثیر بیشتری در افزایش شدت در مقایسه با.به دست آمد
.نانوساختارهای حاصل از روش مایکروویو دارند
. چیدمان منبع نور بیرونی، مایکروویو، تخریب حرارتی، اکسید روی، نانو حسگر تار نوری-کلید واژه

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.
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 -1مقدمه

 -2روش تحقیق

تار نوری یک موجبر دوبعدی استوانهای است که بر اساس
بازتاب کلی داخلی قادر به هدایت نور در مسیرهای طوالنی
است .به دلیل ویژگیهای خاص تارهای نوری ،استفاده از
آنها در ارتباطات ،حسگرها و تجهیزات پزشکی پیشرفت
چشمگیری داشته است ].[1
حسگرها ،ابزارهایی هستند که تحت شرایط خاص ،از خود
واکنشهای پیشبینی شده و مورد انتظار نشان میدهند و
در این میان ،نانوحسگرها به دلیل خواص موادِ نانومقیاس
(کوچک بودن اندازه ،نسبت سطح به حجم بیشتر ،حاکمیت
اثرهای کوانتومی و تعداد نقص بیشتر) ،حساسیت بیشتری
نسبت به عوامل خارجی در مقایسه با مواد حجیمشان دارند
و به همین علت توجه زیادی را جلب کردهاند ].[2
حسگر تار نوری از جمله جدیدترین حسگرهایی هستند که
بر اساس نقاط اندازه گیری ،موقعیت و عملکردشان به انواع
مختلفی تقسیم میشوند .یکی از رایجترین حسگرهای
تارنوری ،حسگر تار نوری بر اساس شدت است که بر مبنای
تغییرات شدت موج داخل تار عمل میکند ] .[3همچنین به
منظور افزایش حساسیت و ایجاد انتخابگری در حسگر
تار نوری ،از غالف جایگزین استفاده میشود که با برداشتن
بخشی از غالف تار نوری ،بخش حساسه بر روی آن
جایگزین میشود.

در این قسمت مراحل عملی پژوهش به ترتیب بیان
میشوند.

-2-1

باریک سازی تار نوری

به منظور کاهش قطر غالف تار نوری از فرآیند زدایش
استفاده میشود .ابتدا قسمتی از محافظ و روکش را با کمک
ابزار روکشبردار برمیداریم و سپس تار نوری سوار شده بر
پایه نگهدارنده را درون هیدروفلوئوریک اسید  20درصد
غوطهور مینماییم .پس از گذشت مدت زمان مورد نظر ،آن
را خارج کرده و با استفاده از میکروسکوپ نوری قطر
تار نوری را میسنجیم .مطابق شکل  ،1برای تهیه تار نوری
با قطر 60میکرون ،مدت زمان  75دقیقه مورد نیاز است.

شکل  :1نمودار تجربی آهنگ کاهش قطر تار نوری برحسب مدت زمان
ماندگاری تار نوری در اسید  20 HFدرصد.

-2-2

رشد نانوساختار  ZnOبر روی تار نوری

در این پژوهش به منظور رشد نانوساختار  ZnOاز دو روش
تخریب حرارتی و مایکروویو استفاده میشود.

به دلیل ویژگیهای متفاوت تار نوری نسیت به سایر
زیرالیهها همچون شکل استوانهای و عدم تحمل دماهای
باال ،بایستی از روشهای رشد سازگار مانند تخریب حرارتی
و مایکروویو به منظور رشد نانوساختار بر روی آن استفاده
نمود.
یکی از مهمترین و کاربردیترین نیمرساناهای اکسید فلزی
که میتواند به عنوان جایگزین غالف به منظور ساخت
نانوحسگر تار نوری استفاده شود ،اکسید روی ( )ZnOاست.
به سبب ویژگیهایی همچون گاف نواری پهن و مستقیم،
انرژی بستگی اکسیتونی بزرگ ( ،[4] )60 meVگسیلنده
نور در بیناب وسیع ] 5و  ،[6دارا بودن خاصیت پیزوالکتریک
] [7در موارد بسیار زیادی همچون فوتوکاتالیستها ]،[8
ترانزیستورهای اثرمیدان ] ،[9ابزارهای فوتوالکترونیکی و
فوتوولتایی ،لیزر فرابنفش ،سلول خورشیدی و حسگرها
استفاده میشوند ].[10

به منظور رشد نانوساختار  ZnOبر روی تار نوری زدایش
شده به روش تخریب حرارتی ابتدا مقدار  0/39 gاستات
روی ( )Merck- 108802را درون کوره ( Godaze saz
 )furnace- PC 21با دمای  350 Cقرار داده و پس از
گذشت  12ساعت آن را خارج کرده و مواد حاصل را در
 60 mlآب دوباریونیزه حل مینماییم و پس از قراردهی
تار نوری در داخل محلول ،مجموعه را به مدت  3ساعت
درون کوره ( )Heraeus oven- T 5028با دمای  90 Cقرار
میدهیم.
در روش مایکروویو نیز ابتدا محلولی حاوی  0/04موالر
نیترات روی ( )Merck-108833و هگزا متیلن تترامین
( )Merck-818712در حالل متانول ( Sigma-Aldrich-
 )34860تهیه نموده و پس از قراردهی تار نوری در داخل
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محلول ،مجموعه را به مدت  1دقیقه درون دستگاه
مایکروویو ( )Daewoo microwave oven- KOC-1B0Kبا
توان  1100 Wقرار میدهیم.

-2-3

چیدمان مورد استفاده

به منظور بررسی تاثیر حضور نانوساختار  ZnOبر روی میزان
تزویج نور به تار نوری از چیدمان شکل  2استفاده مینماییم.
شکل  :4تصویر  FESEMنانوساختارهای رشدیافته به طور عمودی
بر روی تار نوری به روش مایکروویو

شدت ثبت شده توسط آشکارساز حاصل از تارهای نوری در
حضور و عدم حضور نانوساختارهای  ZnOدر شکلهای7 ،6
و  8آورده شدهاند .همانطور که مشاهده میشود ،حضور
نانوساختارها سبب تزویج بهتر نور به تار نوری شدهاند و
در نتیجه با به کارگیری نانوساختارهای  ZnOبر روی بخش
حساسه حسگرها ،میتوان حساسیت حسگر را نسبت به
بیناب نوری بهبود بخشید.

شکل  :2چیدمان سنجش حساسیت تار نوری نسبت به بیناب نوری.

منبع نور ،المپ فرابنفش (آرگون -جیوه) است و نور آن به
طور جانبی بر تار نوری فرود میآید و به درون تار تزویج
می شود .به منظور حذف نور زمینه ،مجموعه منبع نور و
تار نوری درون جعبهای غیر شفاف قرار داده شدند.

 -3نتایج و تحلیل نتایج
تصاویر  FESEMمربوط به نانوساختارهای رشد یافته به
روش تخریب حرارتی و مایکروویو به ترتیب در شکلهای 3
و  4آورده شدهاند .همانطور که در شکل  4دیده میشود،
نانومیلههای  ZnOرشد داده شده روی تار نوری دارای
ساختار یکسان ،منظم و عمودی هستند .روش مایکروویو با
وجود مدت زمان رشد بسیار کوتاه ،نتایج بسیار درخشانی را
ارائه نموده است.

شکل  :5بیناب نور ثبت شده توسط آشکارساز حاصل از نور تزویج شده
به تار نوری بدون نانوساختار

شکل  :6بیناب نور ثبت شده توسط آشکارساز حاصل از نور تزویج شده
به تار نوری دارای نانوساختار رشد یافته به روش تخریب حرارتی
شکل  :3تصویر  FESEMنانوساختارهای رشدیافته بر روی تار نوری
به روش تخریب حرارتی
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 -4نتیجهگیری
اندازهگیریهای آزمایشگاهی و محاسبات صورتگرفته حاکی
از آن است که حضور نانوساختارها به عنوان غالف جایگزین
بر روی تار نوری ،سبب افزایش  2/1تا  5/2برابری در میزان
شدت تزویج شده به تار نوری شده است .بیشترین میزان
افزایش تزویج نور ،برای طول موجهای نزدیک  435 nmبه
دست آمد .در نتیجه با به کارگیری نانوساختارها در ادوات
آشکارساز میتوان حساسیت آنها را نسبت به بیناب مرئی
بهبود بخشید .همچنین استفاده از تار نوری دارای پوشش
نانوساختار حاصل شده از روش تخریب حرارتی افزایش
تزویج بیشتری را نسبت به روش مایکرویوو نشان داد.

شکل  :7بیناب نور ثبت شده توسط آشکارساز حاصل از نور تزویج شده
به تار نوری دارای نانوساختار رشد یافته به روش مایکروویو

شدت رسیده به آشکارساز از طریق تار نوری بدون
نانوساختار ،تار نوری دارای نانوساختار رشد یافته به روش
تخریب حرارتی و تار نوری دارای نانوساختار رشد یافته به
روش مایکروویو به ترتیب با  I t ،Iو  I mنشان داده میشوند.
با استفاده از شکلهای  6 ،5و  ،7شدت ثبت شده در
آشکارساز حاصل از نمونههای دارای نانوساختار را نسبت به
نمونه بدون نانوساختار محاسبه مینماییم .برای طول موج
 545 nmنسبت به دست آمده عبارت است از:
8600  1200
 2.24
4500  1200



8400  1200
 2.18
4500  1200



545
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و برای طول موج  435 nmبه دست میآید:
8000  1200
 5.23
2500  1200
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و نیز برای طول موج  404 nmبه دست میآید:
3500  1200
 4.6
1700  1200

3000  1200
 3.6
1700  1200





404

It

I 404
404

Im

I 404

عدد  1200در معادالت فوق میزان نویز دستگاه است .با
توجه به محاسبات انجام شده برای سه طول موج دلخواه،
حضور نانوساختارهای  ZnOسبب افزایش تزویج نور میشود.
در نتیجه با بهبود تزویج نور به درون تار نوری ،شرایط الزم
به منظور استفاده از تار نوری دارای پوشش غالف
نانوساختار ،در تولید حسگر حساس به عوامل محیطی
(مانند تغییرات دما ،حضور الکلها و گازها) فراهم میشود.
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بررسی ضریب شکست غیرخطی بخار روبیدیوم با روش پویش طولی
3خلخالی

 و سيد محمد حسين1 سيده مهری حميدی،2و1 محمد مهدی طهرانچی،1 مليحه رنجبران،1محمد صادقی گوغری
 تهران، ولنجک، دانشگاه شهيد بهشتی،پژوهشکده ليزر و پالسما1
 ایران، تهران، ولنجک، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده فيزیک2
 ایران، تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده فيزیک3

چکیده – اندارهگیری ضریب شکست غیرخطی بخارهای قلیایی مؤلفه بسیار مهمی به منظور شناسایی خواص اپتیکی این محیطها
 در این محیطها ضرایب غیرخطی به واکوکی از فرکانس تشدید اپتیکی قویا وابسته است و لذا اثرات غیرخطی را با.محسوب میشود
 پاسخ این سامانهها با پذیرفتاری غیرخطی مرتبهی سوم بیان میشود که بصورت یک بخش.شدت کم نور لیزر می توان مشاهده کرد
 پویش طولی یکی از روشهای تجربی بسیار دقیق برای اندازهگیری ضریب.وابسته به شدت در ضریب شکست محیط نمایان میشود
 با، در این مقاله به منظور پیش بینی وابستگی ضریب شکست غیرخطی به عوامل دخیل در روش پویش طولی.شکست غیرخطی است
 شدتهای عبوری از بخار روبیدیوم به ازای واکوکیهای مثبت و منفی از فرکانس تشدید شبیهسازی و،استفاده از یک روش نیمه تجربی
.مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

. خود کانونی شدن نور، پویش 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.
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مستقل از شدت و  n2ضریب کر میباشد .ضریب کر
توسط رابطهی،

 -1مقدمه
ضریب شکست غيرخطی مؤلفهی بسيار مهمی برای
شناسایی خواص اپتيکی یک محيط غيرخطی است .از
جمله محيطهای غيرخطی میتوان به بخارهای اتمی
اشاره کرد که توجه ویژهای را به خود معطوف ساختهاند
زیرا ضرایب غيرخطی آنها به شدت به واکوکی از فرکانس
تشدیدشان بستگی دارد و بنابراین میتوانند امکان
مشاهده اثرات غيرخطی را با شدت کم نور ليزر پيوسته
فراهم کنند.

()2

Re(  (3) ) ,

3
4n  c
2
0 0

n2 

به پذیرفتاری مرتبهی سوم ،  (3) ،مرتبط میباشد .با
استفاده از فرمول بندی ماتریس چگالی و فرض سيستم
دو ترازی ،پذیرفتاری مرتبهی سوم برای یک اتم که با
سرعت  vدر امتداد محور پرتو در حال حرکت است
بصورت،

عالوه بر این ،بخارهای اتمی محيطهای همسانگرد و دارای
تقارن مرکزی میباشند ،لذا در تقریب دوقطبی ،اولين
سهم غيرخطی در قطبش متناسب با توان سوم ميدان

()3

الکتریکی (  )  (3) E 3است ] .[1پذیرفتاری مرتبهی سوم،
) ،  (3مسئول پدیدههایی از قبيل توليد هماهنگ سوم،
آميختگی چهار موج و اثرات خودکنش مانند خودکانونی
شدن و خود گيراندازی نور میشود .با استفاده از
خودکانونی شدن نور که از قسمت حقيقی پذیرفتاری
مرتبهی سوم بدست میآید ،میتوان ضریب کر (ضریب
شکست غير خطی) را تعيين کرد.

v

4
,
4( v ) 2 2
(1 
)
2

32 N ( ab ) 4 (2 )3
3 0 h3

 v (3) 

محاسبه میشود که در این رابطه  Nچگالی تعداد اتمها،
 abعنصر ماتریسی گشتاور دوقطبی الکتریکی h ،ثابت

پالنک و  پهنای خط همگن است .همچنين   vبرابر با:
()4

 v  w  wba  kv    kv ,

است که  kعدد موج w ،فرکانس ليزر wba ،متناسب با
اختالف انرژی بين حالت برانگيخته و حالت پایه و 
واکوکی1از فرکانس تشدید میباشد.

یک شيوه بسيار ساده و دقيق برای اندازهگيری ضریب کر،
روش پویش طولی میباشد .این روش عالوه بر حساسيت
باال در تعيين اندازه ضریب کر ،توانایی تعيين عالمت آنرا
نيز فراهم میکند ،بنابراین برای اندازهگيری ضریب کر
بخار فلزات قليایی سدیم ] ،[2روبيدیوم ]3و [4و سزیم ][5
به صورت تجربی مورد استفاده قرار گرفته است.

معادله ( )3پذیرفتاری مرتبهی سوم را تنها برای بخشی از
اتمها که با سرعت  vدر امتداد محور پرتو در حرکتند،
تعيين میکند .برای بدست آوردن پذیرفتاری ناشی از کل
اتمهای بخار قليایی ،بایستی سهم همهی اتمها را جمع
کرد .بنابراین باید یک انتگرالگيری روی تمام مولفههای
سرعت با تابع توزیع بولتزمن بصورت،

در این مقاله به منظور پيشبينی وابستگی ضریب کر به
عوامل دخيل در روش پویش طولی ،با استفاده از یک
روش نيمه تجربی و بهره بردن از معادالت نظری و تجربی،
خودکانونی و خودواکانونی شدن نور برحسب واکوکیهای
مختلف بررسی و واکوکیای که به ازای آن بيشينه ضریب
شکست رخ میدهد ،تعيين شده است.

()5

Re  (3)   dv Re  v(3)W (v) .

انجام شود .نکته حائز اهميت وابستگی طيفی بسيار
قوی )  (3به فرکانسهای نزدیک محدودهی فرکانس
گذارهای اتمی میباشد .بنابراین برای محاسبهی انتگرال
سرعت (معادلهی ( ))5بایستی ناحيهی تقریبی نزدیک
فرکانس تشدید و تحت شرایطی که پهن شدگی همگن

 -2مبانی نظری
خودکانونی شدن پرتو ليزر در یک محيط غيرخطی یک
اثر غيرخطی مرتبهی سوم است و توسط یک بخش وابسته
به شدت در ضریب شکست محيط بصورت،
 n  n0  n2 Iنمایان میشود که  n0ضریب شکست

1

Detuning
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خيلی کوچکتر از پهن شدگی ناهمگن (پهن شدگی
دوپلری) است ،در نظر گرفته شود .تحت این شرایط سهم
اصلی در انتگرال ( )5مربوط به برخی از مؤلفههای سرعت

اتمهاست که برای آنها واکوکی برابر با
v  
12
(بيشينه مقدار )  v(3در معادلهی ( ))3میباشد .در نتيجه
پس از محاسبه انتگرال ،ضریب کر با رابطهی
()6

پارامتر عبور خطی از روزنه I 0 ،شدت پرتو در کانون و L

طول نمونه میباشد.
در راستای پيشبينی وابستگی پارامترهای مؤثر در تعيين
ميزان شدت عبوری از نمونه در روش پویش طولی ،ضریب
کر بدست آمده از معادالت نظری (معادلهی  )6را در
معادلهی ( )9جایگزین میکنيم .با استفاده از معادله ()7
شدت عبوری بصورت،

7

4
2
N T2
4 2  ab
n2  10 
( 2 2 ) xe  x ,
2 3
3 c 0 h k u

4
ab

4

()10

مشخص میشود .در این رابطه T2 ،زمان وافازی گذار
اتمی بوده و مقدار آن برابر با
2 k BT



 T2  1میباشد.

 u پهنای توزیع سرعت اتمی است که در

درجهی سانتیگراد برابر با  N  1.7393  1010است.
در شکل ( )1با استفاده از محاسبات نظری (معادلهی ())6
ضریب کر برای گذار  D1بخار روبيدیوم (طول موج
 ،) D1  794.8nmدر بازهی واکوکی    1GHzتا

T ( z)  1 

   1GHzرسم شده است .این نمودار که شبيه
مشتق یک منحنی گاوسی است نشان میدهد ضریب کر
به شدت به ميزان واکوکی از فرکانس تشدید وابسته است
و به ازای واکوکیهای مثبت ،ضریب کر مثبت و به ازای
واکوکیهای منفی ضریب کر منفی میباشد .همچنين
محاسبات نظری نشان میدهد که بيشينه مقدار ضریب
کر در واکوکی    229.72MHzاز گذار تشدیدی

()9

T  0.406  (1  S )0.25  0 ,

0
,
kI 0 L

2
T
y
] ( 2 2 2 ) xe  x
2
k u
) (1  y )(9  y 2

بخار اتمی در نظر گرفته شده در این مقاله بخار روبيدیوم
است که در یک سلول شيشهای استوانهای شکل با طول
 1و شعاع قاعده  20ميلیمتر محبوس شده است .چگالی
تعداد اتمهای روبيدیوم برای این سلول در دمای 70

برازش میشود .سپس با اندازهگيری تفاضل شدت عبوری
بيشينه و کمينه ،ضریب کر را میتوان با استفاده از روابط،
()8

16
3

T ( y )  1  [10 4 

نتایج

به منظور بررسی وابستگی تغييرات نور در روش پویش
طولی به عوامل مؤثر بر ضریب کر ،روابط حاکم بر روش
پویش طولی در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت .در
روش پویش طولی ،نمونه در معرض یک پرتو گاوسی
شکلِ کانونی شده قرار گرفته و در راستای انتشار پرتو
جابجا میشود .شدت عبوری از نمونه بصورت تابعی از
موقعيت آن با رابطهی،

4 y0
,
) (1  y 2 )(9  y 2

kLI 0 N 
c 02 h3

2

7

بدست میآید .واضح است که شدت عبوری به دما،
واکوکی از فرکانس تشدید و شدت نور ورودی وابسطه
است ،لذا در این مقاله شدت عبوری به ازای واکوکی از
فرکانس تشدید ،که مهمترین مؤلفه وابسته است ،مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.

M
آن  k Bثابت استفان -بولتزمن T ،دمای اتمها و M
جرم اتمها میباشد .پارامتر  xمتناسب با واکوکی از
 x  2است.
تشدید بوده و برابر با
ku

()7
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n2 

محاسبه کرد ] .[6در روابط باال T ( y ) ،شدت عبوری

 D1نمایان شده و برابر با

بهنجار شده z ، y  z ،فاصله از کانون z 0 ،محدوده-
z0
ی رایلی 0 ،جابجایی فاز غيرخطی قله در کانونS ،

2

w

n2  1.54 1011 cm

میباشد.
شکل ( )2شدتهای عبوری شبيهسازی شده بر حسب
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است که در واکوکی    229.72MHzاز گذار

مکان سلول روبيدیوم به ازای واکوکیهای مثبت (شکل
سمت چپ) و منفی (شکل سمت راست) را نشان میدهد.
رفتار کلی شکل ( -2الف) نشاندهنده پدیده خودکانونی
شدن نور به واسطهی حضور بخار روبيدیوم است و
همانطور که مشخص است بيشترین مقدار ضریب کر در
واکوکی    225MHzاز فرکانس تشدید رخ میدهد
که تقریبا با مقدار محاسبه شده از روابط نظری
(  ، )   229.72MHzتطابق دارد .در شکل ( -2ب)
نيز خود واکانونی شدن پرتو نور در اثر عبور از بخار
روبيدیوم نشان داده شده است که در نهایت منجر به
ضریب شکست منفی میشود.

تشدیدی  D1نمایان میشود.
همچنين در این مقاله شدتهای عبوری از بخار روبيدیوم
بر حسب موقعيت آن نسبت به کانون به ازای واکوکیهای
مثبت و منفی شبيهسازی شده است .نتایج حاکی از وجود
ضریب شکست منفی به ازای واکوکیهای منفی و ضریب
شکست مثبت به ازای واکوکیهای مثبت است .همچنين
بيشترین مقدار ضریب کر به ازای واکوکی
   225MHzرخ داده است که با محاسابات نظری
همخوانی بسيار خوبی دارد.
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 -3نتیجهگیری
اندارهگيری ضریب شکست غيرخطی بخارهای قليایی
اطالعات طيف سنجی بسيار مفيدی حول فرکانسهای
نزدیک تشدیدشان را فراهم میکند .در این مقاله ضریب
شکست غيرخطی بخار روبيدیوم برای محدودهی وسيعی
از واکوکیها (    1GHzتا  )   1GHzبصورت
نظری محاسبه شده و مشخص شد که بيشينه مقدار
ضریب شکست برابر با

2

w

n2  1.54 1011 cm
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نانوذرات طال در بستره بافر فسفات به عنوان محیط مناسب تیمار فوتوگرمایی
2مهری

 سيده، ؛ حميدی1 ساجده، سعيدی فرد

 تهران، اوین، دانشگاه شهيد بهشتی، پژوهشکده ليزر و پالسما، آزمایشگاه مگنتوپالسمونيک1

 در این مقاله به بررسی حضور نانوذرات طال در محیط بافر فسفات در فرآیندهای زیستی پرداخته ایم تا بتوان آن را به عنوان- چکیده
 بدین منظور یک ساختار پالسمونیکی که شامل طال روی نانوتوری یک بعدی.یک محیط مناسب جهت تیمار فوتوگرمایی معرفی کرد
است به روش الیه نشانی گرمایی تهیه شده و تاثیر محیط های مختلف بافر بعالوه غلظت های مختلف نانوذرات را در مد تشدید
 نشان دهنده ی حساسیت محیط بافر به حضور نانوذرات طال در چند، نتایج حاصل.پالسمونی ساختار پالسمونیکی بررسی کرده ایم
.طول موج کاربردی است که می توان جهت تیمار فوتوگرمایی از آن استفاده کرد
 نمک بافر فسفات، نانوذرات طال، محيط کشت سلولی، تشدید پالسمونی-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
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 10ميکرومتر تشکيل می شوند ،در حالی که ،قسمت های
سلولی بسيار کوچکتر بوده و حتی پروتئين های نوعی با
اندازه ی فقط  5نانومتر وجود دارند که ابعاد کوچک ترین
نانوذرات انسان است .این مقایسه اندازه ای ساده ،ایده ی
استفاده از نانوذرات به عنوان کاوه های بسيار کوچک را
می دهد که ما را قادر به جاسوسی بدون مداخالت بيش از
حد در ماشين های سلولی می کند.
اما در این محيط های سلولی ،بافرهای متعددی جهت
کشت و یا مراقبت های خاص استفاده می شود که یکی از
این بافرها ،نمک بافر شده ی فسفات( 1)PBSاست .روش
های زیادی برای ساخت  PBSوجود دارد .در برخی از
فرمول های ساخت از پتاسيم استفاده نمی شود ،در
حاليکه بسياری از آنها دارای منيزیوم یا کلسيم می باشد.
با ترکيب  Na2HPO4 ، KCl .،NaClو  KH2PO4و PH
ثابت در حدود  7/4است که اسموالریسم 2و غلظت یونی
محلول را در بدن انسان منطبق می کند .این محيط به
دليل هم کشش بودن و غير سمی بودن برای سلول ها
بسيار پر کاربرد است [4و .]5همچنين می تواند به عنوان
یک بافر شستشو برای آزمایش های ایمنی شناخته شده
از جمله وسترن بالت 3،ایمونوهيستوشيمی 4،ميکروسکوپ
ایمنی فلوئورسانس و اليزا5مورد استفاده قرار گيرد[.]6
اما از سوی دیگر ،در بين تکنولوژی نانو ،نانوذرات طال به
دليل ویژگی های منحصر به فرد الکترونيکی ،نوری،
دمایی ،شيميایی و بيولوژیکی و پتانسيل استفاده در
کاربردهای کاتاليزگری در زمينه های مختلف مانند
زیست ،فيزیک دارو ،شيمی ،علم مواد و زمينه های
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
آنها برای کاربردهای بيوفيزیکی بسيار مناسب باشند[]7
همچنين نانوذرات طال به دليل جذب و پراکندگی باال

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،
مکانيک و پزشکی دارد .نانوفوتونيک علمی است که به
برهم کنش نور-ماده در سطح نانومقياس می پردازد که
کشمکشی برای تحقيقات اساسی و فرصت هایی را برای
تکنولوژی جدید فراهم می کند .درواقع با مطالعه ی
برهمکنشهای اپتيکی جدید ،تکنيک های مواد و ساخت و
ساز شامل بررسی ساختارهای طبيعی و مصنوعی مانند
بلورهای فوتونی ،الياف حفره دار ،نقاط کوانتومی،
ساختارهای زیر طول موج و پالسمونيک همراه است.
کاربرد دیگر تکنولوژی نانو در زیست ،تکنولوژی زیست
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
مورداستفاده ميپردازد ،بلکه به ظهور و بکارگيری ابزارهایی
برای توليد و دستکاری نانوساختارها جهت مطالعه ی
روندها و ساختارهای زیستی اساسی می پردازد [ .]1این
شاخه ی جدید را می توان نقطه اشتراک فوتونيک،
بایوفوتونيک و نانونکنولوژی معرفی نمود ((شکل ))1که
زمينه ی گسترده ی علم نوین و نانوتکنولوژی بيومدیکال
است .به کارگيری این زمينه ی خاص در داروسازی یک
راهکار پرتوان برای تشخيص و درمان بيماری محسوب می
شود[1و.]2

شکل :1نمایش شماتيکی تداخل زمينه های مختلف و بوحود آمدن
نانوبيوفوتونيک

Phophate buffered saline 1
osmolarity 2
Western blot 3
immunofluorescence 4
ELISA 5

از سوی دیگر ،درک فرایندهای بيولوژیکی در سطح نانو،
یک نيروی محرک قوی در توسعه فناوری نانو است[.]3
چرا که اندام های زنده معموال از سيستم هایی با ابعاد
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توليد شده اند .از سوی دیگر ،محلول  PBSبا استفاده از

قادرند براساس تشدیدهای پالسمونی سطحی در نواحی
مرئی و نزدیک فروسرخ به عنوان المانهای درمانی نوری
گرمایی ) PTT( 1و یا جستجوگر در تصویرنگاری های
زیستی موجودات زنده و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار
گيرند .نانوذرات پالسمونيکی به محض قرار گرفتن در
معرض نور در طول موج های تشدید خود ،به دليل تبدیل
انرژی فوتون به گرما ،گرمای ایجاد شده را به محيط
اطراف نانوذرات منتقل می کنند[ .]8بطور مثال از آنها
میتوان به منظور تحریک نوری گرمایی فعاليت های
نورونی مغزی استفاده کرد[ .]9در سال  ،2014جی وونگ
لی2و همکارانش توانسته اند از نانوميله های طال به عنوان
واسطه برای جلوگيری از فعاليت نورونی با تحریک ليزری
نزدیک فروسرخ استفاده کنند [ .]10در سال  2017من
کيو 3و همکارانش موفق شدهاند از اثر فوتوگرمایی
نانوذرات کربن برای افزایش تحریک نورونی عصب
سياتيک موش به کمک ليزر  980نانومتری فروسرخ
استفاده نمایند[.]11
در این مقاله ،با توجه به اهميت  PBSدر فرآیندهای
زیستی ،تاثير حضور نانوذرات طال در این محيط را
بررسی کرده ایم تا بتوان آن را به عنوان یک محيط
مناسب جهت تيمار فوتوگرمایی درنظر گرفت.
.

رایج ترین روش به شرح زیر آماده شده اند .در گام اول
حل کردن  0.08گرم  0.002 ،NaClگرم ،KCl
 0.0142گرم  Na2HPO4و  0.0024گرم KH2PO4
در  8ميلی ليتر آب مقطر و سپس اندازه گيری  PHو
تنظيم آن با  HClبه مقدار  7.4و در نهایت  10ميلی ليتر
با آب مقطر به حجم رسانده شد .نانوتوری های یک بعدی
به عنوان نمونه های پالسمونی تهيه شده در محيط PBS
بدون حضور نانوذرات طال و با حضور  100و 400
ميکروليتر از نانوذرات غوطه ور شده است.

 2-2روش طیف سنجی:
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
 ψو ∆ می باشد که زوایای اندازه گيری ناميده می شروند.
این دو پارامتر اطالعراتی را راجرع بره عملکررد اپتيکری و
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

-2شرح آزمایش

بررسی بدست آورد .طيف سنجی از نمونه ها به ازای زاویه
ی برخوردی  45درجه و همچنين بره ازای قطربش هرای

 2-1آماده سازی نمونه ها

نور فرودی  Sو  Pبا چيدمان شکل  2به عمل آمده است.

برای آماده سازی نمونه ها در ابتدا از روش الیه نشانی
گرمایی استفاده کردیم بدین منظور طال به ضخامت 30
نانومتر روی توری یک بعدی با تناوب  750نانومتر الیه
نشانی شده است .نانوذرات طال به ابعاد  50نانومتر با
کمک روش کند و سوز4ليزری در محيط آب و با استفاده
از هماهنگ اول ليزر  YAGبه طول موج  1064نانومتر

Photo thermal therapy 1
Jee Woong Lee 2
Man Q. Wang 3
Laser ablation in liquids 4

شکل : 2چيدمان طيف سنجی بازتابی از نمونه ی محلول.

743
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

1396  بهمن10-12

بيست و چهارمين کنفرانس اپتيک و فوتونيک و دهمين کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران

محيط بافر فسفات به کمک حضور نانوذرات طال به عنوان

 نمودار شدت بازتابی، پس از طيف سنجی،در این آزمایش

محيط جاذب جهت کاربردهای تيمار فوتوگرمایی معرفی

به ازای هر سه محلول ذکر شده برحسب طول موج رسم

 بستره ی پالسمونی نانوتوری، به همين دليل.شده است

.شده است

طال در محيط بافرفسفات در حضور غلظت های مختلف

بحث و نتیجه گیری-3

نانوذرات طال مورد تحليل قرار گرفته و نتایج حاکی از
 ميکروليتر400 پاسخ چندطول موجی در نمونه با غلظت

نمودار طيف بازتابی نمونه های طال روی توری یک بعدی

 بهره گيری همزمان از.از نانوذرات توليد شده است

 درS  درجه در سه محلول و قطبش45 به ازای زاویه ی

پالسمون های سطحی انتشاری و جایگزیده به این ترتيب

 همانطور که در این شکل مشاهده. رسم شده است3شکل

می تواند راندمان تيمار فوتوگرمایی در چند طول موج را

 طول موج تحریکی، با افزایش غلظت نانوذرات،میشود

.افزایش دهد

پالسمونی نانوذرات طال به کمک بستره ی توری در طول
. نانومتر تشکيل می شود540 موج

400l NPs in PBS normalized to PBS
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 طيف بازتاب نمونه محلول شامل دو غلظت مختلف نانوذرات:3 شکل
.و نرمال شده به محيط بدون نانوذرات

 مد تحریک، در هر دو نمونه، نانومتر640 در طول موج
پالسمونی بستره ی توری در هر دو غلظت ظاهر شده
 قله ی ظاهر، از سوی دیگر.است که خارج از انتظار نيست
 نانومتر که به تنهایی به نانوذرات400 شده در طول موج
 را می توان نتيجه ای از بر،طال و یا توری وابسته نيست
هم نهی امواج پالسمون سطحی انتشاری در توری و امواج
پالسمونی جایگزیده در نانوذرات دانست که موجب پاسخ
چند طول موجی نمونه با غلظت بيشتر نانوذرات شده
 چرا که این پاسخ به ازای غلظت کمتر نانوذرات.است
.ظاهر نشده است

نتیجه گیری
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بررسی اثر نقصهای کلوخهای در آستانه تخریب لیزری فیلترهای اپتیکی

مشایخی اصل ،علی؛ انارکی ،مهدی؛ رحیمزاده ،نازلی؛ میری ،صادق؛ مشایخیاصل

جهانبخش1

1مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران

چکیده  -در این تحقیق ،اثرنقص های کلوخه ای در تخریب لیزری فیلترهای اپتیکی ،مورد مطالعه قرار گرفته است .زیر الیههای مورد استفاده در این
تحقیق از جنس  BK7بودند .پس از تمیزکاری زیر الیه ها ،الیه نشانی بازتاب باال در ناحیهی طول موجی  1064 nmبر روی نمونه ها انجام شد .در ادامه
بررسی نقص ها با استفاده از میکروسوپ های  SEMو  AFMو نیز میکروسکوپ نوری انجام شد .در انتها نیز آزمون آستانه تخریب ناشی از لیزر با
استفاده از یک لیزر پالسی  16mjبا قطر لکه کانونی  ،160µmبر روی نمونهها انجام گرفت .در انتها ،محلهای تخریب شده با استفاده از میکروسکوپ
نوری  ZEISSبررسی شدند.
کلید واژه -نقصهای کلوخهای ،باریکه الکترونی ،آستانه تخریب ناشی از لیزر ،بذر

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, Jahanbakhsh 1
1
PhysicsIranian 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.

 -1مقدمه
آستانه تخریب ناشی از لیزر ( )LIDTدر الیههای بازتاب باال
( ،)HRیکی از عوامل محدود کننده برای توسعه سیستمهای لیزری
است .برهمکنش بین پالسهای لیزری با عرض بسیار کوتاه( )nsو
الیههای نازک عمدت ًا به دلیل حضور عوامل بیرونی(آلودگیها و
نقصهایی که جاذب انرژی هستند) ،رخ میدهد] .[1به همین دلیل
برای افزایش  ،LIDTباید در تمامی مراحل انباشت از ورود نقصها
جلوگیری کرد .منشأ این نقصها را می توان به آلودگیهای قبل از

فرآیند الیهنشانی] ،[2آلودگیهای مربوط به چشمه تبخیر] [3و
انتقال آلودگیها از زیرالیه به درون الیه تقسیمبندی کرد.
تمیزکاری زیرالیه اولویت نخست را در جلوگیری از ورود نقایص
الیهنشانی دارد ،نقصهایی که میتوانند منجر به افزایش میدان
الکتریکی] [4و اتالفهای جذبی بیشتر شوند] .[5بررسیLIDT
الیههای نازک در طی سالهای اخیر نمایانگر این نکته بوده است،
که نقصهای میکروسکوپی محل های آغازین تخریب هستند].[6
یکی از بارزترین این نقصها ،نقص کلوخهای است ،که باعث ایجاد
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پراگندگی و نفوذ رطوبت می شود ،در فیلترهای اپتیکی مورد
استفاده در لیزرهای توان باال ،استرسهای موضعی] ،[71گرمای
موضعی] ،[82و اثرات عدسیهای میکرونی] [93که به وسیله ی
کلوخهها تولید شده اند ،را میتوان از عوامل شکلدهنده تخریب
لیزری محسوب کرد .نقصهای کلوخه ای در انواع فیلمهای دی-
الکتریکی و فلزی که توسط روشهای کندوپاش ،بخار فیزیکی (هم
تبخیر مقاومتی و هم باریکه الکترونی)تولید میشوند ،یافت می-
شوند] .[10تعداد بسیار باالی گزارشهایی که در طی چند سال
اخیر به این موضوع پرداختهاند ،بیانگر اهمیت موضوع نقصهای
کلوخهای در الیهنشانیهای اپتیکی است .منشأ کلوخهها ذرات
نانومتری به نام بذر4است .انباشت بر روی بذرها و رشد ساختار
ستونی بر روی آنها که در انتها منجر به تشکیل کلوخهها میشود
به دلیل اثر خویشسایهاندازی5است] .[10کلوخههایی که به وجود
میآیند ،با الیههای پیرامون خود دارای ناپیوستگی هستند .قطر
کلوخهها را از رابطه زیر میتوان به دست آورد.
1

D= (8.T.d) 0.5

 Dقطر کلوخه d ،قطر بذر و  Tعمقی است که بذر نسبت به سطح
الیه قرار دارد].[11
همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ،بذر به عنوان عامل
شکلگیری نقص ،با انباشت مواد بر روی خود باعث به وجود آمدن
یک ساختار سهمیوار می شود .گنبدهای حاصل که بر روی سطح
الیه قابل مشاهده هستند ،همان نقصهای کلوخهای هستند .همه
نقصها در الیههای نازک ،به صورت یک مخروط رفتار میکنند.
کلوخهها در برخورد پالس لیزر همچون عدسی محدب رفتار می-
کنند و باریکه لیزر را در محل بذر کانونی میکنند ،این باعث
افزایش چند برابر انرژی میشود ،که منجر به تخریب فیلترهای
اپتیکی در انرژیهای پایین میشود .[12] .پیوستگی بسیار ضعیف
بین کلوخه و الیههای پیرامونش باعث میشود تا در زمان برخورد
پالس پرانرژی یک لیزر پالسی ،از جای خود خارج شود .که به آن
پدیده خروج 6میگویند .در اثر برخورد پالس لیزر بر روی کلوخه،
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در محل بذر پالسما تشکیل میشود که بروز تخریب را تسریع می-
کند].[11
D/2

کلوخه
Hfo2
T

 23الیه

d

بذ
ر
Hfo2
BK7

شکل  :1مدل شماتیک از نقص کلوخهای

][11

 -2شرح آزمایش
برای انجام این تحقیق زیرالیههای از جنس  BK7برای الیهنشانی
فیزیکی با روش باریکه الکترونی تمیزکاری شدند .در ابتدا زیرالیهها
به مدت  15دقیقه درون محلول سود قرار داده شدند و عمل
تمیزکاری بر روی آنها انجام گرفت ،در ادامه به مدت  5دقیقه
درون اسید کلریدریک  15درصد قرار داده شدند و سپس درون
محلول ( 50%اتانول -آب )DIتوسط دستمال مخصوص شستشو
شدند ،سپس به مدت  15دقیقه درون دستگاه التراسونیک ،در
دمای  600Cو در داخل آب  DIقرار داده شدند ،در انتها توسط آب
 DIشستشو و با باد نیتروژن خشک گردیدند.
در ادامه ،الیهنشانی بازتاب باال ( 21الیه  )Tio2/Sio2 -در طول موج
 1064nmبا روش باریکه الکترونی ،بر روی زیر الیهها انجام شد.
برای الیهنشانی ،از ( TiO2به عنوان الیه با ضریب شکست باال) و
( SiO2به عنوان الیه با ضریب شکست پایین) استفاده شد.

 -3بررسی نقص های کلوخهای
همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد ،نقصهای کلوخهای دارای
ویژگیهایی مثل عدسیشدگی ،خویشسایهاندازی ،و عدم پیوستگی
مناسب به الیههای پیرامون خود هستند .در شکل  2ساختار
هندسی یک کلوخه که توسط میکروسکوپ  AFMبه دست آمده،

localized stress 1
localized heat 2
Micro-lens effects 3
seed 4
self-shadowing 5

Ejection

6
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دست آمده از کلوخهها با استفاده از میکروسکوپ  ،AFMدر شکل
 4نشان داده شده است.

شکل  :2ساختار نقص کلوخهای ایجاد شده بر روی سطح الیهها ،به دست آمده
توسط میکروسکوپ AFM

در شکل  2در کنار نقص کلوخهای بزرگی که دیده میشود ،می
توان نقصهای کلوخهای فراوانی را که در مقیاس بسیار کوچکتر
وجود دارند نیز بر روی سطح مشاهده کرد.
بررسی ساختار کلوخهها توسط میکروسکوپ  SEMانجام شد و
نمای گنبدی شکل آنها که مشابه به یک عدسی محدب است،
مشاهده شد .در شکل  3کلوخههای موجود بر روی سطح نمونهها
که توسط میکروسکوپ  SEMبه دست آمده ،نشان داده شده است.

شکل :4تصاویر مربوط به کلوخههای ایجاد شده بر روی سطح الیهها :عدسیهایی
با ابعاد میکرونی .تصاویر به دست آمده توسط میکروسکوپ AFM

 -4آزمون آستانه تخریب ناشی از لیزر()LIDT
شکل :3تصاویر  SEMمربوط به نقصهای کلوخهای به وجود آمده بر روی سطح
نمونه ها

هنگام برخورد باریکه لیزر با سطح نمونه ،کلوخههایی که در ناحیه
تابش قرار دارند همچون عدسیهای محدب رفتار کرده و باریکه
لیزر را کانونی میکنند ،که این امر باعث افزایش مقدار انرژی به
میزان  2تا  3در محل شکلگیری نقص میشود .این رخداد موجب
تخریب سریعتر المان اپتیکی می شود ،ضمن آن که منجر به خروج
کلوخه از محل خود نیز میشود .این پدیده به وضوح در شکل6
قابل مشاهده است .نقاط تیره در شکل ،محل کلوخه هایی است که
در اثر برخورد باریکه لیزر از جای خود خارج شدهاند .تصاویر به

آستانه تخریب ناشی از لیزر ،بیشترین چگالی انرژی یا چگالی توان
است که المانهای اپتیکی بدون تخریب شدن در برابر لیزر می
توانند تحمل کنند .برای انجام این آزمون از استاندارد 1-21254
استفاده شد .برای انجام این کار کمترین چگالی انرژیی که در آن
نمونه آزمون آسیب نمیدید توسط پالس لیزر ،بر روی آن تابیده
شد و به تدریج این چگالی در نقاط دیگر نمونه افزایش یافت تا
جایی که نمونه دچار تخریب شد ،این مقدار به عنوان چگالی
سطحی انرژی تخریب ناشی از لیزر ثبت شد .الگوی کلی آزمون بر
روی یک نمونه آزمون در شکل  5نشان داده شده است .دایرههای
سفید رنگ نمایانگر محلهایی است که دچار تخریب نشدهاند و
دایرههای تیره رنگ ،محلهایی که توسط باریکه لیزر تخریب شده-
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فیلترهای اپتیکی در برخورد پالسهای پر انرژی هستند .این نقایص
در برخورد باریکه لیزر همچون عدسی محدب رفتار کرده و باریکه
لیزر را کانونی می کنند ،در نتیجه آن انرژی باریکه لیزر چندین
برابر شده و تخریب فیلتر اپتیکی در چگالی انرژی بسیار پایینتری
اتفاق میافتد .نتیجه دیگر آنکه ،ناپیوستگی کلوخه به الیههای
پیرامون باعث می شود که پس از برخورد پالس لیزر با آن از جای
خود خارج شده و یک حفره بر جای بگذارد ،به این پدیده "خروج
کلوخه " گفته میشود.

شکل :5شمایی از محلهای آزمون بر روی نمونهها

لیزر مورد استفاده در این تحقیق ،لیزر پالسی  Nd:YAGدر طول
موج  ، 1064 nmبا عرض پالس  1/5 nsو انرژی  16mjبود .نمونه-
های آزمون به ترتیب در چیدمان مخصوص این آنالیز قرار گرفتند و
تک پالسهای لیزر پس از کانونیشدن بر روی نمونه اصابت میکرد.
قطر باریکه لیزر در کانون  160µmاندازهگیری شد .چگالی انرژی به
شکل تقریبی ،از تقسیم کردن انرژی هر پالس بر مساحت باریکه
لیزر در کانون آن به دست آمد .مقادیر مربوط به  LIDTسه مورد از
نمونهها در جدول شماره  1آمده است.
جدول  :1مقادیر چگالی سطحی تخریب مربوط به نمونهها
نمونه 3

نمونه 2

نمونه 1

7/23

6/18

6/54

)ρA (J/cm2

تصاویر مربوط به سه مورد از نمونههای تخریب شده با استفاده از
میکروسکوپ نوری  Zeissدر شکل  6نشان داده شده است.

شکل :6تصاویر نمونهها پس از تخریب شدن توسط برخورد پالس لیزر ،که توسط
میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  500برابر به دست آمد.
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 -5نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق بررسی یکی از دالیل اصلی تخریب زود
هنگام فیلترهای اپتیکی در برخورد پالسهای لیزرهای با انرژی باال
به سطح آنها بود .مطالعه سطح نمونهها ،قبل و بعد از تخریب،
بیانگر آن است که نقصهای کلوخهای یکی از عوامل اصلی تخریب
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این مقاله در

اثر زبری سطح بر روی آستانه تخریب لیزری الیههای فلزی نقره
1جهانبخش

، نازلی؛ مشایخی، صادق؛ رحيم زاده، مهدی؛ ميری، علی؛ انارکی،مشایخی اصل
مرکز ملی علوم و فنون ليزر ایران1

 با، برای این کار چهار الیه فلزی نقره. مورد مطالعه قرار گرفت،چکیده – در این تحقیق اثر زبری سطح بر آستانه تخریب ناشی از لیزر
 ضخامت هر کدام از الیهها. با روش کندوپاش مگنترونی رشد داده شدند، الیههای نازک نقره.زبریهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت
 به دستAFM  انجام گرفت و زبری سطح نیز توسط میکروسکوپZeiss  بررسی کیفیت سطح نمونهها با میکروسکوپ نوری. بود150 nm
 نتایج به دست آمده نشان داد که. انجام شدNd:YAG ،250 W  در انتها نیز آزمون آستانه تخریب لیزری با استفاده از لیزر پیوسته.آمد
.زبری سطح اثر مستقیمی ب ر مقدار آستانه تخریب لیزری دارد و زبری باال باعث کاهش آستانه تخریب میشود
 نقره، کندوپاش مگنترونی، آستانه تخریب ناشی از ليزر، الیههای فلزی، زبری سطح-کليد واژه
- PACS کد

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
1

Iranian 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:
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مقدمه

Em  cons tan t

()3
 Eميدان الکتریکی آستانه و  σزبری  rmsسطح است .در
حالت کلی توان  mدر رابطه  3در حدود  0.5قرار داده
میشود][6

مقاومت فيلترهای اپتيکی در برابر تخریب ليزری یکی از
موضوعات بسيار مهم در حوزههای الیه نازک ،ليزر و
اپتيک است .با این حال بهبود این مقاومت غالباً کاری
دشوار است ،که دليل آن تعدد پارامترهای تأثيرگذار در
فرآیندهای الیه نشانی و نيز ساخت زیرالیه است] [3در
مسير توسعه سيستمهای توان باالی ليزری ،قطعات
اپتيکی با پایداری کم و تخریب زود هنگام ،یک عامل
منفی در این گونه سيستمها محسوب میشوند].[4
سطح بيرونی مواد اپتيکی ،به دليل آنکه گذاری ساختاری
بين حجم ماده اپتيکی و محيط پيرامون آن است ،امکان
تخریب باالیی دارد].[5
فلز نقره از جمله فلزات با آستانه تخریب باال میباشد که
دارای زبری سطح نسبتاً پایينی میباشد .این فلز از دسته
فلزهای با بازتاب بسيار باال در ناحيه مریی و فروسرخ
است .فلز نقره کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف
اپتيک ،الکترونيک ،هوانوردی و علوم فضایی ،دفاعی و ...از
جمله در موجبرهای اپتيکی و الیههای نازک دارد].[2

 -3آمادهسازی زیرالیهها
زیر الیه های مورد استفاده در این تحقيق از جنس
بودند .برای تميزکاری ،در ابتدا زیرالیهها توسط استون
شستشو شدند و در ادامه به مدت  10دقيقه درون اسيد
 HCl 10%قرار داده شدند و سپس درون محلول سود
شستشو شدند .در ادامه فرآیند تميزکاری ،زیرالیهها به
مدت  5دقيقه درون اسيد نيتریک  35%قرار داده شدند و
در مرحله بعد درون محلول آب و الکل  50%شستشو
شدند و در نهایت درون ظرف آب  DIقرار داده شده و به
مدت  15دقيقه ،در دمای  65درجه در دستگاه
التراسونيک قرار گرفتند ،و در انتها توسط آب  DIمجدد ًا
شستشو شده و با باد نيتروژن خشک شدند .زیرالیهها در
فواصل بين تمامی مراحل فوق با آب  DIشستشو داده
شدند.
BK7

 -3انجام الیه نشانی

 -2مباحث نظری
 Raیکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده برای تعيين
بافت سطح است Ra .در حقيقت متوسط انحراف از خط
ميانی(ميانگين ارتفاع در پيکسل های مختلف) است.
مقدار آن از رابطه زیر به دست میآید:
()1

برای انجام الیه نشانی نقره بر روی زیرالیهها از روش
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
این کار ایجاد زبریهای مختلف بر روی سطح الیهها بود.
 4مرحله الیه نشانی با چهار توان مختلف انجام گرفت و
سعی بر آن شد تا تمامی پارامترهای دیگر بدون تغيير
باقی بماند .مشخصات مربوط به الیه نشانی در جدول
شماره  1آورده شده است.

L

Ra  ( 1 ) z( x )dx
L 0

که در این رابطه ) z(xتابعی برای بيان نقطه به نقطه
انحرافها بين پروفایل اندازهگيری شده و خط مرجع
ميانی است [1].تحقيقات تجربی پيشنهاد میکنند که
زبری  ،rmsریشه ميانگين مربعی توزیع سطح است ،که به
 Raبسيار شبيه است .مقدار  Rrmsاز رابطه زیر به دست
میآید:
()2

  z( x, y ) dxdy
2

جدول :1پارمترهای الیهنشانی چهار الیه نقره
Ag Mirrors

Rq 

350

250

150

50

)Power(W

a

پارامتر  )Rq( Rrmsدر صنعت اپتيک کاربرد فراوانی دارد ،و
به طور کلی هرقدر مقدار آن کمتر باشد ،نور پراکنده شده
نيز کمتر میشود].[1
آستانه تخریب سطوح اپتيکی با زبری سطح از طریق
رابطه تجربی زیر مرتبط هستند:

32/5

23/7

150
8×6-10
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)Rate (A0/S

Thickness(nm):
Background Pressure(torr):
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350 W

در ادامه طيف نمونهها توسط طيفسنج نوری به دست
آمد که در شکل  1مشاهده میشود.

شکل :2تصاویر دو بعدی مورفولوژی سطح نمونههای نقره
جدول :2پارامترهای زبری نمونههای نقره
شکل :1طيف یازتاب الیههای نقره

 -4آنالیزهای پس از الیه نشانی

350

250

150

50

)Power (W

6/43

3/05

1/54

0/713

)Ra (nm

8/15

3/82

1/93

0/908

)Rrms (nm

همانگونه که مشاهده میشود با افزایش توان ،زبری نيز
افزایش یافته است.

 4-1آنالیز AFM

برای به دست آوردن زبری سطح الیهها از آناليز
استفاده شد .پارامترهای  Raو  Rrmsهر چهار نمونه به
همراه پروفایل عرضی آنها نيز به دست آمد که در شکل2
و جدول  2آورده شده است.
AFM

 4-2آزمون آستانه تخریب ناشی از لیزر
برای انجام آزمون  ،LIDTباریکه ليزر پس از خروج از ليزر
توسط یک سيستم کانونیساز بر روی نمونه هدف کانونی
شده و با افزایش تدریجی توان ،تخریب نمونهها توسط
ميکروسکوپ آنالین بررسی شد .باریکه ليزر پس از خروج
از ليزر و عبور از یک عدسی کانونیساز ،با باریکهشکن (با
بازتاب  )7/7%برخورد کرده و نور بازتابيده به سمت توان-
سنج هدایت شد تا توان و چگالی سطحی و خطی توان در
زمان تخریب محاسبه شود .تصاویر مربوط به تخریب الیه-
های نقره که با ميکروسکوپ نوری به دست آمده است ،در
شکل 5مشاهده میشود.

50 W

150 W

250 W

شکل :5تخریب سطح الیههای نقره

در جدول  3چگالیهای سطحی و خطی تخریب نمونه-
های نقره آورده شده است.
751
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جدول :3چگالیهای سطحی و خطی تخریب الیههای فلزی نقره
350

250

150

50

)P(W

3/8

6/3

8/1

9/5

)ρA (KW/cm2

234/26

383/38

494/42

582/61

)ρd (W/cm
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گفت که پارامتر زبری یکی از پارامترهای اثرگذار در مقدار
آستانه تخریب ليزری الیههای فلزی میباشد .زبری کمتر
بازتابهای اضافی کمتر و در نتيجه ضریب جذب پایينتر
را به همراه دارد .و میتوان نتيجه گرفت که الیههای با
زبری کمتر ،آستانه تخریب باالتری دارند.

 -5بحث

مراجع

آستانه تخریب وابستگی بسيار زیادی به پارامترهای سطح
الیه دارد .فلزی که زبری باالیی دارد ،آستانه تخریب
پایينتری دارد و بالعکس .به طور مثال در الیه نازک فلزی
آلومينيوم که در معرض تابش ليزر اگزایمر قرار دارد،
جذب  16%از توان ليزر نيز گزارش شده است] .[8تغيير
در روش پردازش سطح ،نيز باعث تغيير قابل توجهی در
رفتار  LIDTمیشود .که این تغيير رفتار مربوط به زبری و
سختی سطح است].[7
زبری باالی سطح باعث به وجود آمدن بازتابهای متعدد
و در نتيجه آن جذبهای متعدد نور ليزر میشود ،و جذب
را نسبت به یک سطح صاف به شکل قابل توجهی افزایش
میدهد].[8
آستانه تخریب سطح به ناحيه مؤثر تحت تابش بستگی
دارد ،دليل آن افزایش تعداد ناخالصیها و نقایص سطح با
افزایش ناحيه مؤثر تحت تابش است .در نتيجه آستانه
تخریب سطح کاهش مییابد .بنابراین میتوان گفت رابطه
آستانه تخریب با زبری ،یک عامل تعيين کننده است].[9
وجود نقایص سطح مثل ترکها ،چالهها ،و خراشها نيز
باعث افزایش ميدان الکتریکی و در نتيجه آن کاهش
آستانه تخریب ليزری خواهد شد].[10
زبری باال ،وجود نقایص ،آلودگیها ،ترکها ،خراشها و
حفرهها و نيز افزایش سطح مقطع برخورد باریکه ليزر،
باعث افزایش جذب انرژی باریکه ليزر در سطح الیه و در
نتيجه کاهش قابل توجه  LIDTمی شود] [2

] [1مشایخی ،جهانبخش .مبانی الیه نشانی و آناليز نانو ساختار ،مرکز
نشر دانشگاهی .چاپ اول 1393
] [2مشایخی اصل ،علی؛ انارکی ،مهدی و  ،...مقایسه آستانه تخریب
ناشی از ليزر الیههای فلزی نقره ،طال ،نيکل و آلومينيوم ،مرکز ملی
علوم و فنون ليزر ایران ،هشتمين کنفرانس ملی خأل ایران.1396 ،
[3] H´el`ene Krol, J´er´emie Capoulade, Michel
Cathelinaud, Luc Roussel, Comparative study of IR and
UV laser damage resistance of silica thin films deposited
by Electron Beam deposition, Ion Plating, Ion Assisted
Deposition and Dual Ion Beam Sputtering, Institut
Fresnel, 13397 Marseille Cedex 20, France. Conference
Papers, SPIE. P 287- 293. 2005.
[4] G. Abromavicius, R. Buzelis, R. Drazdys, K.
Juskevicius, S. Kicas, T. Tolenis, J. Mirauskas, M.
Sciuka, V. Sirutkaitis, A. Melninkaitis, Lith. J. Phys. 51,
303 (2011).
[5] S. Papernov, A. W. Schmid, “Laser-induced surface
damage of optical materials: Absorption sources,
initiation, growth, and mitigation”, Laboratory for Laser
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 -6نتایج
در این تحقيق مشاهده شد که بازتابهای متعدد درون
یک سطح زبر باعث افزایش ضریب جذب در ماده میشود.
و بسته به زبری سطح الیه فلزی ،مقدار قابل توجهی از
توان ليزر تابيده شده بر روی سطح ،میتواند جذب شود.
بنابراین مطابق با آنچه در بحث عنوان شد و نيز با توجه به
نتيجه آناليز  AFMو آزمون آستانه تخریب ليزری میتوان
752
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بررسی اثرات گرادیان دما و فاصله از منبع گرمایی بر ناهمسانگردی تالطم همرفتی با
استفاده از حسگر مارهای دوکاناله جبهه موج
1قهفرخی

 ایران،بجنورد

 رضا شکوهی،2و1ابراهيم محمدی رازی
، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک1

 ایران، زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان، دانشکده فیزیک2
چکیده – در این مقاله همسانگردی محیط متالطم همرفتی آزمایشگاهی در فواصل مختلف از منبع گرمایی و نیز در حضور گرادیانهای
 بدین منظور با استفاده.دمایی متفاوت با رهیافت بررسی تابع ساختار فاز جبهه موج نور عبوری از محیط متالطم همرفتی بررسی میشود
،از یک گرمکن برقی محیط متالطم همرفتی مشابه الیههای نزدیک زمین تولید شده و با استفاده از حسگر مارهای دوکاناله جبهه موج
 سپس تابع ساختار فاز این جبهه موج در دو راستا عمود بر راستای انتشار تعیین.جبهه موج عبوری از محیط متالطم بازسازی می شود
 همسانگردی محیط متالطم در دماهای مختلف سطح گرمکن و نیز در فواصل مختلف از آن، با مقایسه تابع ساختار در دو راستا.میگردد
 بعالوه میزان ناهمسانگردی با افزایش دمای. محیطی ناهمسانگرد است، نتایج نشان می دهند که محیط متالطم همرفتی.بررسی میشود
.سطح گرمکن و نیز کاهش فاصله تا گرمکن افزایش مییابد
 همسانگردی تالطم، حسگر جبهه موج، تالطم همرفتی، 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
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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
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و 200سانتيمتری نسبت به منبع از محيط متالطم عبور می-
کند .در هر ارتفاع دمای گرمکن را در بازه  160-28درجه
سانتيگراد با تغييرات  10درجه باال میبریم .دمای  28درجه
مربوط به حالتی که گرمکن خاموش است .در هر دما 10000
تصویر از فریز ماره عمودی و افقی توسط حسگر مارهای
دوکاناله جبههی موج با سرعت  30تصویر در ثانيه ثبت میشود
در نتيجه  10000جبههی موج با سرعت  30جبهه موج در
ثانيه قابل بازسازی است .سپس تابع ساختار فاز جبههی موج با
استفاده از جبههی موج محاسبه شده و تحليلها بر روی آن
انجام میشود.

 -1مقدمه
تئوری تالطم با مدلهای مختلفی ارائه شده است که مدل
تالطمی کلموگروف رایجترین آنهاست .همهی مدلهای
تالطمی از جمله مدل کلموگروف بر پایه همگن و همسانگرد
بودن تالطم استوارند .مطالعه تالطم جوی با توجه به نقش آن
در بسياری از حوزههای سنجش و ارتباطات حائز اهميت است.
در عبور نور از الیههای جو به صورت عمودی این فرضيات
اعتبار باالیی دارند .با این وجود در انتشار باریکهی نوری از
ميان جو در مسيرهای افقی بخصوص در الیههای نزدیک سطح
زمين انحرافهای قابل مالحظهای از این مدل گزارش شده
است[ .]1-3چنين به نظر میرسد ،آنچه باعث عدم تطابق رفتار
تالطم جوی با مدلهای تالطمی از جمله مدل کلموگروف
است ،فرضيات همگنی و همسانگردی تالطم است که این
مدلها بر پایهی آن استوارند .بررسی عوامل موثر بر ميزان
ناهمگنی و ناهمسانگردی جو متالطم نظير گرادیانهای دمایی
مختلف ،وجود بادهای برشی با سرعت و جهتهای متفاوت با
توجه به غير قابل کنترل بودن تالطم جوی بسيار دشوار است.
در این پژوهش سعی شده است تا با ایجاد شرایط کنترل شده
تالطم مشابه الیههای نزدیک سطح زمين تاثير گرادیانهای
دمایی مختلف و نيز تاثير فاصله از منبع گرمایی را بر ميزان
ناهمسانگردی بررسی نمایيم.

 -3مالحظات نظری و روش کار
پس از بازسازی جبهه موج در دهانهی تلسکوپ دوم ،تابع
ساختار فاز آن طبق رابطه زیر محاسبه میشود[]6
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نقطه  Rو  R  rمیباشند .برای بررسی همسانگردی محيط
متالطم ،دو راستا (راستای موازی و عمود بر سطح گرمکن که
به ترتيب با  xو  yمشخص میشوند) تعيين میشود .در
راستای  yبه علت فاصله گرفتن از منبع گرما ،گرادیان دمای
عمودی خواهيم داشت .بعالوه با توجه به اینکه سطح گرمکن به
طور کامالً یکنواخت گرم نمیشود در راستای  xنيز گرادیان
دما داریم[ .]7گرادیان دما در دو راستا با هم متفاوتاند.
گرادیان دما در راستای عمود بر سطح گرمکن به مراتب بيشتر
از گرادیان در جهت موازی سطح گرمکن میباشد .به علت
وجود دمای متفاوت در ارتفاعهای مختلف از گرمکن شدت
تالطم نيز در ارتفاعهای مختلف متفاوت است .همانگونه که در
باال اشاره شد برای بازسازی جبههی موج از دادههای حسگر
مارهای دوکاناله جبهه موج استفاده میشود .این حسگر از دو
انحراف سنج مارهای عمود بر هم تشکيل شده است که هر
کانال انحراف زاویه فرود در یک راستا(عمود بر راستای انتشار )
را اندازهگيری مینماید .با استفاده از الگوریتم هودگين فاز
جبههی موج در نقاط مختلف سطح تلسکوپ دوم از روی شيب
جبهه موج استخراج میشود .در نهایت تابع ساختار فاز در این
دو راستا تعيين میشود .برای این کار نقاطی از جبهه موج را
که در یک راستا به یک فاصله از هم قرار دارند انتخاب و مربع
اختالف فاز آنها را محاسبه میکنيم .سپس ميانگينگيری
آنسامبلی برای هر فاصله معين برای جبهه موج انجام میشود.
در نهایت ميانگينگيری را بر روی تعداد جبهه موجهای
بازسازی شده در هر دما انجام میدهيم .لذا در هر دما دو تابع

 -2چیدمان آزمایش
شکل  1طرحوارهای از چيدمان آزمایش را نشان میدهد[ .]4در
این چيدمان نور ليزر  Nd-YAGبا طول موج  532نانومتر با
استفاده از تلسکوپ اول موازی شده و وارد محيط متالطم
همرفتی میشود .از یک گرمکن برقی با ابعاد 200×100
سانتيمتر مربع با دمای قابل تنظيم برای ایجاد گرادیان دما و
نيز ایجاد محيط متالطم همرفتی مشابه الیههای نزدیک سطح
زمين استفاده شده است .اثرات محيط متالطم بر نور عبوری از
آن به صورت افت و خيز فاز جبههی موج عبوری از آن قابل
بررسی است .نور عبوری از محيط متالطم توسط تلسکوپ دوم
دریافت میشود .این نور با استفاده از یک عدسی که کانون آن
بر کانون تلسکوپ دوم منطبق است با قطر کمتر وارد حسگر
مارهای دو کانالهی جبهه موج میشود .نحوهی کار این حسگر
به طور مفصل در مرجع[ ]5بيان شده است .با استفاده از داده-
های این حسگر ،جبههی موج نور عبوری از محيط تالطمی در
دهانهی تلسکوپ دوم بازسازی میشود .بعد از بازسازی جبههی
موج تابع ساختار فاز آن به صورت رابطه ( )1محاسبه میشود.
برای بررسی تاثير فاصله از منبع گرمایی بر ميزان
ناهمسانگردی محيط متالطم ،نور ليزر از ارتفاعهای 80 ،20 ،3
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شکل  :1طرحوارهای از چيدمان آزمایش :استفاده از دو تلسکوپ رو در رو و حسگر مارهای دو کانالهی جبههی موج برای بازسازی جبهه موجBS ،CL .
 G،M ،به ترتيب عدسی کانونی کننده ،پرتوشکاف ،آینه و توری است.

ساختار در دو جهت مختلف خواهيم داشت که با مقایسه این
دو تابع ساختار فاز ،همسانگردی محيط متالطم بررسی می-
شود .به طور کلی رفتار تابع ساختار فاز را میتوان به سه ناحيه
تقسيم نمود .ناحيهای که در آن فاصله بين دو نقطه کوچکتر از
درونی

مقياس

تالطم

است( ،) r  l0

ناحيه

لختی(  ) l0  r  L0و ناحيهای که فاصله بين نقاطی که
تابع ساختار را محاسبه میکنيم بزرگتر از مقياس بيرونی تالطم

است(  .) r  L0در یک محيط همگن و همسانگرد که در بازه
لختی نيز از مدل کلموگروف تبعيت میکند تابع ساختار در
ناحيه اول ،دوم و سوم به ترتيب به صورت







 D (r )  r 5/ 3 ، D (r )  r 2و ثابت  D (r ) خواهد
بود .در این آزمایش به علت اینکه کمترین فاصله قابل اندازه-
گيری در روی جبهه موج در حدود  3ميليمتر است و این
فاصله از مرتبه مقياس درونی تالطم است لذا رفتار تابع ساختار
در ناحيه اول قابل مشاهده نيست .اما ناحيه دوم و سوم را می-
توان در شکل  2مشاهده نمود.

 -4نتایج
شکل 2تابع ساختار فاز محاسبه شده در دو راستا در ارتفاعهای
مختلف از گرمکن و نيز در دماهای مختلف سطح آن را نشان
میدهد .با توجه به این شکل ارتفاع توابع ساختار در راستاهای
مختلف با افزایش دما و نيز کاهش فاصله از گرمکن افزایش
مییابد .ارتفاع تابع ساختار با شدت تالطم ، Cn2 ،رابطه مستقيم
دارد .بعبارت دیگر شدت تالطم در سطوح نزدیک به گرمکن و
در دماهای باالی سطح آن بيشتر است .بعالوه تابع ساختار در
دو راستا در هيچ یک از دماهای سطح گرمکن برهم منطبق
نيستند که این امر نشان دهنده ناهمسانگردی محيط متالطم
در حضور گرادیان دما است .برای بررسی بهتر تاثير فاصله از
گرمکن بر ميزان ناهمسانگردی در دماهای مختلف در شکل ،3
تابع ساختار در دو راستا در دمای مختلف سطح گرمکن و در
دو ارتفاع مختلف رسم شده است .با توجه به شکل دیده می-
شود که هنگامی که نور از ارتفاع  3سانتيمتری از سطح

شکل  :2تابع ساختار فاز جبهه موج در دو راستای  xو  yدر فواصل
الف)  3ب) 20ج) 80و د) 200سانتيمتری از گرمکن برقی و در
دماهای متفاوت سطح آن.

گرمکن میگذرد ناهمسانگردی بيشترین مقدار را دارا است .از
طرفی در یک دما و ارتفاع هرچه فاصله بين نقاط بيشتر باشد
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ناهمسانگردی نيز بيشتر است .در مدل تالطمی کلموگروف و
تمام مدلهای دیگر که برای بررسی تالطم ارائه شدهاند محيط
تالطمی را در بازه لختی همگن و همسانگرد در نظر میگيرند.
بازه لختی بازهایست که در آن تابع ساختار افزایش مییابد.
آنچه از نتایج بر میآید این است که حتی در این بازه نيز تالطم
ناهمسانگرد است .لذا انتظار میرود دادههای تجربی از مدل
تالطمی کلموگروف تبعيت نکنند .با توجه به اینکه جو متالطم
بخصوص در الیههای سطح زمين نيز شرایطی مشابه تالطم
ایجاد شده در آزمایشگاه دارد لذا انتظار میرود نور هنگام
انتشار در مسيرهای افقی در این الیه ،محيطی ناهمسانگرد را
تجربه کند .از طرفی انتظار میرود که در این الیهها نيز داده-
های تجربی از مدل کلموگروف تبعيت نکند.
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شد .هنگامی که محيط متالطم همسانگرد باشد انتظار داریم
که تابع ساختار به جهت وابسته نباشد و فقط تابعی از فاصله
بين نقاط باشد .با مقایسه تابع ساختار فاز در دو راستا مشاهده
شده است که تابع ساختار در هيچ دمایی و در هيچ فاصلهای بر
یکدیگر منطبق نيستند .به عبارت دیگر محيط متالطم یک
محيط ناهمسانگرد است .بعالوه ميزان ناهمسانگردی با افزایش
دمای گرمکن و نيز کاهش فاصله از آن افزایش مییابد .این
تحقيق نشان میدهد که برای تحليل محيطهای متالطم
همرفتی نمیتوان از مدل کلموگروف استفاده نمود .بعالوه
بررسیهای تئوری اینکه چرا گرادیان دمای بيشتر و نيز فاصله
نزدیک به منبع گرمایی باعث افزایش ناهمسانگردی است در
حال انجام است.

مراجع
][1

M. Bertolotti, M. Carnevale, B. Crosignani, P. Di Porto,
“Influence of Thermal Turbulence in a Convective
Ascending Stream on Phase Fluctuations of a Laser
Beam”, J. Appl. Opt. Vol. 8, No. 6, pp.1111-1114, 1969.
[2] V. P. Lukin, “Investigation of some peculiarities in the
structure of large scale atmospheric turbulence”, Proc.
SPIE, Vol. 2200, pp. 384-395, 1994.
[3] G. Funes, D. Gulich, L. Zunino, D. G. Perez, M.
Garavaglia, “Behavior of the laser beam wandering
variance with the turbulent path length”, Opt Commun.
Vol. 272, pp. 476-479, 2007.

[ ]4محمدی رازی .ابراهيم  ،رسولی .سيف اله ،دشتی .محسن،
"تعيين ابيراهیهای جبهه موج باریکه نور عبوری از محيط
متالطم همرفتی و تاثير گرادیانهای دمایی دوبعدی بر آن"،
سومين کنفرانس بين المللی ليزر و کاربردهای آن ،دانشگاه
تربيت مدرس.1393 ،

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.
L. C. Andrews, R. L Philips, Laser beam propagation
through random media, SPIE Press, 2005.

شکل  :3اختالف تابع ساختار فاز جبهه موج در دو راستا در
فواصل الف)  3سانتيمتری ب) 80سانتيمتری از گرمکن برقی و
در دماهای متفاوت سطح آن.

][5

][6

[ ]7محمدی رازی .ابراهيم  ،رسولی .سيف اله" ،بررسی آمار تالطم
همرفتی با استفاده از انحرافسنج مارهای دو کاناله" ،کنفرانس
فيزیک ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد.1394 ،

 -5نتیجهگیری
در این مقاله با استفاده از یک گرمکن برقی محيط متالطمی
نظير محيط تالطمی جوی در آزمایشگاه توليد شد .با استفاده
از دو تلسکوپ جبهه موج تخت ایجاد و از محيط متالطم عبور
داده شد .با استفاده از حسگر مارهای دوکاناله جبههی موج نور
در ابتدای تلسکوپ دوم و بعد از محيط متالطم بازسازی شد .با
استفاده از دادههای این حسگر جبههی موج نور عبوری بعد از
محيط متالطم بازسازی شد .سپس تابع ساختار فاز در دو
راستای موازی سطح گرمکن تعيين گردید .با تغيير دمای سطح
گرمکن محيط متالطمی با گرادیانهای دمایی مختلف ایجاد
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بررسی تابع همدوسی فضایی باریکه نور عبوری ازمحیط متالطم همرفتی
1قهفرخی

 رضا شکوهی،1ابراهيم محمدی رازی

 ایران، بجنورد، دانشگاه بجنورد، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک1
 تالطم همرفتی.چکیده – در این مقاله تاثیر محیط متالطم همرفتی آزمایشگاهی بر میزان همدوسی جبهه موج عبوری از آن بررسی میشود
cm 2  این محیط متالطم توسط گرمکن برقی با ابعاد.ایجاد شده مشابه تالطم همرفتی الیههای سطح زمین است
. ایجاد شده است100 200

 جبههی موج نور عبوری از، با استفاده از حسگر مارهای دو کاناله جبههی موج.جبههی موج تخت از این محیط همرفتی عبور داده میشود
 با فرض. تابع ساختار فاز جبههی موج محاسبه میشود، با استفاده از دادههای فاز جبههی موج.این محیط در انتهای مسیر بازسازی میشود
گاوسی بودن افت و خیزهای ضریب شکست محیط که منجر به افت و خیزهای جبهه موج میشود و با استفاده از تابع ساختار فاز جبهه
. در نهایت تاثیر گرادیانهای دمایی متفاوت بر میزان همدوسی مورد بررسی قرار میگیرد. تابع همدوسی نور لیزر محاسبه میشود،موج
.نتایج نشان میدهند که هرچه گرادیان دما در محیط متالطم بیشتر باشد میزان همدوسی پرتو نوری با سرعت بیشتری کاهش مییابد
. حسگر جبهه موج، تالطم همرفتی، تابع همدوسی-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.
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جبهه موج پرتو عبوری از محيط متالطم ،تابع همدوسی
فضایی باریکه را محاسبه نموده و تاثير گرادیان دمای
متفاوت بر آن مورد بررسی قرار گيرد.

مقدمه
در سالهای اخير ،به دليل گسترش روز افزون کاربردهای
مهم استفاده از ليزر در بحث ارتباطات نوری فضای آزاد،
تصویربرداری  ،هدفیابی و  ،...بررسی رفتار انتشاری باریکه-
های ليزری در جو متالطم از جمله موضوعات حائز اهميت
میباشد[ .]1همراه شدن افت و خيزهای دما و فشار با
حرکت باد ،منشا تالطم در محيطهایی نظير جو است.
تغييرات تصادفی ضریب شکست جو که از آن به عنوان
تالطم اپتيکی یاد میشود ،ناشی از همين افت و خيزهاست.
توزیع تصادفی مکانی و زمانی ضریب شکست تغييراتی را
در باریکهی نور عبوری از جو ایجاد میکند که خود را به
صورت افت و خيزهای زمانی شدت و فاز جبههی موج
باریکه نور نشان میدهد .در اثر این افت و خيزها ،ویژگی-
های پرتو ليزر عبوری از آن از جمله واگرایی ،قطبش،
کيفيت پرتو و درجه همدوسی فضایی و زمانی دچار تغيير
میشود .سطح زمين که منشا تالطم در الیههای نزدیک
خود است به علت داشتن پوششهای گياهی و خاکی
متفاوت ميزان متفاوتی از نور خورشيد را جذب میکند .در
نتيجه قسمتهای مختلف سطح زمين دارای دمای متفاوتی
است .از طرفی هر چه از سطح زمين دور میشویم دمای
محيط به علت فاصله گرفتن از منبع گرمایی کاهش مییابد
 .در نتيجه نور عبوری از الیههای نزدیک سطح زمين در
مسيرهای موازی سطح زمين گرادیان دمای متفاوتی را در
دو راستای موازی سطح و عمود بر آن تجربه میکند .بررسی
پارامترهای مختلف جو متالطم از جمله گرادیان دما،
سرعت و جهت بادهای برشی و  ...بر ویژگیهای پرتو نور
عبوری از آن به علت کنترل ناپذیری این پارامترها بسيار
دشوار است .بدین منظور نویسندگان در پژوهشهای اخير
خود ابتدا با ساخت گرمکن برقی محيط متالطم همرفتی
کنترل شدهی آزمایشگاهی نظير تالطم الیههای نزدیک
سطح زمين توليد نمودند و با استفاده از دادههای حسگر
مارهای دوکانالهی جبهه موج آمار افت و خيزهای زاویه فرود
و نيز تاثير محيط متالطم همرفتی را بر ابيراهیهای جبهه-
ی موج باریکه عبوری از آن را مورد بررسی قرار دادند[2و.]3
با توجه به اینکه همدوسی فضایی ليزر و نيز تاثير محيط
متالطم بر آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است لذا
در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از دادههای
حسگر مارهای دوکانالهی جبههی موج پس از بازسازی

چيدمان آزمایش
شکل  1طرحوارهای از چيدمان آزمایش را نشان می-
دهد[ .]2در این چيدمان نور ليزر  Nd-YAGبا طول موج
 532نانومتر با استفاده از تلسکوپ اول موازی شده و وارد
محيط متالطم همرفتی میشود .از یک گرمکن برقی با ابعاد
 100  200 cm 2با دمای قابل تنظيم برای ایجاد
گرادیان دما و نيز ایجاد محيط متالطم همرفتی مشابه الیه-
های نزدیک سطح زمين استفاده شده است .نور عبوری از
محيط متالطم توسط تلسکوپ دوم دریافت میشود .این
نور با استفاده از یک عدسی که کانون آن بر کانون تلسکوپ
دوم منطبق است با قطر کمتر وارد حسگر مارهای دو کاناله-
ی جبهه موج میشود .نحوهی کار این حسگر به طور مفصل
در مرجع[ ]4بيان شده است .با استفاده از دادههای این
حسگر جبههی موج نور عبوری از محيط تالطمی در دهانه
تلسکوپ دوم بازسازی میشود .بعد از بازسازی جبههی موج
تابع ساختار فاز آن به صورت رابطه ( )1محاسبه میشود[]1
()1

 
 2

D (r )   ( R  r )   ( R) ,




  
دو نقطه  Rو  R  rمیباشند .در راستای  yبه علت
که در آن )   (Rو )   ( R  rبه ترتيب مقادیر فاز در

فاصله گرفتن از منبع گرما ،گرادیان دمای عمودی وجود
دارد .بعالوه با توجه به اینکه سطح گرمکن به طور کامالً
یکنواخت گرم نمیشود در راستای  xنيز گرادیان دما
داریم[ .]3گرادیان دما در دو راستا با هم متفاوتاند.
گرادیان دما در راستای عمود بر سطح گرمکن به مراتب
بيشتر از گرادیان در سطح آن میباشد(گرادیان دما در دو
راستا تقریباً مشابه الیههای سطح زمين است) .به علت
تغييرات دما نسبت به ارتفاع از گرمکن شدت تالطم نيز
در ارتفاعهای مختلف متفاوت است .برای بررسی تاثير
گرادیانهای دمای مختلف بر ميزان همدوسی فضایی پرتو
ليزر ،دمای سطح گرمکن را در بازه  160-28درجه
سانتيگراد با تغييرات  10درجهای باال میبریم .هنگامی که
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گرمکن خاموش است دمای محيط آزمایشگاهی  28درجه
است .در هر دما  10000تصویر از فریز ماره حسگر مارهای
دوکاناله جبههی موج با سرعت  30تصویر در ثانيه ثبت
شده و در نتيجه  10000جبههی موج با سرعت مشابه در
دهانه تلسکوپ دوم بازسازی میشود .در نهایت تابع ساختار
فاز در این دو راستا تعيين میشود .برای این کار نقاطی از
جبهه موج را که در یک راستا به یک فاصله از هم قرار دارند
انتخاب و مربع اختالف فاز آنها را محاسبه میکنيم .سپس
ميانگينگيری آنسامبلی برای هر فاصله معين برای جبهه
موج انجام میشود .در نهایت ميانگينگيری را بر روی تعداد
جبهه موجهای بازسازی شده در هر دما انجام میدهيم.
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است جبهه موج تخت است .با افزایش دمای سطح گرمکن
ميزان تالطم شدیدتر شده در نتيجه اعوجاج جبهه موج نيز
بيشتر میشود .این اعوجاجها در دمای  160درجه به اوج
خود میرسند .اعوجاجهای جبههی موج را میتوان بر
حسب توابع زرنيکه بيان نمود .هرچه دمای سطح گرمکن
بيشتر شود سهم توابع باالتر زرنيکه در ابيراهیهای جبهه
موج بيشتر میشود .با استفاده از جبهه موج حاصله میتوان
تابع ساختار فاز آن را محاسبه نمود .شکل  3تابع ساختار
فاز جبهه موج را نشان میدهد .رفتار تابع ساختار در ناحيه
ال اشاره شد در این شکل به طور کامل
دوم و سوم که در قب ً
دیده میشود .همچنين به علت اینکه کمترین فاصله قابل
اندازهگيری در روی جبهه موج در حدود  3ميليمتر است و
این فاصله از مرتبه مقياس درونی تالطم است ،رفتار تابع
ساختار در ناحيه اول را نمیتوان مشاهده نمود .مطابق
شکل با افزایش دمای سطح گرمکن ارتفاع تابع ساختار
افزایش مییابد .ارتفاع تابع ساختار با شدت تالطم، Cn2 ،
متناسب است .بعبارت دیگر افت و خيز زاویه فرود نور در
گرادیانهای دمای باالتر ،بيشتر است.

شکل  :1طرحوارهای از چيدمان آزمایش :استفاده از دو تلسکوپ رو در
رو و حسگر مارهای دو کانالهی جبههی موج برای بازسازی جبهه
موج G،M ، BS ،CL .به ترتيب عدسی کانونی کننده ،پرتوشکاف،
آینه و توری است.

تابع ساختار فاز را میتوان به سه ناحيه تقسيم نمود .ناحيه-
ی کوچکتر از بازه لختی که در آن فاصله بين دو نقطه
کوچکتر از مقياس درونی تالطم است(  ،) r  l0ناحيه

لختی(  ) l0  r  L0و ناحيهای که فاصله بين نقاطی که
تابع ساختار را محاسبه میکنيم بزرگتر از مقياس بيرونی

تالطم است( .) r  L0

شکل  :2رفتار تابع ساختار فاز جبهه موج در حضور گرادیان دمای
مختلف .ارتفاع مسير عبور نور ليزر نسبت به گرمکن  80سانتيمتر است.

هنگامی که نور ليزر از محيط متالطم عبور میکند درجه
همدوسی فضایی و زمانی آن کاهش مییابد .همدوسی
فضایی یا به عبارت دیگر همبستگی فاز جبهه موج نور در
دو نقطه از جبهه موج با رابطه زیر تعریف میشود

شکل  :2جبهه موج بازسازی شده توسط حسگر مارهای دوکاناله جبهه
موج در ارتفاع  80سانتيمتری در دماهای مختلف سطح گرمکن.

()2

نتایج

) C (r1 , r2 )   (r1 ) (r2
*

)  (r2 )  ei ( r
2

شکل 2جبهه موج بازسازی شده توسط حسگر مارهای را
نشان میدهد .در این آزمایش باریکه نور در ارتفاع 80
سانتيمتری نسبت به گرمکن محيط متالطم را طی میکند.
همانگونه که ادعا شده است هنگامی که گرمکن خاموش

 (r1 )  ei ( r ) ,
1

)  C (r1 , r2 )  ei ( r1 )  i ( r2

که در رابطه باال )   (rجبهه موج در مکان  rو )   (rفاز
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همدوسی افت چندانی ندارد اما در دماهای باالی  70درجه
سانتيگراد ميزان همدوسی کاهش مییابد .در دمای 160
درجه سانتيگراد و در فاصله  80سانتيمتری از گرمکن طول
همدوسی کمتر از  2سانتيمتر است.

جبهه موج و ) C ( r1, r2همبستگی فاز یا تابع همدوسی فاز
جبهه موج است .برای هر متغير تصادفی با توزیع گاوسی
داریم:
2

()3

,

2

e

i

e

نتیجهگیری

به علت وجود گرایان دمای موازی سطح گرمکن و عمود بر
آن و نيز با توجه به جریانهای تالطمی محيط ،پرتو نور
هنگام عبور از محيط متالطم بستههای هوایی با دمای
متفاوت و به تبع آن ضریب شکست متفاوتی را تجربه می-
کند .این افت و خيزها در ضریب شکست توزیع کاتورهای
گاوسی دارند .در نتيجه تابع همبستگی فضایی به صورت
زیر درمیآید.

در این مقاله با استفاده از یک گرمکن برقی محيط متالطم
همرفتی نظير محيط تالطمی جوی در الیههای نزدیک
سطح زمين در آزمایشگاه توليد شد .با استفاده از حسگر
مارهای دوکاناله جبهه موج ،جبهه موج نور عبوری از این
محيط بازسازی شد .با استفاده از فاز جبهه موج ،تابع
ساختار فاز در حضور گرادیان دما محاسبه شد .با فرض
گاوسی بودن افت و خيز ضریب شکست و با استفاه از تابع
ساختار فاز ،تابع همدوسی فضایی جبهه موج نور ليزر هنگام
که در ارتفاع  80سانتيمتر از منبع گرمایی از محيط متالطم
انتشار مییابد استخراج شد .نتایج نشان میدهند که با
افزایش دمای سطح گرمکن تابع ساختار فاز کاهش مییابد.
همدوسی فضایی جبهه موج در دمای  160درجه سانتيگراد
کمتر از  2سانتيمتر است.

) C (r1 , r2 )  ei ( r1 )  i ( r2

()4
,


) D ( r
2



 ( r2 )  ( r1 ) 2

e

2
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e

شکل  4تابع همدوسی فضایی فاز جبهه موج عبوری از
محيط متالطم همرفتی را نشان میدهد.
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turbulence using two channel wave-front sensor moiré
deflectometry ”, J. Opt., Vol. 14, 095704, 2012.

نيز در شکل رسم شده است که معياری است از طول
همدوسی فضایی .به عبارت این خط فاصلهای روی جبهه
موج را نشان میدهد که در آن مقدار همدوسی  0/36مقدار
ماکزیمم خود است .در دماهای پایين سطح گرمکن ميزان
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][4

بررسی و مقایسه اثر غلظت خمیر  ZrO2بعنوان الیه مزوپروس در سلول خورشیدی
پروسکایتی ابرساختار بدون الیه انتقال دهنده حفره
علی اکبر دهقانی تفتی1و ،2محمود برهانی زرندی1و ،2ناصر جهانبخشی زاده1و ،2حجت امراللهی بیوکی1و ،2ابوالفضل صفاری

1و2

1گروه پژوهشی فوتونیک ،دانشگاه یزد
2گروه اتمی مولکولی ،دانشکده فیزیک ،دانشگاه یزد
چکیده
سلول های خورشیدی پروسکایتی بر پایه اکسید زیرکونیوم ( )ZrO2نسبت به سلولهای دیگر که بر پایه اکسیدهای فلزی مانند
 TiO2و  ZnOساخته میشوند دارای پایداری بیشتر و همچنین ولتاژمدار باالتری میباشند .غلظت و شرایط الیه نشانی خمیر
 ZrO2که بعنوان الیه زیرین پروسکایت در جهت رشد بهتر بلور پروسکایت مورد استفاده قرار میگیرد ،نقشی موثر در کارایی
بهتر این الیه دارند .در این مقاله خمیر  ZrO2ابتدا سنتز شده و سپس با نسبتهای یک به پنج و یک به هشت در اتانول رقیق شده و
ترکیب حاصل بعنوان الیه متخلخل زیرین الیه پروسکایت در ساختار سلولهای خورشیدی پروسکایتی مورد استفاده قرار گرفته
است .مشخصه یابی سلولهای ساخته شده نشان میدهد میزان رقیق کردن خمیر  ZrO2بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی
موثر است و سلول ساخته شده بر اساس نسبت یک به هشت عملکرد بهتری را نشان میدهد.

کلیدواژه :اکسید زیرکونیوم ،اکسید فلزی ،سلول خورشیدی پروسکایتی

Keyword: Solar cell Perovskite ،ZrO2 ،Metal oxide

761
این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.irقابل دسترسی باشد

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

 10-12بهمن 1396

 -1مقدمه
پروسکایتهای آلی -معدنی اخیراً به عنوان نسل جدیدی از مواد حساس به نور در سلولهای خورشیدی بهکار برده میشود .در سال 2۰۰۹
اولین سلول خورشیدی پروسکایتی ،با اقتباس از سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگ ،توسط میاساکا معرفی گردید .وی و همکارانش
 CH3NH3PbI3و  CH3NH3PbBr3را به عنوان حساسکننده در سلول خورشیدی حساسشده به رنگ) (DSSCsمورد استفاده قرار
دادند .ولی به دلیل خوردگی پروسکایت توسط الکترولیت مایع ،این نوع سلولها از پایداری کمی برخوردار بود [ .]1پارک و همکارانش با
تغییر روش الیهنشانی پروسکایت توانستند بازده و پایداری این نوع سلولها را بهبود بخشند [ .]2همچنین استفاده از الکترولیتهای جامد
مانند  spiro-MeOTADبهجای الکترولیت مایع ،عملکرد و پایداری این سلولها را نیز بهبود بخشید [ .]3در سلولهای مزوپروس
پروسکایتی TiO2 ،و ( HTMمادهی انتقالدهنده ی حفره) به ترتیب ،وظیفه انتقال الکترون و حفره را بر عهده دارند .اسنیس و همکارانش
با جایگزین کردن الیهی  TiO2با الیهی متخلخل  Al2O3متوجه شدند که پروسکایت میتواند عالوه بر جذب نور ،وظیفهی انتقال الکترون
را نیز بر عهده بگیرد [ .]4از طرف دیگر تحقیقات صورت گرفته ،نشان داد که  CH3NH3PbI3میتواند بهجای انتقالدهندهی حفره نیز
بهکار رود .اگرچه بازده اولیهی سلولهای پروسکایتی بدون انتقالدهندهی حفره تنها  %5بود؛ ولی در حال حاضر به بازده  23 %رسیده است
که این بازده بسیار نزدیک به بازده سلول های خورشیدی سیلیکونی و  CIGSمی باشد .]5[ .تجاری سازی سلول های خورشیدی
پروسکایتی با مشکل پایداری این از سلول ها روبروست که یکی از راههای بهبود پایداری این سلول ها استفاده از اکسیدهای فلزی مثل
 ZrO2است .

در این پژوهش ،از خمیر  ZrO2بعنوان الیه مزوپروس با پیش مادههای مختلف و سپس با نسبتهای رقیق شده مختلف خمیر
در اتانول مورد یررسی قرار گرفت و حالت بهینه آن بدست آمد.

شکل  :1طرح شماتیک از سلول خورشیدی پروسکایتی بدون انتقالدهندهی حفره.
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 -2روش آزمایش
 1-2مواد مورد نیاز
شیشهی الیهنشانی شده با اکسید رسانای فلزی) ،(FTOآلفا-ترپینئول ،اتیل سلولز ،پودر نانوذرات  ،ZrO2پودر  PbI2و پودر .CH3NH3I
این مواد از شرکت ادوات نوری نانوساختاری ایساتیس ،شریف سوالر و سیگما خریداری شده است .اندازهگیری مشخصات فوتوولتائیک سلول
خورشیدی نیز توسط دستگاه  Keithley2400صورت گرفته است.
 2-2روش ساخت خمیر ZrO2

مقدار  ۰/5میلی لیتر استیک اسید به  3گرم پودر  ZrO2اضافه شد سپس  12/5میلیگرم آلفا-ترپینئول به آن در حین چرخش ،قطره قطره
به مدت  5دقیقه به آن اضافه شد و در نهایت  3۰میلیلیتر اتیل سلولز ( 1۰%وزنی در اتانول) در حین چرخش ،قطره قطره به مدت 1۰
دقیقه محلول اضافه شد سپس محلول به مدت  5ساعت بر روی دستگاه هم زن مغناطیسی قرار داده شد و خمیر بدست آمده با نسبت های
 1به  5و  1به  8در اتانول رقیق شد.

 3-2روش ساخت سلول خورشیدی
شیشهی الیهنشانی شده با اکسید رسانای آالییده با فلورین ( )FTOبا مقاومت  15اهم بر مربع به عنوان زیرالیه مورد استفاده قرار گرفت.
الیهی  FTOبه روش شیمیایی(پودر روی و  ) HClبا توجه به مدل مورد نیاز الگودهی شد .سپس زیرالیهها توسط مایع شستوشو ،آب
مقطر ،استون و اتانول تحت اولتراسونیک شسته شد .الیهی سدکنندهی الکترون با ضخامتی در حدود  1۰۰نانومتر با روش الیهنشانی
چرخشی ،الیهنشانی و سپس تا دمای  5۰۰درجه سانتیگراد به مدت  6۰دقیقه پخت داده شد .بعد از آن الیهای از نانوذرات زیرکونیمدی-
اکسید با روش الیهنشانی چرخشی با سرعت  6۰۰۰دور بر دقیقه ،به مدت  6۰ثانیه الیهنشانی شد .زیرالیه به مدت  15دقیقه در دمای 1۰۰
درجه سانتیگراد خشک و سپس به مدت یک ساعت ،تحت دمای  5۰۰درجه سانتیگراد پخت شد .برای الیهنشانی  CH3NH3PbI3بر
روی الیهی متخلخل از روش غوطهوری استفاده شد .ابتدا  46۰میلی گرم پودر  PbI2در  1میلی لیتر  DMFدر دمای  7۰درجه سانتی
گراد به مدت  12ساعت هم خورد و بعد به روش الیه نشانی چرخشی ،الیه نشانی شد .سپس به مدت  15دقیقه در دمای  7۰درجه سانتی
گراد پخت داده شد .در مرحله بعدی هر کدام از نمونه ها به مدت  5دقیقه در محلول مای غوطه ور شده و به مدت  15دقیقه داخل دسی
کاتد قرار گرفت و بعد به مدت  15دقیقه در دمای  7۰درجه پخت داده شده و در نهایت الیه نازک طال با ضخامت  4۰نانومتر با روش
اسپاتر در خالً بر روی الیه پروسکایت قرار گرفت.
در این تحقیق خمیر  ZrO2ساخته شده در آزمایش اول با نسبت  1به  5و در آزمایش دوم با نسبت  1به  8در اتانول رقیق شد و نتایج آن
در شکل 2نشان داده شده است.

ب

الف
شکل -2الف) نمودار  IVو ب) پارامتر های مربوط به مشخصه یابی سلولهای ساخته شده
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ب

الف

2 ب) آزمایش1  مربوط به الف) آزمایشSEM  تصاویر:3شکل

 نتیجه گیری-3
 با توجه به جدول مشخصات فوتوولتاییکی و تصاویر،  از دو نسبت مختلف برای رقیق شدن خمیر در اتانول استفاده شد،در این پژوهش
 عملکرد بهتری را نسبت به رقیق شدنZrO2  برای سلول خورشیدی پروسکایتی بر پایه8  به1  که نسبت رقیق شدن، مشاهده شدSEM
، یک اکسید فلزی نارسانا میباشد و در صورت ضخامت زیاد الیه به عنوان یک عایق عمل میکندZrO2  با توجه به اینکه. داشته است5  به1
 عبور الکترون بیشتری را خواهیم داشت پس دلیل این بهبود عملکرد نازک تر شدن و،هرچه غلظت و ضخامت الیه مورد نظر کمتر باشد
. میباشدZrO2 رقیق تر شدن الیه

 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-dotsensitized 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. HumphryBaker, 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.
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ردیابی سهبعدی اسپرم گاوی با میکروسکوپی تمامنگاری دیجیتالی
نگار عزیزی ،1اکرم نجفلو ،1محمد اولينچهارسوقی ،۲،1رسول کوثر ، 3رضا معصومی ، 4احسان

احدیاخالقی۲،1

1دانشکده فيزیک ،دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان ،زنجان کد پستی 45195-66731
۲مرکز پژوهشی اپتيک ،دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پایه زنجان ،زنجان کد پستی 45195-66731
 3گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان کد پستی 84156-83111
 4گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان کد پستی 45371-38791

چکیده  -دستیابی به مشخصههای دینامیکی ذرات در حوزههای فیزیک زیستی و فیزیک مواد نرم از اهمیت ویژهای برخوردار است .در
این مقاله روشی تجربی برای ردیابی سهبعدی اسپرم گاوی بهعنوان یک نمونه زیستی متحرک با استفاده از میکروسکوپی تمامنگاری
دیجیتالی ارائه شده است .اساس این کار بر پایهی پردازش تصویر و همچنین بهرهگیری از اطالعات بازیابی شده از طریق ثبت تمامنگاشت
است .میکروسکوپ تمامنگاری دیجیتالی پیاده سازی شده دارای اندازه پیکسل معادل با  ۱۷۵نانومتر و توانتفکیک بهتر از  2/۱۹میکرومتر
است .با استفاده از این میکروسکوپ مسیر حرکت سهبعدی نمونهها در فضا و زمان تعیین و میانگین سرعت حرکت نمونهها ۱2۷/۵۱
میکرومتر بر ثانیه اندازهگیری شد.

کليد واژه -اسپرم ،تحرکپذیری ،ردیابی سهبعدی ،ميکروسکوپی تمامنگار دیجيتالی.

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
1Department

of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran
Research Center, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, 45137-66731, Iran
3Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, 84156-83111, Iran
4Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, 45371-38791, Iran
2Optics

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
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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.

 -۱مقدمه
تکنيک ردیابی ذرات ،امکان دستيابی به مشخصات دیناميکی
آنها را با دقت قابل مالحظهای در بازههای فضایی ميکرومتری
و حتی نانومتری فراهم میکند .از این رو در حوزههایی چون،
فيزیک زیستی و فيزیک مواد نرم برای مطالعه مواردی از قبيل
فرآیند انتقال در سلولها و باکتریها و برهمکنش بين ذرات
کلوئيدی مورد توجه قرار گرفته است .ردیابی ذره در صفحه
نسبتا ساده است .متداولترین روش برای ردیابی دو بعدی ،پيدا
کردن مرکز شدت ذره برای هر تصویر از فيلمهای ویدیوئی است
[ .]1اما ميکروسکوپهای رایج قادر به مشخص کردن مسير
حرکت سهبعدی ذره در طول زمان نيستند .در صورتی که
دستيابی به اطالعات دقيق از موقعيت ذره و نزدیکتر شدن
هرچه بيشتر به آن چه در واقعيت و در طی فرآیندهای زیستی
رخ میدهد ،مستلزم پيدا کردن راه حلی برای ردیابی سهبعدی
ذرات ميکرونی است .طی دو دهه اخير روشهای مختلفی برای
حل مشکالت مرتبط با سنجش موقعيت ذره در عمق پيشنهاد
شده است ،که تمامنگاری دیجيتالی و ردیابی ذرات فلورسانی از
جمله روشهای سرآمد در این زمينه هستند [۲و .]3سالمت
باروری در گونه مذکر ،چه در انسانها و چه در حيوانات یک
زمينهی تحقيقاتی مهم در مطالعات زیستی است .همچنين
تلقيح مصنوعی یک کار مهم در گسترش گلهای با ارزش
اصالحی باال است .وقتی که دامها به این شيوه آبستن میشوند،
از جهات بسياری به آیندهی گله و اقتصاد حاصل از آن کمک
میشود .هرچند تلقيح مصنوعی هزینهای به مراتب کمتر نسبت
به تلقيح طبيعی دارد ،اما در نتيجه بهتر و در آینده مقرون به
صرفه تر است .بنابراین ردیابی سهبعدی و تعيين الگوی حرکتی
اسپرمهای گاوی برای تعيين مناسبترین الگو به منظور افزایش
احتمال باروری در گاوهای ماده ،هدف این مقاله است .از اینرو
ریختشناسی ،ميزان تحرکپذیری و غلظت سلولهای اسپرم
در یک واحد حجم مشخص ،پارامترهای تعيينکنندهای در
دستيابی به این مهم هستند .روش تمامنگاری دیجيتالی یک
روش به روز و جذاب در این حوزه است .تصویربرداری تمام-
نگاری دیجيتال از سلولهای زنده در حوزهی زیستپزشکی به
سرعت در حال پيشرفت است [.]6

تمامنگاری دیجيتالی به دو روش روی محور و خارج محور انجام
میگيرد .در روش روی محور ،دو باریکه شئ و مرجع در یک
راستا با هم تداخل میکنند و طرح تداخلی حاصل روی صفحه
آشکارساز ثبت میشود .اما در روش خارج از محور ،دو باریکه
شئ و مرجع بهصورت زاویهدار با هم تداخل میکنند .در این
مقاله از روش ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی روی محور
برای ردیابی سهبعدی اسپرمهای گاوی و محاسبهی پارامترهای
حرکتی آنها استفاده شده است.

 -۲مبانی نظری
ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی یک روش غيرتماسی،
غيرمخرب و پرکاربرد برای تصویربرداری سهبعدی است .این
روش شامل دو مرحله ثبت و بازسازی است .ابتدا طرح تداخلی
ناشی از نور مربوط به جسم و مرجع که حاوی اطالعات دامنهای
و فازی آن است بهصورت تمامنگاشت ثبت میشود .تمامنگاشت
بهعنوان تصویر دیجيتال در کامپيوتر ذخيره میشود .و سپس با
استفاده از روشهای عددی ،اطالعات بعد سوم استخراج می-
شود .در این مرحله به یک ساختار سهبعدی از شئ با استفاده
از تمامنگاشت دو بعدی آن روی پرده (دوربين) دست مییابيم.
به عبارتی دیگر جبهه موج شئ را بازسازی میکنيم .یکی از
روشهای بازسازی عددی ،رهيافت انتشار طيف زاویهای است.
که در این مقاله نيز از این روش استفاده شده است .در این
روش به صورت عددی فرض میشود که یک موج مرجع
) U ( x, y,0تمامنگاشت را روشن کرده و موج پراشيده از آن با
استفاده از تبدیل فوریه به جبهه موجهای تخت تشکيلدهنده
آن تجزیه میشود و با رابطه زیر بيان میشود:
)A0 ( f x , f y ,0

()1



  U ( x, y,0) exp[i2 ( f x x  f y y)]dxdy



که



 f xو  f yفرکانسهای فضایی در امتداد محورهای  xو y

هستند .پس مطابق با رابطه ( )۲هر جبهه موج تخت به صورت
عددی به اندازه  d zدر فضا منتشر میشود .سپس با فيلتر
مناسب مرتبههای اضافی حذف میشوند و با اعمال تبدیل فوریه
معکوس ،موج پراشيده شده در فاصله  d zاز تمامنگاشت تشکيل
میشود[.]4
۲
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()۲

]) U ( x, y, d z )  F 1 filt [ FU ( x, y, d z

عدسی شيئ ( NA=0.25,

نمونه و باریکه مرجع بعد از عبور از
 )10xبا هم تداخل کرده و طرح تداخلی حاصل بر روی صفحهی
مشاهده )  (Thorlabs, DCC 1545Mثبت و برای تحليل
به رایانه منتقل میشود .استفاده از پخشکننده چرخان و در
نتيجه کاهش همدوسی نور فرودی از ایجاد بسياری از تداخل-
های ناخواسته جلوگيری کرده و منجر به ثبت تمامنگاشتهایی
با کيفيت بهتر میشود .شکل (۲الف) تصویر یک تمامنگاشت
ثبت شده نوعی را در حالت قبل از انتشار و شکل (۲ب) همان
تصویر را در حالت بعد از انتشار نمایش میدهد.

]  exp[ ik 1  2 f x2  2 f y2 d z

توزیع شدت و فاز موج ناشی از جسم به ترتيب از روابط ( )3و
( )4بهدست میآیند:
2

()3
()4

) I ( x, y , d z )  U ( x, y , d z

]) Im[U ( x, y, d z
]) Re[U ( x, y, d z

 ( x, y, d z )  arctan

به این ترتيب ،شدت و فاز نمونه در فاصله  d zبرای هر تصویر
محاسبه میشوند .با بررسی تباین شدت برای تصاویر بهدست
آمده در گامهای  d zمتفاوت و نسبت دادن عمق مربوط به
بيشينه تباین به حالت فوکوس ،محل ذره تعيين میشود .برای
محاسبه تباین شدت از روابط ( )5و ( )6استفاده میشود:
() 5

I
) ( x, y, d z )  I Min ( x, y, d z
C0  Max
) I Max ( x, y, d z )  I Min ( x, y, d z

()6

C0
d Min
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شکل  :۲طرح کلی چيدمان ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی.

C

که )  I Max ( x, y, d zو )  I Min ( x, y, d zبه ترتيب شدت بيشينه و
شدت کمينه برای هر تصویر و همچنين  d Minنيز فاصله کمينه
بين شدت بيشينه و شدت کمينه بر حسب پيکسل در هر تصویر
است .به این ترتيب  d zمحل بيشينه تباین برای هر تصویر را
بهدست میدهد ،که عمق نمونه یا همان بعد سوم خواهد بود.

شکل  :3تمامنگاشتهای ثبت شده از اسپرمهای گاوی( :الف) قبل از
انتشار عددی و (ب) بعد از انتشار عددی.

 -2-3آماده سازی نمونه

 -3شرح آزمایش و نتایج تجربی

در این مرحله ،باید اسپرمهای گاوی منجمد ،طی فرآیندی ،یخ-

 -۱-3چیدمان آزمایش

زدایی ،رقيق و برای تصویربرداری در دمای  38درجه سانتیگراد
آماده میشدند .ابتدا ،برای این منظور حجم نهایی رقيقکننده

در این پژوهش از هندسه تمامنگاری روی محور استفاده شده
است .شکل  1طرح کلی چيدمان ميکروسکوپی تمامنگاری
دیجيتالی را نمایش میدهد .باریکهی نور همدوس ليزر
) (  532 nm , 10 mWپس از عبور از پاالیهی فضایی
بهصورت واگرا از یک پخشکننده چرخان عبور میکند و در
ادامه وارد یک عدسی شده و بهصورت موازی از آن خارج
میشود .سپس نور موازی وارد یک عدسی چگالنده شده و پس
از خروج از آن سطح نمونه را روشن میکند .نمونه مورد بررسی
درون محفظهای متشکل از یک الم و المل قرار داردکه با
استفاده از چسب دو طرفه تهيه شده است .محفظه حاوی نمونه
بر روری دستگاه گرمکن الکتریکی با قابليت تنظيم دمای نمونه
در  38درجه سانتیگراد قرار میگيرد .باریکه پراکنده شده از

 100ميلیليتر در نظر گرفته شد 50 .ميلیليتر آب مقطر داخل
بشر ریخته شد و سپس  3/634گرم تریس و  1/99گرم اسيد
سيتریک به آن اضافه و بر روی هات پليت استيرر قرار داده شد
تا به خوبی حل شوند .پس از آن  0/5گرم فروکتوز هم اضافه و
حجم نهایی با اضافه کردن مجدد آب مقطر به  100ميلیليتر
افزایش داده شد .سپس پایوت حاوی اسپرمهای فریز شده که
در تانک ازت در دمای  -196درجهی سانتيگراد قرار داشتند
توسط حمام بنماری یخزدایی و با استفاده از رقيقکننده به
نسبت  1به  100رقيق شد .در ادامه مقداری از آن به داخل
محفظهای مخصوص در محل نمونه قرار گرفته بر گرمکن
الکتریکی در چيدمان آزمایش تزریق شد.
3
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 -3-3نتایج تجربی

حرکتی ميانگين اندازهگيری شده برای نمونههای مورد بررسی

با تحليل تمامنگاشتهای ثبت شده ،تصاویر فوکوس از آنها
بهدست آمد که با استفاده از روشهای پردازش تصویر مکان دو
بعدی و با معين بودن ميزان انتشار برای رسيدن به تصویر
فوکوس ،مکان نمونهها در عمق نيز به دست آمد .که بر اساس
آنها دیناميک حرکتی ذرات و مسير حرکت اسپرمهای گاوی
تعيين شد .شکل  3فرآیند تحليل تمامنگاشت را نشان میدهد.
بهطوری که شکل (3الف) نشاندهنده نمونه در حالت غير
فوکوس و قبل از انتشار عددی،شکل (3ب) نشاندهنده نمونه
در حالت فوکوس و بعد از انتشار عددی است و شکل (3ج)
نمودار تباین شدت بر حسب گامهای انتشار را نمایش میدهد
که تعيينکننده عمق نمونه در حالت بيشينه تباین شدت است.
شکل  4نيز به عنوان نمونه ،مسير حرکت پنج اسپرم را برای
غلظت  1۲50اسپرم بر ميکروليتر در سهبعد نمایش میدهد.

در این پژوهش آمده است که به ترتيب از چپ به راست عبارتند
از :سرعت در مسيرهای واقعی )، (Curviline ar Velocity
سرعت در مسير مستقيم ) ، (Straight line Velocityسرعت
ميانگين ) ، (Avrage pass Velocityدرصد خطی بودن حرکت
) ، (Linearity

درصد

الخط

مستقيم

بودن

حرکت

) (Straightn essو ميزان تحرک اسپرمها ) .]7[ (Wobbleاین
روش قادر به اندازهگيری پارامترهایی مثل ،تحرکپذیری،
سرعت و ضریب پخش در شرایط مختلف خواهد بود که در
آینده به آنها خواهيم پرداخت.
جدول  :1انواع پارامترهای حرکتی ميانگين اسپرمهای گاوی .
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شکل  :3فرآیند تحليل تمامنگاشت( :الف) نمونه در حالت غير فوکوس و
قبل از انتشارعددی( ،ب) نمونه در حالت فوکوس و بعد از انتشار عددی( ،ج)
نمودار تباین شدت بر حسب گامهای انتشار.

شکل  :4مسير حرکت سهبعدی مربوط به پنج اسپرم متفاوت.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله روشی مبتنی بر ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی
برای ردیابی سهبعدی اسپرمهای گاوی ارائه شد .که با استفاده
از ميکروسکوپی تمامنگاری دیجيتالی روی محور و با بهرهگيری
از منبع نور همدوس این امکان را فراهم میکند که مسير سه-
بعدی اسپرمهای گاوی تعيين شوند .در جدول  1پارامترهای
4
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تراگسیل تراهرتزی در نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده
*زاده

 ربابه طالب،اصالن ظهيری شادباد

 ایران، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز،گروه فيزیک
شاره و نیز- انتشار امواج الکترومغناطیسی تراهرتزی در نانوبلورهای فوتونی ابررسانا شامل فرامواد را با بهره گیری از مدل دو- چکیده
 اموج الکترومغناطیسی، فرکانس قطعی را نشان دادند که در فرکانس های باالتر از آن فرکانس، نتایج.روش ماتریس انتقال بررسی کردیم
 اثر برخی از پارامترهای مربوط به فرامواد مانند ضخامت و ضریب گذردهی الکتریکی را.می توانند در این نانو ساختارها منتشر شود
 این نانو ساختارها در. فرکانس قطع را به طور موثر تنظیم می کند، مشاهده کردیم که ضخامت فرامواد همانند دمای اعمالی.مطالعه کردیم
.طراحی ابزارهای اپتوالکترونیکی مفید واقع می شوند
. نانوبلور فوتونی، فرکانس قطع، فراماده، ابررسانا-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.
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 -1مقدمه

 -2ساختار و فرمول بندی مساله

بلورهای فوتونی دارای کاربردهای عملی وسيعی در شاخه
های مختلف از جمله در حوزه الکترونيک و فوتونيک
هستند .با انتشار دو مقاله مهم از یابلونویچ و جان در سال
 1987بلورهای فوتونی معرفی شدند [ .]2-1بلور هایی که
به واسطه آرایش تناوبی شان ،امواج الکترومغناطيسی با
فرکانس های معين در آنها انتشار نمی یابد .این ویژگی
بلورهای فوتونی را برای مطالعه مهم کرده است بلورهای
فوتونی به علت ساختار الیه ای متناوب در یک ،دو و یا
سه بعد خواص اپتيکی منحصر به فرد و بسيار کاربردی از
خود بروز می دهند .قابليت تنظيم پذیری طيف تراگسيلی
بلورهای فوتونی از ویژگی های اساسی آنهاست که با
کنترل خواص اپتيکی مواد استفاده شده در طراحی بلور
فوتونی حاصل می شود .بنابراین مواد با خواص اپتيکی
قابل کنترل بسيار قابل توجه اند از جمله این مواد می
توان به ابررساناها و نيز فرامواد اشاره کرد [.]4-3

یک نانوساختار الیه ای یک بعدی را در نظر می گيریم که
هر تناوب آن شامل یک سلول دوتایی از مواد ابررسانا و
فراماده می باشد که  Nبار در کنار هم قرار داده شده اند.
این نانوبلور فوتونی را به اختصار  (M-S)Nمی ناميم.
طرحواره شماتيک از نانوساختار مورد مطالعه در شکل 1
نشان داده شده است .در ارتباط با الیه های ابررسانا،
بيشتر خواص مواد ابررسانا را می توان توسط مدل دو
شاره ای توصيف کرد [ .]4اگر نمونه را بدون اتالف در نظر
بگيریم رسانندگی کامالً موهومی بوده و به تبع آن ضریب
شکست الیه ابررسانا با استفاده از مدل دو شاره ای و
تقریب های اعمالی و استفاده از عمق نفوذ لندن در حالت
دمای غير صفر و بدون اتالف از رابطه زیر بدست می
آید[:]4
1
 0 0 L2
2

() 1

فرا مواد که اولين با در سال  1967توسط وسالگو پيش
بينی شدند[ ،]3ساختاری مصنوعی دارند و در سال های
اخير در بلورهای فوتونی مورد استفاده قرار گرفته اند .این
مواد دارای ضرایب گذردهی و تراوایی منفی و در نتيجه
ضریب شکست منفی هستند .در این مواد بر خالف مواد
موجود در طبيعت ،بردار ميدان الکتریکی و بردار ميدان
مغناطيسی و بردار موج یک دستگاه چپگرد را تشکيل می
دهند ،که از این رو مطالعه انتشار امواج الکترومغناطيسی
در این مواد حائز اهميت است [ .]3از طرفی با توجه به
جذب پایين ابررساناها نسبت به فلزات و در نتيجه اتالف
پایين آنها ،بلورهای فوتونی حاوی مواد ابررسانا بسيار قابل
توجه اند [.]4

ns ( ,T)   s ( ,T)  1 

T
Tc

که  L  0 / 1  ( )2و  0عمق نفوذ لندن در دمای
صفر درجه کلوین و  Tcدمای بحرانی ابررسانا می باشد.
روش مطالعه ما ،روش ماتریس انتقال است .بر اساس این
روش با استفاده از شرایط مرزی برای پيوستگی مولفه
های ميدان الکتریکی و مغناطيسی ،می توان عناصر دامنه
های تابشی و بازتابشی در دو نقطه به فاصله  zدر هر
یک از الیه های نانوساختار را توسط ماتریسی بهم مربوط
ساخت که این ماتریس مشهور به ماتریس انتقال می
باشد[:]4
()3

هردو نوع بلورهای فوتونی ابررسانا و نيز بلورهای فوتونی
چپگرد به طور مجزا فراوان مطالعه شده اند [ .]5-4با
توجه به خواص اپتيکی منحصر به فرد هر دو گروه مواد
ابررسانا و فراماده ،در این مقاله نانو بلورهای فوتونی با
تناوب دوتایی ابررسانا -فراماده را مطالعه کردیم و طيف
تراگسيل این بلور های فوتونی را با بهره گيری از روش
ماتریس انتقال بررسی کرده و پاسخ اپتيکی این نانو
ساختار های الیه ای را بنا بر نوع و ضخامت الیه ها و ...
مورد بررسی قرار می دهيم.

1


j
j
 cos(k z z ) iq sin(k z z ) 
Mj 
j
,
j
) iq j sin(k z j z

cos(k

z
)
z



که در آن ) k z j  ( / c)  j  j 1  (sin 2  /  j  j

مولفه  zبردار موج در هر یک از الیه ها می باشد و
)  . q j  (  j /  j ) 1  (sin 2  /  j  jبنابراین ماتریس
انتقال کل برای نانوبلور فوتونی دو الیه مورد مطالعه
عبارتست از:
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که در آن  M 1ماتریس انتقال مربوط به الیه فراماده و

 T  4.2Kرسم کردیم .گاف باندی درفرکانس های
پایين و نيز گاف باند فوتونی در گستره طيفی
 1200-2036 THzمشاهده کردیم بار دیگر با
جایگزینی دی الکتریکی بجای فراماده با همان ضخامت
طيف را رسم کردیم .نتيجه گرفتيم که نانوساختار مورد

t ( , r ) 

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 نانوبلور فوتونی ابررسانا
شامل فراماده دارد این گاف در گستره

M  ( M 1M 2 ) N

()4

 M 2ماتریس انتقال مربوط به الیه ابررسانا می باشد.
تراگسيلندگی نانوساختار )  T ( , r )  t ( , rمطابق
رابطه زیر وابسته به عناصر ماتریس انتقال کل ساختار
مبی باشد.
2

() 5

2
)  M11 )  i( M 12  M 21

( M 22

مطالعه فرکانس قطعی در حوالی  190 THz دارد و

 1266  1776 THz قرار دارد.

شکل  :1نانوبلور فوتونی ابررسانا شامل فراماده(M-S)N

 -3بحث و نتایج
نانوساختار الیه ای  (M-S)Nمتشکل از  N=100تناوب
دوتایی الیه ابررسانا-الیه فراماده مطابق شکل  1در نظر
می گيریم .الیه ابررسانا را از جنس  Nbبا ضخامت

 d s  60 nmانتخاب کردیم که دمای بحرانی آن

شکل  :3تاثير ضخامت فراماده در طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
ابررسانا شامل فراماده

 TC  9.2 Kو عمق نفوذ الندن آن 0  83.4 nm

می باشد .الیه های فرامواد در نانوساختار را بدون اتالف و

با توجه به منشا گاف های فوتونی در بلورهای فوتونی به
نظر می رسد که ضخامت فرامواد گاف های فوتونی را
تحت تاثير قرار دهد بنابراین به ازای ضخامت های مختلف
فرامواد طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی را مطابق شکل 3
رسم کردیم و تغييرات عمده ای را در مقدار فرکانس قطع
ساختار و نيز گستره طيفی گاف بر حسب تغييرات
ضخامت فرامواد مشاهده کردیم طوری که با کاهش
ضخامت فرامواد تا  ،20nmفرکانس قطع تا حوالی
 2300THzجابجا می شود و گاف باند فوتونی دوم دیگر
قابل مشاهده نيست در حالی که با افزایش ضخامت
فرامواد تا  90 nmبر تعداد گاف ها افزوده می شود ضمن
آنکه گاف اولی در حال ناپدید شدن است .بنظر می رسد
افزایش ضخامت الیه فرامواد و به سبب آن تغيير اختالف
راه نوری منجر به تشکيل باند گاف های دیگر و نابودی
گاف اول در طيف تراگسيل نانو بلور فوتونی می شود .به

با ضخامت  d m  45 nmدر نظر گرفتيم .فرض کردیم
ضریب گذردهی الکتریکی الیه های فراماده  m  10
و ضریب تراوایی آنها   m  1باشد.

شکل  :2مقایسه طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی ابررسانا  (D-S)Nبا
(M-S)N

مطابق شکل  2با در نظر گرفتن ضخامت های معينی از

الیه ابررسانا  d s  60 nmوالیه فراماده ، d D  45 nm
طيف تراگسيل نانوساختار الیه ای را در دمای اعمالی
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ازای سایر ضخامت ها ،واضح است که با افزایش ضخامت
فرامواد بر تعداد باند گاف ها افزوده می شود.
از خواص منحصر بفرد مواد می توان به ضریب شکست
آنها اشاره کرد .بنابراین وابستگی طيف تراگسيل نانوبلور را
به ضریب گذردهی فرامواد مطالعه کردیم و این وابستگی
را مطابق شکل  4رسم نمودیم .ضخامت الیه ها را ثابت در
نظر گرفتيم .تغييرات ضریب گذردهی فرامواد مشابه
ضخامت آن ،تاثير عمده ای در تعداد و نيز فرکانس قطع
نانو بلور فوتونی دارد .از آنجایی که پارامتر ضخامت و
ضریب شکست دو پارامتر و مشخصه مهم بلورهای فوتونی
است که از طریق رابطه براگ ( که تعيين کننده محل
گاف ها ی فوتونی در بلورهای فوتونی می باشد) در محل
تشکيل گاف ها تاثير گذار هستند .در واقع با تغيير ضریب
گذردهی فرامواد ،جنس الیه تشکيل دهنده بلور فوتونی
عوض می شود طوری که بنظر می رسد که با نانوبلور
فوتونی دیگری سروکار داریم.

 10-12بهمن 1396

باشد برای بررسی تاثير ضریب شکست الیه ابررسانای
موجود در ساختار بر روی طيف تراگسيل نانوبلور فوتونی
کافيست که دمای اعمالی را تغيير دهيم .بنابراین با در
نظر گرفتن ضخامت های معين از الیه ابررسانا طيف
تراگسيل نانوبلور فوتونی را بررسی کردیم .نمودار تغييرات
فرکانس قطع نانو ساختار را بر حسب دمای اعمالی در
شکل  5رسم کردیم که این تغييرات افزاینده هست.

شکل  :5تاثير دمای اعمالی در فرکانس قطع نانوبلور فوتونی

 -4نتیجه گیری
حضور فراماده در نانوبلور فوتونی ابررسانا باعث افزایش
پهنای باند گاف های نانوساختار می شود طوری که در

گستره  1266  1776 THz باند گاف های این دو

نانو ساختارها باهم همپوشانی دارند .عالوه بر آن فرکانس
قطعی در چنين ساختارهایی وجود دارد که با افزایش
ضریب گذردهی و ضخامت الیه های فرامواد بسمت
فرکانس های کوچکتر جابجا می شود .اما بسته به
پارامترهای مختلف نانوساختار ،فرکانس قطع آنها در
گستره  570  600 THz رخ می دهد .نتایج نشان

داد که با افزایش دمای اعمالی تا نزدیکی دمای بحرانی
ابررسانا ،فرکانس قطع نانو ساختار به سمت فرکانس های
باالتر جابجا می شود.
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  m  10ب)   m  6و ج)  m  2

از آنجایی که ضریب شکست الیه ابررسانا تابعی از دما می
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 جهت استفاده به عنوان منبع پالسمونی تعبیه شده،نانولیزر پالسمونیکی مبتنی بر نانومیله
در موجبر
محمد حسين مطوس و عباس ظریفکار
 بخش مخابرات و الکترونيک، دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر، دانشگاه شيراز، بولوار زند، شيراز، فارس،ایران
. تقریبا برابر نصف طول موج انتشار یافته توسط لیزر میباشد، یکی از موانع کاهش ابعاد لیزرها حد پراش است که در یک بعد- چکیده
پژوهشگران در سال های اخیر با استفاده از پالسمون سطحی موفق به غلبه بر حد پراش شدهاند و این خاستگاه طراحی نانولیزرهای پالسمونیک
 راندمان تزویج کم اسپیسرها است که با استفاده از پیکربندی منبع پالسمونیک تعبیه شده، یکی از مشکالت پیشرو.یا همان اسپیسرها می باشد
–  از اینرو در این پژوهش یک نانولیزر پالسمونیکی مبتنی بر ساختار موجبری نیمه هادی.در موجبر یا کاواک درون خط تا حدودی قابل حل است
 طراحی،عایق – فلز – عایق – نیمه هادی با قابلیت استفاده به عنوان منبع پالسمونی تعبیه شده در موجبری متشکل از سه نانومیله ی جفت شده
 شبیهسازیهای انجام شده به روش اجزاء محدود نشان میدهند که اضافه کردن یک نانومیله نیمه هادی به نانولیزر.و بررسی شده است
 و ضخامت عایق40 nm  به عنوان مثال ساختار جدید در شعاع. عملکرد مناسبتری را به ارمغان میآورد،پالسمونیکی پیشنهاد شده ی پیشین
. همزمان آستانه و پهنه مد بهنجار شده کوچکتری دارد که آن را به عنوان منبع نوری تعبیه شده در موجبر مناسب می سازد،7/8 nm بیشتر از
 نانوميله های جفت شده، نانوكاواکهای تعبيه شده در موجبر، نانوليزر پالسمونيکی، اسپيسر-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-metalinsulator-semiconductor (SIMIS) nanostructure is proposed and investigated. This structure is suitable for utilizing as a waveguideintegrated 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 waveguideintegrated plasmon source.
Keywords: Coupled nanorods, plasmonic nanolaser, spaser, waveguide-integrated nanocavities.
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a Waveguide-Integrated Plasmon Source

1

M. H. Motavas

A. Zarifkar

m.motavas@shirazu.ac.ir

zarifkar@shirazu.ac.ir

nanolaser with semiconductor-insulator-metalinsulator-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.

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

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 semiconductorinsulator-metal-insulator-semiconductor (SIMIS).
Such structure can be fabricated by using selfassembly 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
774

This paper is authentic if it can be found in www.opsi.ir.

1396  بهمن10-12

بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

wavelength, the refractive indices of Ag, MgF2 and
CdS are 0.05+3.039i, 1.4 and 2.4, respectively.
L

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.

(a)

CdS
MgF2
Ag

h

CdS
y
z

(b)

Air
r1

r2

Ag

CdS
MgF2

x

Figure 1: (a) Three dimensional schematic of the spaser
(b) Cross-sectional view of the SIMIS structure.

3

Simulation Results and Analysis
(a)

(b)

(c)

(d)

In this section, first we obtain the electric field
distribution at the device cross section which is
shown in Fig 2 (a).
1

(a)

Figure 3: (a) Mode effective index (b) Propagation loss
(c) Confinement factor (d) Normalized mode area of
hybrid plasmonic mode in SIMIS structure.

0

(b)

(c)

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

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
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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.

comparison with the MIS-based nanolasers. This is
accomplished by adding an extra semiconductor
nanorod
to
metal-insulator-semiconductor
structure.
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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
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جاذب پالسمونیک باند باریک قابل تنظیم بر اساس کریستال مایع و ساختارهای مربعی از
جنس طال
رضا رشيديتبار و نجمه نزهت
 ایران، شيراز، دانشگاه صنعتی شيراز،دانشکده مهندسی برق
 در این مقاله جذب آرایههایی از اجرام مربعی شکل از جنس طال با اندازههای متفاوت در ناحیه فرو سرخ نزدیک مورد بررسی قرار- چکیده
 است که منجر به قابل تنظیم شدن5CB  کریستال مایع از نوع. اجرام مربعی شکل طال درون کریستال مایع قرار دارند، در این ساختار.میگیرد
 در ساختاری که مربعهای طال با دو اندازه. نقش کریستال مایع و اندازه مربعهای طال برروی جذب ساختار بررسی میشود.ساختار می شود
 مربع های طال با سه اندازه متفاوت درون، برای بدست آوردن سه قله جذب. بدست میآید95%  دو قله جذب باریک باالی،متفاوت وجود دارد
 با تغییر ضریب شکست، در ساختارهای پیشنهادی. به وجود میآید85%  در این صورت سه قله جذب باالی.کریستال مایع قرار داده شده است
. تغییر میکند30nm  میزان جذب درحدود، دارد90o  یا0o  زاویهz کریستال مایع ناشی از تغییر ولتاژ در حالتهایی که محور اپتیکی با محور
 كریستال مایع، جاذب، | مون سطحیP a g e 777 پالس-كليد واژه

Tunable Narrow Band Plasmonic Absorber Based on Liquid Crystal and Gold
Squares
R. Rashiditabar and N. Nozhat
Department of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
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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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.

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 subwavelength 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.

2
The structures
absorbers

of

the

proposed

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]:
 no2 cos 2   ne2 sin 2 

 
0
 (no2  ne2 )sin  cos 


0
no2
0

( no2  ne2 )sin  cos  
 (1)
0

ne2 cos 2   no2 sin 2  

where ne and no are ordinary and extraordinary
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refractive indices, and  is the angle between the
optical and z-axes.

refractive indices adjustability and makes the
structure tunable.

(a)

Fig. 2. The absorption spectra of the plasmonic absorber
of Fig. 1 for   0o and   90o .
(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]:
ne no
(2)
neff 
2
2
ne cos   no2 sin 2 

(a)

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

(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 .

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
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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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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   0o and 90o .

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
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بررسی سه بعدی اثرات تغییر دما و ماده انتقال دهنده حفره بر عملکرد سلول خورشیدی
پروسکایت
1رزاقی

 محمد،1سوما زندی

 سنندج، دانشگاه كردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی برق.1
 این ساختارها ویژگیهایی. پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند، اخیرا سلولهای خورشیدی مبنی بر ارگانو متال هالید پروسکایتها- چکیده
 تکنیک عددی سه بعدی تفاضلهای، در این مقاله. را دارا هستند، قابلیت تحرک باالی حاملها و طیف جذبی گسترده،همچون چگالی نقص پایین
 مدل تلفیقی الکتریکی و نوری برای تشخیص پارامترهای. استفاده شده است، برای شبیه سازی سلولهای خورشیدی پروسکایت مسطح،محدود
-  بر عملکرد سلولCu2O  با مادهیCuSCN  و جایگزینی مادهی، تأثیر تغییرات دما.کلیدی سلول خورشیدی شبیهسازی شده استفاده میشود
 بهترین بازده، با توجه به نتایج شبیه سازیها. شده استFF  وJsc  تغییر مادهی ذکر شده منجر به تغییر.های خورشیدی بررسی شده است
. برای سلول خورشیدی حاصل میشود14/32 %
.HTM  شبيه سازی سه بعدی و، دما، پروسکایت، سلول خورشيدی-كليد واژه

3D Investigation of Temperature and Hole Transport Material Variation on
Performance of Perovskite Solar Cell
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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 electricaloptical 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 (Cu 2O
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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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).

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 threedimensional (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

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:
 '' | E |
(2)
G photo ( ) 

2h

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.

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

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  )    
n 1
 jn  Gn  U n
t q
p 1
 j p  G p  U n
t q

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:
(1)
  (  E )  K 0 2  r E  0
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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 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].

Figure 3: J–V curve of perovskite solar cell.

Table1. The electrical parameters of PSC [3, 8, 11]
Parameter
ɛs
Nc (cm-3)
ND (cm-3)
µn/µp
(cm2/V.S)
χ (eV)
Eg (eV)
τn /τp (ns)
NA (cm-3)
ND (cm-3)

3

TiO2
9
1×1019
1×1019

CH3NH3PbI3
6.5
1.66×1019
5.41×1019

2/1

50/50

4
3.2
5/5
5×1019

3.93
1.55
8/8
5×1013
-

CuSCN
10
1.79×1019
2.51×1019
1×10-4 /
0.01
1.9
3.4
5/5
5×1018
-

Cu2O
3
1×1019
1×1019
3.4/3.4
3.4
2.22
5/5
5×1018
-

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

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
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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]:

Voc 

kT  Jsc 
ln 

q  J 0 (T ) 
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2017
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Organic-Metal Halide Perovskite Solar Cells,"
IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 52,
no. 6, pp. 1-6, 2016
[4] Zuo, Chuantian, et al. "Advances in perovskite
solar cells," Advanced Science, vol. 3, no. 7,
2016.
[5] P. Qin et al., "Inorganic hole conductor-based
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efficiency,"
Nature
communications, vol. 5, p. ncomms4834, 2014.
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[13] G. Siefer and A. W. Bett, "Analysis of

(6)

where k is Boltzmann constant and J0 is a dark
current density, which related to T, as below:

 Eg 0 
J 0  BT 3 exp  
(7)

 kT 
where B" is a constant, that independent of T. So,
temperature effect on the Voc in solar cell is
calculated as follow:

Vg 0  VOC   3VT
dVoc

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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بهبود ولتاژ مدارباز در سلولهای خورشیدی پروسکایتی با استفاده از الیهی دی اکسید
آلومینیوم به عنوان الیه خنثی الکتریکی
1فرشی

 محمدكاظم مروج،1،2 بهرام عبدالهی نژند،1 فرزاد مرده كتانی اصل،1عاطفه قربانی كلتپه
 ایران، تهران، دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر، دانشگاه تربيت مدرس1
 ایران، تهران، گروه تکنولوژی نانوذرات، جهاد دانشگاهی تربيت مدرس2

) در خواص فتوولتاییکیmp-TiO2( چکیده – در این مقاله اثر نشاندن الیهی دی اکسید آلومینیوم روی الیهی متخلخل انتقال دهنده الکترون
 به دلیل عایق بودن دی اکسید آلومینیوم نیاز است نشاندن الیه به صورت غیر یکنواخت.سلولهای خورشیدی پروسکایتی بررسی شده است
 ولتاژ مدار باز سلولهای خورشیدی، در این کار.صورت بگیرد و به این منظوراز روش کندوپاش مغناطیسی چرخشی استفاده شدهاست
 به دلیل کاهش، با استفاده از الیه نازک دی اکسید آلومینیوم.پروسکایتی با استفاده از الیهی دی اکسید آلومینیوم و بدون آن مقایسه شدهاست
 افت ولتاژ مدار باز و،ولتاژ- که با نتایج حاصل از مشخصههای چگالی جریان، ولتاژ مدار باز بزرگتری به دست میآید،مراکز بازترکیب در ساختار
.مشخصه جریان تاریک سلولهای خورشیدی مورد تایید است
 سلول های خورشيدی پروسکایت، ولتاژمدار باز، دیاكسيد آلومينيوم، بازتركيب-كليد واژه

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
Nanomaterial Research Group, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR)
on TMU, Tehran, Iran
2

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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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).

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 dyesensitized 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 currentvoltage 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/mpTiO2/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

Au
Spiro-OMeTAD
Perovskite
Al2O3 passivation layer
mp-TiO2
c-TiO2
FTO

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.

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 holeblocking layer of TiO2 was deposited by spincoating 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
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no disturbance in the photo generation of electronhole 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 2 Current-voltage characteristics of solar cell
(a) without Al2O3 (b) with Al2O3 (c) with Al2O3/
without spiro-OMeTAD

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

Figure 4. Photovoltage decay characteristics of devices
with/without Al2O3
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4 conclusion
We used the rotational angular RMS method,

for deposition of insulator Al2O3 layer on mpTiO2 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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جاذب متامادهای فوق نازک حساس به قطبش در بازهی تراهرتز با استفاده از دیسک بیضوی
طالیی
 گرانپایه... و نصرتا، رویا ابراهیمی میمند،علی سلیمانی
 ایران، تهران،دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 درصد موجهای الکترومغناطیسی تابشی در بازهی تراهرتز را100 چکیده – در این مقاله به طراحی یک جاذب متامادهای فوق نازک پرداختهایم که میتواند حدود
 راTM  وTE  نتایج به دست آمده نشان میدهد که جاذب به قطبش حساس بوده و میتواند در بازهی زاویهای وسیعی تابشهای.در فرکانس کاری خود جذب کند
 تراهرتز را نشان5/95  درصدی در فرکانس96/45  تراهرتز و8/14  درصدی در فرکانس99/14  به ترتیب جذبTM  وTE  ساختار پیشنهادی برای تابش.جذب کند
 این ساختار متامادهای میتواند راه را برای کاربردهای جدیدی در بازهی. فرکانس جذب را میتوان از طریق تغییر مشخصات هندسی جاذب تنظیم نمود.میدهد
. حسگر تراهرتزی و تسهیمکننده قطبش هموار کند، تصویربرداری قطبش،تراهرتز مانند تشخیصدهندههای قطبش
 جاذب حساس به قطبش، جاذب متاماده، متاماده، تراهرتز: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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geometry of structure is required to obtain perfect
absorption.

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].

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.

Metamaterials because of their wonderful characteristics
have great potential in many applications such as
superlens, cloaking, detectors, and modulators [4, 5].

2

The remaining of this paper is organized as follows:
Section 2, the design and simulation method
investigated. In Section 3, polarization-dependence
the structure is discussed. The paper is concluded
Section 4.

In
is
of
in

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 a  5 μm and b  7.5 μm), the
dielectric spacer and a metallic gold ground plane.

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].

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
7
electric conductivity   4.09  10 Sm-1. A 1.1 μmthick lossy polyimide with   3.5  0.2i is modelled
as the substrate.

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].

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).

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].

The

absorptivity

can

be

calculated

from

A  1  S 11  S 21 , where A, S11, and S21 are
2

2

absorptivity, reflection coefficient, and transmission
coefficient, respectively [9].

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.

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

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

calculated using the equation A  1  S 11
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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. 3: The absorbance spectra of the MA at different angles
of incidence for (a) TE and (b) TM waves.

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. 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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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.
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Conclusion

In conclusion, we report an ultrathin metamaterial
absorber that the proposed absorber is polarizationdependent 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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جذب همدوس کامل توسط متاسطح گرافینی قابل انعطاف و تنظیمپذیر در بازه
وسیع زاویه تابش در بازه تراهرتز
 گرانپایه... و نصرتا، علی سلیمانی،رویا ابراهیمی میمند
 ایران، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشکده مهندسی برق

 به بررسی جذب کامل همدوس در بازه فرکانسی تراهرتز توسط طرح متاسطح گرافنی به صورت حلقه مربعی،چکیده – در این مقاله
 نتایج شبیهسازی برای هر دو مد الکتریکی عرضی و مغناطیسی عرضی نشاندهنده این است که مقدار جذذب در بذازه.پرداختهایم
 توسط تنظذیم فذاز%100  تا مقدار%0  است و مقدار جذب همدوس در این ساختار از مقدار%90 وسیعی از زاویه تابش همچنان باالی
 توسط تغییذر پتانسذیل، فرکانس مرکزی جذب متاسطح ارایه شده.نسبی دو پرتو کم توان با جهت انتشار مخالف قابل کنترل است
 ضخامت این جاذب فقط در حدود یک.شیمیایی گرافین و همچنین با دستکاری پارامترهای هندسی آن به سادگی قابل کنترل است
 از این جهت جاذب طراحی شده پتانسیل این را دارد که در ادوات نذوری مختلیذی از.بیستم طولموج کاری ساختار متاسطح است
 این مقاله راهی بدیع بذرای جذذب کامذل در. آشکاسازها و سوییچهای الکترومغناطیسی مورد استیاده قرارگیرد،جمله مدوالتورها
.فاصله تراهرتزی ارایه میدهد
 تراهرتز، مدوالسیون، متاسطح، گرافین، جذب كامل همدوس-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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tuned by varying the graphene gate voltage and
geometric parameters. Hence, the proposed absorber is
very promising for tunable THz detections and signal
modulations.

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.

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 timedomain (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]:
ie 2 c
(1)
g  2
   i  1 

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 counterpropagating beams.

where  c depends on the concentration of charged
doping and   c e f2 , 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.

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
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achieved as a function of incidence angle, θ, for TE
and TM polarizations [9]:

r e

i

1  188.68  cos  

1

1  e 
i 

1  188.68  cos   (1  e i  )
1

(4)

where e i  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, A  1  r , versus wave
2

incidence angle.

Fig. 1: (a) The schematic view of one cell of the proposed
absorber. (b) Coherent interaction of two counterpropagating beams.

The chemical potential c  0.3 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  r  2.5 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].

Fig. 2: The maximum coherent absorbance vs. oblique
incidence angle, , for TE and TM modes at 4.1THz.

In CPA system, the forward and backward scattering
fields ( O  ) can be obtained from the two input fields
( I  ) through a scattering matrix, S g [8]:
O  
 I   t 
   Sg    
O  
 I    r

r   Ie i  


t    Ie i  

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.

(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:
O   O   tIe i   rIe i 

(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 tIe i   rIe i  ,
from which we can get the necessary condition for
CPA performance: r  t . The reflectance can be


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 quasiCPA frequency can be tuned from 2.6361 to 5.3527
THz when the doping level varies from 0.1 to 0.6 eV.

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.

Fig. 4: Absorbance spectra at various chemical
potential.
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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 E F  0.1 eV, the
absorption becomes maximum if phase difference
equal to 2n  (n is an integer). As illustrated in Fig. 6
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زیست حسگرهای نوری بهینه مبنی بر ساختارهای مشدد دیسک ویسپرینگگالری
محمد رزاقی2  فروغ خزیمه و1
 سنندج، خيابان پاسداران، دانشگاه كردستان،گروه فيزیک
 سنندج، خيابان پاسداران،  دانشگاه كردستان،دانشکده مهندسی برق
 بصورت تابعی از،حسگرهای نوری مبنی بر ساختار مشدد دیسک-) زیستFOM( ) و معیار شایستگیS(  حساسیت، در این مقاله- چکیده
 جفتشده به یک، )WG(حسگرها شامل یک مشدد دیسک ویسپرینگ گالری- این زیست. مطالعه میشوند،پارامتر ساختاری فاصلهی گاف
 هدف یافتن پارامترهای بهینه ای. تغییر داده میشود150-350 nm  فاصله ی گاف بین مشدد و موجبر مستقیم در بازهی.موجبر مستقیم هستند
 روشهای تمام تحلیلی ما. انجام شدهاند،CMT  وCTM  محاسبات با روشهای تحلیلی. منجر میشوندFOM  وS است که به مقادیر باالیی از
-  در زیستFOM  وS  پارامترهای، با توجه به محاسبات. دارند،WG حسگرهای نوری بر مبنای مشددهای-تاثیر به سزایی در طراحی سریع زیست
- باال و شعاع کوچک این زیستFOM . دست یافتهاند،1550 nm  در طول موج2200 /RIU  و134 nm/RIU حسگر بهینه شده به بیشترین مقادیر
. شود،) می تواند منجر به عملکرد باالی آن در شناسایی مقادیر کم از نمونه های زیستی (آنالیت،حسگر
. حساسيت، مد ویسپرینگ گالری،حسگر نوری- زیست-كليد واژه

Optimized Photonic Biosensors Based on Whispering Gallery Mode
Disk Resonato Structures
Foroogh Khozeymeh1 and Mohammad Razaghi2
1

Dept. of Physics, School of Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2

Dept. 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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Introduction
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.

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 multianalyte 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

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:
WGM 

2R
neff
m

(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.

Principle and design

A schematic of considered biosensor is presented
in Fig 1.

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].

Fig. 1. A photonic WGM disk resonator based biosensor
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increased to high amount of 25700 at 350 nm gap
distance, (see Fig.2c).

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.
(a)
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1535.77 (water)
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Fig. 3. Sensitivity of WGM disk resonator based
biosensor with refractive index variation of solution.
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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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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).

Disk

200

250
gap (nm)

300

350

(c)
Fig. 2. Variations of a) κ, b) Qk and c) Qt, in different
ranges of gap distance.
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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

1500
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1000

= 1535.77 nm
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500
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Fig. 4. Variations of FOM in different ranges of gap.
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[3] Ciminelli, Caterina, et al. "Label-free optical
resonant sensors for biochemical applications."
Progress in Quantum Electronics 37.2 (2013): 51107.
[4] Righini, G. C., et al. "Whispering gallery mode

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

microresonators:
fundamentals
and
applications." Rivista del Nuovo Cimento 34.7
(2011): 435-488.
[5] Rowland, D. R., and J. D. Love. "Evanescent
wave coupling of whispering gallery modes of
a dielectric cylinder." IEE Proceedings J
(Optoelectronics) 140.3 (1993): 177-188.
[6] M. Heiblum and Jay Harris. "Analysis of
curved optical waveguides by conformal
transformation," IEEE Journal of Quantum
Electronics 11.2 (1975): 75-83.
[7] H. Kogelnik and V. Ramaswamy. "Scaling
rules for thin-film optical waveguides,"
Applied Optics, 13.8 (1974): 1857-1862.
[8] K. Okamoto, Fundamentals of optical
waveguides. Academic press, 2010.
[9] Mancinelli, Mattia, et al. "Reconfigurable
optical routers based on Coupled Resonator
Induced Transparency resonances." Optics
express 20.21 (2012): 23856-23864.
[10]
bin Mat Yunus, W. Mahmood, and Azizan
bin Abdul Rahman. "Refractive index of
solutions at high concentrations." Applied
optics 27.16 (1988): 3341-3343.
[11]
M. White and Xudong Fan. "On the
performance quantification of resonant
refractive index sensors," Optics express, 16.2
(2008): 1020-1028.
[12]
Grist, Samantha M., et al. "Silicon
photonic micro-disk resonators for label-free
biosensing." Optics express 21.7 (2013): 79948006.
[13]
TalebiFard, Sahba, et al. "Optimized
sensitivity of Silicon-on-Insulator (SOI) strip
waveguide resonator sensor." Biomedical
optics express 8.2 (2017): 500-511.

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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مطالعه استحاله ساختاری پروسکایت های ترکیب هالوژنی
فرزاد مردهكتانی اصل ،1زهرا یگانگی ،1بهرام عبداللهی نژند 1،2و محمدكاظم مروج

فرشی1

 1دانشگاه تربيت مدرس ،دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر
 2جهاد دانشگاهی تربيت مدرس ،گروه تکنولوژی نانوذرات
چکیده – مواد پروسکایتی به واسطه خواص اپتوالکترونیکی خارقالعادهای که دارند ،در طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند.
علیرغم پیشرفتهای فراوان در زمینه ساخت سلولهای خورشیدی پروسکایتی با بازده باال ،همچنان ابهامات فراوانی در مورد نحوه عملکرد آنها
وجود دارد .یکی از مهمترین مشکالت سلولهای خورشیدی پروسکایتی پایداری طوالنی مدت این مواد است .در این پژوهش نحوه تشکیل
پروسکایت با استفاده از دو پیش ماده یدید سرب و متیل آمونیوم کلرید بررسی شدهاست .یدید سرب با استفاده از روش الیه نشانی دورانی رایج
در روشهای چند مرحلهای الیه نشانی شده است .در مرحله بعدی این پیش ماده در معرض ماده متیل آمونیوم کلرید در زمانهای مختلف قرار
گرفتهاست .نتایج به دست آمده با روشهای مشخصهیابی الگوی پراش اشعه ایکس و همچنین طیف جذب نوری ،نشان دهنده تغییر مواد تشکیل
شده در زمانهای متفاوت است.
كليد واژه -حداكثر چهار یا پنج واژه كليدی مرتبط با مقاله را بهترتيب الفبا ،بهطوری كه با كاما از هم جدا شده باشند ،ذكر

كنيد.

Study of Structural Phase Transformation in Halide Pervoskites
Farzad Mardekatani Asl1, Zahra Yeganegi1, Bahram Abolladhi-Nejand1, 2 and Mohammad Kazem 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- 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 CH 3 NH 3Cl on PbI 2 to produce a
perovskite layer. PbI 2 , the first precursor, was deposited using common spin coating method mentioned in literature. The deposited
layer was exposed to CH 3 NH 3Cl solution. XRD and UV-Visible
Keywords:
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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 coworkers 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%
.

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].

Figure 1: Fabricated device structure

2
2.1

But chlorine as another halide has a different
behaviour in perovskite structure. The first solar
cell using perovskite as light absorber in the work

Experimental Details
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 soapdeionized
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

Figure 2: XRD measurement for fabricated layers

Figure 3 shows the absorption spectrum of the
deposited layers.

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.

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.

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 4: J-V measurements of fabricated devices
(dashed line shows the reverse scan)
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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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بهبود خروجی دیودنورگسیل پروسکایتی بر پایه شبیه سازی
 فرزانه عرب پور رق آبادی،  وحید احمدی،مسعود پاینده
. تهران، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 دیود نورگسیل پروسکایتی مورد بررسی قرار گرفتهاست و خروجی نوری آن بهینه، با استفاده از نرم افزار شبیه ساز دو بعدی،چکیده – در این کار
 نتایج نشان می دهد که بیشترین لومینسانس خروجی با الیه. بهبود کارآیی این افزاره به عنوان تابعی از ضخامت ناحیه فعال واکاوی شد.شدهاست
 یکی، چگالی حاالت تله ها که بیانگر کیفیت الیه فعال است، همچنین. نانو متر قابل دستیابی است5-20 پروسکایتی با ضخامت در محدوده
 نانو ثانیه500  تا5  نشان داده شده است با تغییر طول عمر حامل ها از.ازفاکتورهای بسیار مهم در بازدهی دیود نورگسیل پروسکایتی به شمار میرود
 لومینسانس نور خروجی از، بر سانتی متر مکعب برای تک کریستال است10-16  برای پلی کریستال به10-12 که نتیجه تغییر چگالی حاالت تله ها از
. در صد برای لومینسانس خروجی نور18.5  وات بر متر مربع افزایش یافته است یعنی افزایش3.26  به2.75
.SRH  بازترکیب، چگالی حالت تله، شبیه ساز یک بعدی، دیود نور گسیل پروسکایتی:کلمات کلیدی

Simulation Based Optimization of Optical Output for Perovskite
Light Emitting Diode
Masoud Payandeh, Vahid Ahmadi*, Farzaneh Arabpour Roghabadi
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran-Iran.
*V_ahmadi@modares.ac.ir

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
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simulation has been selected from reported
experimental works and shown in Table 1.

Introduction

Ag

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 thinfilm 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 Wanniertype 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

ZnO ̴ 50 nm
CH3NH3PbBr3 ̴ 20 nm
PEDOT:PSS ̴ 50 nm
ITO

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
simulation [7-10].
Parameter

PEDOT:PSS

Thickness (nm) 50 nm
NA (cm-3)
1.0 × 1018
-3
ND (cm )
Ԑr
3
χ (eV)
2.45
Eg (eV)
2.8
µn (cm2 / Vs)
2 × 10-4
µp (cm2 / Vs)
2 × 10-4

PeLED used in

CH3NH3PbBr3

ZnO

10-500 nm
2.0 × 1015
18
3.6
2.3
30
30

50 nm
-

1.0 × 1018
9
4
3.3
100
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]:
𝑂𝑃𝑇
𝑅𝑛𝑝
= 𝐵𝑟 𝑛𝑝

Device structure and parameters

(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:

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

2
𝑅𝑒𝑥
𝑛𝑝 = 𝐵𝑟 (𝑛𝑝 − 𝑛𝑖 )
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The ni is the intrinsic carrier concentration and its
value for perovskite is 1.97×107 cm-3.

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].

3.2 Auger recombination
Auger recombination has been modelled using
the following expression:
𝑅𝐴𝑢𝑔𝑒𝑟 = 𝐶𝑛 (𝑝𝑛2 − 𝑛0 𝑛𝑖2 ) + 𝐶𝑝 (𝑛𝑝2 − 𝑝0 𝑛𝑖2 )

(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−𝑛𝑖2
𝐸𝑖 −𝐸𝑡
𝐸 −𝐸
𝜏𝑛0 [𝑝+𝑛𝑖 𝑒𝑥𝑝(
)]+𝜏𝑝0 [𝑛+𝑛𝑖 𝑒𝑥𝑝( 𝑡 𝑖 )]
𝑘𝑏 𝑇
𝑘𝑏 𝑇

(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.

Figure 2. The I-V curves for different perovskite
thicknesses.

Table 2. The values of the radiative and nonradiative
constants for perovskite film[6].
k1 (µs-1)
CH3NH3PbBr3

4

27.2

k2 (cm3 s-1)
4.9 × 10-10

k3 (cm6 s-1)
13.5 × 10-28

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 (CurrentVoltage) 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

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.
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تاثیر برم بر روی پروسکایت ترکیب هالوژنی
1فرشی

 محمد كاظم مروج،1،2  بهرام عبداللهی نژند،1 فرزاد مرده كتانی اصل،1زهرا یگانگی
 ایران، تهران، دانشگاه تربت مدرس، دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر1
 ایران، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه تربيت مدرس، گروه تکنولوژی نانوذرات2
چکیده

 سرب و ید از پیش ماده سرب یدید و.سلول خورشیدی پروسکایتی ترکیب هالوژنی با روش الیه نشانی دو مرحلهای پروسکایت معرفی میشود
 افزودن برم به. تاثیر برم روی ولتاژ مدار باز و گاف انرژی سلول خورشیدی نشان داده میشود.برم از پیش ماده متیل آمونیوم برماید تهیه میشود
پروسکایت یدی باعث بهبود مورفولوژی سطح و پهنتر شدن گاف انرژی پروسکایت و در نتیجه افزایش ولتاژ مدار باز سلول خورشیدی حاصل
مرئی نشان میدهد- آنالیزجذب فرابنفش. باعث کاهش جریان اتصال کوتاه سلول میشود، بروم با متخلخل کردن ساختار پروسکایت، اما.میشود
. به عبارت دیگر پروسکایت حاصل دوفازی است.این ساختار پروسکایت دو گاف انرژی دارد

. جریان اتصال كوتاه، ولتاژ مدار باز، متيل آمونيوم برماید، پروسکایت، سلول خورشيدی:كليد واژه
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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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very impressed with deposition methods. In this
work, we have prepared perovskite layer via
sequential two-step deposition. [7], [8]

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

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 twostep deposition method for the formation of
CH3NH3PbI3-xBrx thin film perovskite. [8]

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

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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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 photoabsorber 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.

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 twophase 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 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
MAPbI3-xBrx
Figure 3: XRD graph for MAPbI3-xBrx perovskite.
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VOC
0.99

JSC
3.27

FF
0.43

PCE
1.39%
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Solar Cells. Energy Environ. Sci. 2017, 10, 710–
727.
[3] Brenner, T. M.; Egger, D. A.; Kronik, L.; Hodes,
G.; Cahen, D. Hybrid Organic-inorganic
Perovskites: Low-Cost Semiconductors with
Intriguing Charge-Transport Properties. Nat. Rev.
Mater. 2016, 16011.

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.

[4] Matsui, T.; Seo, J. Y.; Saliba, M.; Zakeeruddin, S.
M.; Grätzel, M. Room-Temperature Formation of
Highly Crystalline Multication Perovskites for
Efficient, Low-Cost Solar Cells. Adv. Mater. 2017,
29 (15), 2–6.
[5] Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T.
Organometal Halide Perovskites as Visible-Light
Sensitizers for Photovoltaic Cells. J. Am. Chem.
Soc. 2009, 131 (17), 6050–6051.
[6] (NREL
chart
homepage,
http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_
chart.jpg (accessed: November 2016).)
[7] Shi, Z.; Guo, J.; Chen, Y.; Li, Q.; Pan, Y.; Zhang,
H.; Xia, Y.; Huang, W. Lead-Free OrganicInorganic Hybrid Perovskites for Photovoltaic
Applications: Recent Advances and Perspectives.
Adv. Mater. 2017, 29 (16).
[8] Chen, S.; Lei, L.; Yang, S.; Liu, Y.; Wang, Z. S.
Characterization of Perovskite Obtained from TwoStep Deposition on Mesoporous Titania. ACS Appl.
Mater. Interfaces 2015, 7 (46), 25770–25776.
[9] Kedem, N.; Kulbak, M.; Brenner, T. M.; Hodes,
G.; Cahen, D. Type-Inversion as a Working
Mechanism of High Voltage MAPbBr 3 (Cl)-Based
Halide Perovskite Solar Cells. Phys. Chem. Chem.
Phys. 2017, 19 (8), 5753–5762.
[10] Kitazawa, N.; Watanabe, Y.; Nakamura, Y. Optical
Properties of CH3NH3PbX3 (X = Halogen) and
Their Mixed-Halide Crystals. J. Mater. Sci. 2002,
37 (17), 3585–3587.
[11] Luo, S.; Daoud, W. A. Recent Progress in Organicinorganic Halide Perovskite Solar Cells:
Mechanisms and Material Design. J. Mater. Chem
A, 2015, 3 (17), 8992–9010.
[12] Buin, A.; Comin, R.; Xu, J.; Ip, A. H.; Sargent, E.
H. Halide-Dependent Electronic Structure of
Organolead Perovskite Materials. Chem. Mater.
2015, 27 (12), 4405–4412.

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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بررسی کاربرد نانو نوارهای گرافنی به عنوان فلیترهای میانگذر فروسرخ
2جانفزا

 و مرتضی2 محمدعلی منصوری بيرجندی،1عليرضا طاوسی

 ایران، ایرانشهر، دانشگاه والیت،گروه مهندسی برق-1
 ایران، زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر-2
 با قرار دادن.چکیده – در این مقاله یک فیلتر میانگذر برای طولموجهای باند فروسرخ و با استفاده از نانو نوارهای گرافنی پیشنهاد شده است
 نانو نوارهای گرافنی به دلیل قابلیت. ساختار کلی این فیلتر تشکیل میشود،پرو) مابین دو نانو نوارموجبر-یک نانو نوار (به عنوان تشدیدگر فابری
 با اعمال یک ولتاژ. اهمیت فراوانی دارند،کنترل پذیرشان در مقید کردن امواج سطحی و هدایتشان (در لبههای نوار) در طولموجهای فروسرخ
 و، اثبات خواهیم کرد با تغییر ضخامت ماده بستر گرافن. میتوان طولموجهای مورد نظر را به صورت آنی و تنظیم پذیر کنترل کرد،بایاس خارجی
 با افزایش طولی، برخالف این تغییر.) شده و کاهش مییابدblue-shift(  طولموج فیلتر دچار تغییر آبی،همچنین با افزایش پتانسیل شیمیایی
.) شده و افزایش مییابدred-shift(  طولموج فیلتر دچار تغییر قرمز،پرو-تشدیدگر فابری
 نانو نوارگرافنی، موج تخت، تشدیدگر فابری پرو، فيلتر ميانگذر-كليد واژه

Graphene Nano-Ribbon Assisted Fabry–Pérot Resonator Based Mid-Infrared
Bandpass Filter
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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.
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2
1

Theory and Design

Introduction
The three dimensional schematic view the GNRbased 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.

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.

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]:

c 
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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]:
g 


 E f 
2ie2 k BT
ln  2cosh 
 
2
1
 h   i  
 2k B T  

1
ie2  2 E f  h   i  

ln 
4 h  2 E f  h   i 1  



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.

(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]:

 eq   0  i  g / ().

Fig. 3: Study on the GNR’s substrate thickness effect
versus the transmission spectrum.

(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.

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. 2: Representation of the GNR’s edge mode.

3

Fig. 5: Study on the GNR’s chemical potential effect
versus the transmission spectrum.

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

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 1112µm, 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.

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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پیشنهادی برای سوییچ تنظیم پذیر تمام نوری مبتنی بر اثر کر در بستر بلورهای فوتونی
2بيرجندی

 و محمدعلی منصوری2 مهدی صفاری،1عليرضا طاوسی

 ایران، ایرانشهر، دانشگاه والیت،گروه مهندسی برق-1
 ایران، زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر-2
 برای افزایش. یک سوییچ تمام نوری تنظیم پذیر مبتنی بر اثر غیر خطی کر در بستر بلورهای فوتونی پیشنهاد میشود،چکیده – در این مقاله
. یک تشدیدگر حلقوی هشت ضلعی در بستر ساختار شبکه مربعی از بلورهای فوتونی تعبیه شده است،بازده اندرکنش بین نور و ماده غیرخطی
 ثابت خواهیم. به عنوان ماده اصلی غیرخطی انتخاب شده استn2=16-10m2/W  و ضریب غیرخطیn0=1/5 ماده غیر خطی با ضریب شکست
 توان مصرفی و سرعت سوییچ را به،کرد با قرار دادن دو تشدیدگر حلقوی هشت ضلعی به صورت آبشاری میتوان با اف زایش طول موثر اندرکنش
 پیکو ثانیه و توان مصرفی10  درنهایت زمان سوئیچ بین حالت خاموش و روشن برای این قطعه در حدود.) مرتبه کمتر10 شدت کاهش داد (حداقل
 تحلیل شده است و ساختار داراریFDTD  نتایج با کمک روش. محاسبه شده استλ0=1552nm  برای طولموج کاری6mW/µm2 آن کمتر از
.ابعاد بسیار کوچکی میباشد
. تشدیدگر حلقوی، بلورفوتونی، اپتيک غيرخطی، اثر غيرخطی كر-كليد واژه

Proposal for a Kerr-Tunable All-Optical Switch Based on Photonic Crystal Ring
Resonators
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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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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]:

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 doublevertically (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

nNL 

3 (3)
2
E0  n2 I
4 Z 0 nL

(1)

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]:
Et  Ein1 .( 1   1c ).

(2)

 1  k1



j (NL 1 NL 2 )
 L /2


(1   1c ).(1   2 c ).K1 . 1  K 2 .e
.e

j (NL 1 NL 2 ) 
 L /2
.e
 1  (1   1c ).(1   2 c ). (1  K1 ).(1  K 2 ).e


Er  Ein1.

(3)



 j (1   1c ).(1   2 c). K1.K 2 .e
.e

j (NL 1 NL 2 ) 
 L /2
.e
 1  (1   1c).(1   2 c). (1  K1 ).(1  K 2 ).e

 L /4

jNL 1

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

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
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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-Ge2
= (3.6) 2 placed in air background. Ring’s inner
nonlinear rods have relative permittivity of ϵInner=
n02=1.62, whereas outer nonlinear ring rods are
supposed to have relative permittivity the same as
lattice; i.e. ϵOuter= nSi-Ge2. 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.

(a)

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.

(b)

(a)

(b)

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

Fig. 3 the transmission/drop spectra of (a) SR (b) DR at
at λ0 = 1550 nm.

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. 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 ad 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.
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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.

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.

3

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 Kerrlike 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.

Fig. 5 the time monitor to find required time for DR
switch to change state from off to on at λ0 = 1550 nm.

(a)

Conclusion

(b)

Fig. 6 Study of RI shift required to have wavelength
shift. (a) Inner case (b) Outer case.
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طراحی و مشخصه یابی یک مدوالتور نوری سیلیکونی جدید
شهرزاد خواجوی و محمد عظيم كرمی
 دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی برق
 و تلفات7.81 dB  یک ساختار جدید برای مدوالتور نوری سیلیکونی مبتنی بر تخلیه حامل با نرخ انهدام،چکیده – در این مقاله
 نانومتر ناحیه با ناخالصی بسیار زیاد به منظور ایجاد هر100  مدوالتور از. ولت ارائه شده است9  در بایاس معکوس0.56 dB نوری کم
اتصال اهمی استفاده می کند و مدوالتور با پروفایل چگالی کم ناخالصی در ناحیه فعال به عنوان شیفت دهنده فاز به گونه ای طراحی
. را نشان می دهد22.07 ps  و نقطه تصمیم گیری7.13 ps  نمودار چشم عملکرد جیتر.شده است تا تلفات نوری را کاهش دهد
 مدوالتور نوری سيليکونی، تخليه حامل، اثر پراكندگی پالسما-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
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(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].

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 Gigabit 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
Structures

and

Figure 1. (a) Modulator cross section presented in [3].
(b) new proposed modulator cross section.

Modulator
Figure 2. Optical loss and phase shift vs reverse bias
voltage for [3] and this work simulation setup results.

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

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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Simulation Results and Discussion

Figure 4. Refractive index imaginery part as a function
of reverse bias voltage.

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 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.

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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)PT( زمان-مدل مداری آرایه موجبری بر پایه تقارن پاریته
2رمضانی

 و حميدرضا1 محمدكاظم مروج فرشی،1الناز پيله ور

ایران-گروه الکترونيک-دانشکده مهندسی برق و كامپيوتر-دانشگاه تربيت مدرس1
آمریکا- گروه فيزیک-(UTRGV)  ریو گرند ولی، دانشگاه تگزاس2

 این مدل شامل یک. پیشنهاد شده استPT چکیده –یک نوع مدل مداری برای تعیین مشخصه مود (مقادیر ویژه) آرایه متناوب موجبر متقارن
.– است و بهره تولید میکند و دیگری دارای تلف معادل آن استR  یکی از این دو زوج دارای مقاومت. کوپل شده به هم استLC جفت مدار
 به.تلف (𝛾) بستگی دارد/ اندازه این گاف به مقدار بهره.ساختار نوار این آرایه موجبری دارای یک گاف است که هیچ مودی در آن منتشر نمیشود
( که نقطه بحرانیγ=γPT),  به ازای مقدار خاصی از. را کنترل کردPT  با تغییر اندازه 𝛾 می توان مودهای مجاز به انتشار در آرایهی،عبارت دیگر
 ویژگی مهم این طراحی سرعت باال و کوک. نتایج مدل مداری با مدل اپتیکی آن مطابقت خوبی دارند. مقدار گاف صفر میشود،نامیده میشود
.پذیری آن در عین سادگی مدار است
RLC

 مدل مداری، موجبر نوری،(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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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 PTsymmetric 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.

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 antisymmetric. 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[ n ( r )]  Re[n ( r )] is an even function of
coordinate r, while Im[ n ( r )]   Im[ n (  r )] is an odd
function, which determines the size of gain/ loss
parameter ( ) [1-6].

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 1  K 2  0 . Using the coupled

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 ) ,
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Figure 1: (a) PT array structure with intra- and interdimer 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 1 , M 2 ) and capacitive (C 1 ,C 2 )
coupling are included for generality. (b) Normalized
dispersion diagram for various  values. At

   PT the gap between the two bands disappears. The

mode theory, one can easily obtain the band
structure for this diatomic PT array [4,7]:

inset shows a zoomed-in portion of the figure about the
zone edge.

  (q)   K 12  K 22  2K 1K 2 cos(q )   2

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 1 ,C 1 ) for intra and ( M 2 ,C 2 ) for inter-coupling
are used between the oscillators which results in
the gain/loss parameter   R 1 L / C . 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:

(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   K1  K 2   PT . 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

V j  i LI j  i M j 1 I j 1  i M j I j 1


Vj
 I j   iCV j  iC j 1 (V j  V j 1 )  iC j (V j  V j 1 )  0
R


(2)

where V j and I j are the voltage dropped across

Circuit Model of PT Array

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

When the wavelength is greater than the
dimensions of the system, we can model all spatial
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accounted [8]. By expanding the relations to the
node, scaling the frequency by 0  1 / LC ,
ignoring M 2 , M 1 and eliminating currents from
the relations, we have:

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.

F2
0
0 ...
0  V 1 
 F1  i 
 F
F1  F3  i 
F3
0 ...
0  V 2 
 2
 0
F3
F1  F3  i  F2 ...
0   ...   0 (3)

 
...
...
... ...
...   ... 
 ...
 0
0
...
0 F2 F1  i   V N 
1
F1    (1  C 1 / C ) , F2   C 1 / C , F3   C 2 / C
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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
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 ساخته شده به وسیله کاهشAu-MoO3 خواص اپتیکی نانو ذرات کلوییدی پالسمونی
.مستیم نمک طال توسط اکسید مولیبدن
 مهدی رنجبر،مهری السادات حسینی
83111-84156  صندوق پستی، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده فیزیک
 این محلول.چکیده – در این پژوهش نانو ذرات صفحه ای اکسید مولیبدن با نقص اکسیژن با استفاده از روش الکترواکسیداسیون در الکترولیت آب سنتز شدند
 با استفاده از محلول کلوییدی اکسید مولیبدن با استوکیومتری ناقص به عنوان. نانومتر دارد760  باند جذبی پالسمونی در ناحیه مادون قرمز در طول موج،کلوییدی
 تشکیل نانو ذرات طال در بستر اکسید مولیبدن منجر به ظهور دو. نانو متر ساخته شدند10  نانو ذرات طال با اندازهی کوچکتر از،عامل کاهنده و محلول نمک طال
 جابجایی پیک پالسمونی ناشی از تغییر ضریب شکست محلی نانو ذرات طال در اطراف نانو صفحات اکسید. نانو متر میشود680-550 پیک پالسمونی در محدودهی
 همچنین در. ساختار بلوری و مورفولوژی نمونه ها از طریق پراش پرتو ایکس و تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفته است.مولیبدن است
بررسی پدیدهی رنگ زایی گازوکرومیک محلول کلوییدی به دست آمده در حضور گاز هیدروژن شاهد جابجابی پیک جذب پالسمونی به علت تغییر ضریب شکست
.محلول و غلظت حامل های بار هستیم
. الکترواکسیداسیون، رزونانس پالسمون های سطحی جایگزیده، نانو ذرات طال، نمک طال، اکسید مولیبدن-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.
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Introduction

1. Experimental

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

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]:

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.

b

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

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
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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
(b)
index due to the change in the oxidation state of
molybdenum oxide.

0.8

1.2

(b) (d)

1.0

0.4
0.0
400

(c)

1.4

0.8
0.6

4. References

0.4

[1]

0.2
0.0
1000[2]
600400 800600 1000800
Wavelength (nm)
Wavelength (nm)
[3]
2.0
(d)

Fig.4: (a) Spectral time variations of Au-Mo
oxide samples in
1.6
1.2 gasochromic process for Mo:Au ratios of 10:1 and (
the
H2 injection
1.2 time intervals of
b)sample of 40:1, at hydrogen (10%)
150.8min.

Absorption

Absorption

1.2

2.0
Before
15 min
1.6
30 min
45 min
1.2
60 min

Absorption

0.2

0.4

Absorption

0.4

the MoOx<3 composition. Partial reduction of Mo6+
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+ (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
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ویژگیهای نوری نانوکره اکسید وانادیم دارای تغییر فاز
نوشين ولیزاده شهميرزادی و توكل پاكيزه
دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی
 در این مقاله ویژگیهای نوری نانو کره همگن وغیر مغناطیسی اکسید وانادیم که در هوا قرار دارد مطالعه میشود و اثر ابعاد بر روی این.- چکیده
، در فاز فلزی.) به فلز تبدیل میشود341K(  در دمای اتاق عایق می باشد و در دمایی باالتر از دمای بحرانیVO2 .مشخصهها نیز بررسی میگردد
 شیفت قرمز کمی مییابد و در حالت عایق این، شکل میگیرد که با افزایش دماVO2 ) در نانوکرههایLSPR( رزونانس پالسمون سطحی محلی
 منجر به ایجاد مقدار بیشینهای، افزایش ابعاد در فاز عایق. میدان الکتریکی در این رزونانس به شکل دوقطبی میباشد.رزونانس ناپدید می گردد
 در فاز فلزی در مقایسه با نانوکره نقره طیفVO2  نانوکرههای.در طیف نوری میگردد که محل این رزونانس در طولموج نور مرئی میباشد
 قادر است با حرارتVO2  موجود درLSPR ، با این وجود. میباشدVO2  شدیدتر از،LSPR  بعاله میدان الکتریکی نانو کره نقره در،وسیعتری دارند
.سوییچ شود که موجب شده است این ماده در کاربردهای نوری جایگاه ویژهای داشته باشد
 رزونانس پالسمون سطحی محلی، دمای بحرانی، ویژگیهای نوری، وانادیم دیاكسيد، 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,
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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.

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

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:

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

Cabs  k Im{ }, Csca 

k4 2
 , Cext  Cabs  Csca (1)
6

where k is the wave number and α is polarizability
coefficient
of
nanosphere
obtained
by
  m
(   4 a3
) [7]. The parameter a is the
  2 m

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
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where n is the order of the Riccati-Bessel
functions. In order to obtain optical efficiencies,
equation (2) is used [7].

radius of nanosphere. The dimensionless optical
efficiencies are computed as follow:
C
Qi  i i  abs,sca, ext
A

(2)

3

in which A is geometrical cross section illuminated
by incident light. This parameter corresponds

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.

to  a 2 . 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 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

Figure 1: Experimental dielectric constant of VO2,
below and above the Tc, extracted from [6]

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.

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
[9].
2
1
1  ik 3  k 2
3

a

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:
Cext 
Csca 

2
k



(2n  1) Re  an  bn 
2 
n 1

(2n  1) 
2 

2
k

Results and Discussion



n 1

an

2

 bn

2



(7)

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).

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.
5
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Figure 4: Optical properties of 50 nm VO2 nanosphere,
(a) and (b) at RT, (c) and (d) above T c.

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 T c.
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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
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 حاصل فشرده سازی نور سفید تولید شده توسط تار نوری: فمتو ثانیه8 پالسهای کوتاهتر از
توخالی
وولفگانگ هوسینسکی2 ،علی اصغر عجمی1
 دانشگاه سمنان – دانشکده فیزیک- سمنان1
اتریش – وین – دانشگاه صنعتی وین – دانشکده فیزیک کاربردی2

 این تار روی یک. میکرومتر استفاده شد250 چکیده – برای تولید نور سفید پیوسته با شدت طیفی باال از تار نوری توخالی شیشه ای با قطر داخلی
 فمتوثانیه توسط یک30 سفایر با پالسهای- پرتو یک لیزر تیتانیوم. شکل درون یک محفظه لوله ای پر شده با گاز آرگون نصب شده استV پایه
 شدت باالی پرتو لیزر درون این تار توخالی باعث بروز پدیده تغییر فاز خود به خودی.کوژ در ورودی تار نوری توخالی کانونی می شود-عدسی تخت
، طول پالسها، میزان پهن شدگی به پارامترهای مختلفی از جمله انرژی پالسهای ورودی.شده که نتیجه آن پهن شدگی طیف پرتو لیزر می شود
 سانتی175  در شرایط بهینه طول تار. فشار گاز درون تار و نسبت قطر پرتو ورودی در محل کانون به قطر داخلی تار بستگی دارد،طول تار نوری
 نانومتر600  بار طیف پیوسته نور سفید دارای گستره0.6  سانتی متر و فشار گاز آرگون150  فاصله کانونی عدسی، میکرو ژول500  انرژی پالس،متر
. فمتو ثانیه شد8  آینه چیرپ منجر به تولید پالسهایی با طول پالس کمتر از8  نانومتر است که پس از عبور از درون یک فشرده ساز دارای950 تا
 پیوستار نور سفید، تغییر فاز خود به خودی، تار نوری توخالی، پالسهای فمتو ثانیه، اپتیک غیر خطی-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 selfphase 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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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.

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
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

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
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
838
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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 gasfilled 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

4
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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.

The pulse duration of the compressed pulses was
measured using an autocorrelater after the
compressor (see figure 4).
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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 Fourierbandwidth-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.
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